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Samenvatting

Van 30 maart 2011 tot en met 10 juni 2011 heeft 

archeologisch onderzoek plaatsgevonden aan de 

Hogeweide, Verlengde Vleutenseweg, gemeente Utrecht. 

Het onderzoek is uitgevoerd door archeologen van de 

Afdeling Erfgoed van gemeente Utrecht in opdracht van 

Projectbureau Leidsche Rijn van de gemeente Utrecht. 

Het onderzoeksgebied is onderdeel van het plangebied 

Leidsche Rijn Centrum, dat wordt ontwikkeld tot een 

tweede stadscentrum. Gedurende tien weken is een totale 

oppervlakte van ruim 1 ha verdeeld over achttien sleuven 

vlakdekkend opgegraven.

Het onderzochte perceel bevindt zich direct ten noorden 

van een perceel waar in 2003 het archeologisch onder-

zoek LR41-42 is uitgevoerd. Toen is een groot deel van 

een nederzetting uit de late IJzertijd/vroeg-Romeinse tijd 

opgegraven. De sporen bestonden destijds uit twee lang-

gerekte greppels aan weerszijden van een restgeul, plat-

tegronden van in totaal twintig bijgebouwtjes in de vorm 

van onder andere spiekers, en greppels die vermoedelijk 

bij huisplaatsen horen. Huisplattegronden zelf werden 

niet herkend. Aan de hand van het vondstmateriaal werd 

destijds vastgesteld dat het waarschijnlijkheid om een 

inheemse nederzetting moet gaan, waarvan de bewoners 

al vroeg in contact staan met het Romeinse leger en zelf 

van noordelijke, mogelijk zelfs Chaukische oorsprong 

zijn. De nederzetting is op zijn vroegst 25 voor Chr. 

ontstaan en vóór 50 na Chr. verlaten. Op basis van het 

muntbeeld dateren de contacten met de Romeinen op zijn 

vroegst van rond de jaartelling, terwijl de instroom van 

het Romeinse aardewerk vanaf circa 25 na Chr. begint.

Bij het archeologisch onderzoek LR41-42 werden ook 

sporen van een vroegmiddeleeuwse nederzetting uit 

de vijfde-zesde eeuw aangetroffen bestaande uit een 

meerfasige huisplattegrond, bijgebouwen en een brug; 

evenals laatmiddeleeuwse sporen van een hooiberg uit de 

twaalfde en een vermoedelijke huisplaats uit de veertiende 

eeuw die tot het boerderijlint langs de Hogeweide beho-

ren. Tot slot werd de restgeul onderzocht. Deze bleek een 

crevassegeul die in late IJzertijd/vroeg-Romeinse tijd en 

vroege Middeleeuwen watervoerend is geweest, en bevatte 

veel vondstmateriaal.

Het doel van het archeologisch onderzoek LR75 was het 

noordelijk deel van de inheemse nederzetting vlakdek-

kend op te graven en de begrenzing van het bewoonde 

areaal vast te stellen. Ook moest de aard van de neder-

zetting nader onderzocht worden, omdat bij de eerdere 

onderzoeken wel spiekers waren aangetroffen, maar geen 

huisplattegronden waren herkend. Zodoende was niet met 

zekerheid vast te stellen of de nederzetting ook daadwer-

kelijk gewoond was. Verder bestond het vermoeden dat 

de nederzetting in zones verdeeld was: één zone voor 

bewoning, één zone voor opslag van agrarische producten 

en één ambachtelijke zone. Tot slot was het de vraag wie 

de gebruikers, dan wel bewoners waren, en welke activi-

teiten hadden plaatsgevonden. Bij de eerdere onderzoe-

ken was al vastgesteld dat de gebruikers/bewoners van de 

inheemse nederzetting zich bezig hielden met landbouw, 

veehouderij, visserij en jacht. Ook werden aanwijzingen 

gevonden voor kleinschalige metaalbewerking, en huisvlijt 

in de vorm van weven en spinnen.

Met het vervolgonderzoek (LR75) is het noordelijk deel 

van de late IJzertijd/vroeg-Romeinse nederzetting vlakdek-

kend opgegraven. Hierbij kwamen twee greppelstructuren 

te voorschijn waarvan er één geïnterpreteerd kan worden 

als huisplattegrond van het type zodenwandhuis. Ook 

kwam het vervolg van de ‘nederzettingsgreppel’, en 

diverse kuilen uit dezelfde periode in beeld. Op het noord-

oostelijk deel van het terrein is een laatmiddeleeuwse 

huisplaats of boerderij erf aangetroffen uit de veertiende-

vijftiende eeuw. Tot slot is een groot deel van de crevasse-

geul opgegraven, die ook nu weer een grote hoeveelheid 

vondstmateriaal uit de late IJzertijd/vroeg-Romeinse tijd 

bevatte. Tot slot zijn de resten van een laatmiddeleeuwse 

brug over de crevassegeul gevonden.

Uit het vondstmateriaal uit het late IJzertijd/vroeg-

Romeinse tijd komt weer het beeld naar voren van 

een inheemse nederzetting waarvan de bewoners uit 

noordelijke streken afkomstig zijn. Het vroeg-Romeinse 

handgevormde aardewerk heeft namelijk overduidelijk 

Chaukische kenmerken. De bewoners staan relatief vroeg 

in contact met de Romeinen, wat blijkt uit de munten en 

overige metaalvondsten, het Romeinse import aardewerk, 

en het hout. Wel is er ditmaal sprake van een iets minder 

sterke militaire component. Het beeld dat naar aanlei-

ding van de eerdere onderzoeken was ontstaan over de 

activiteiten blijft gehandhaafd. Er zijn aanwijzingen voor 

veeteelt, landbouw, jacht en visserij, en kleinschalige 

ambachtelijke activiteiten hoewel het ditmaal leer- en 

botbewerking betreft. Koemest werd gebruikt als brand-

stof. Voor handel of ruil van vlees zijn mogelijk indirecte 

aanwijzingen. 

De begin- en einddateringen van de nederzetting op basis 

van de munten, metaalvondsten en het aardewerk blijven 

gehandhaafd. Evenals in 2003 behoort een Keltische 

AVAUCIA munt tot de vondsten. De Romeinse munten die 
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konden worden gedetermineerd, dateren allemaal uit de 

Augusteïsche periode. Tussen de metaalvondsten bevindt 

zich weer een fragment van een gordelhaak die uit de late 

IJzertijd dateert. Tussen het Romeinse import aardewerk 

bevindt zich materiaal dat de veronderstelling oplevert 

dat de nederzetting mogelijk iets langer doorgelopen 

heeft dan de vroege jaren veertig. De nederzetting is dus 

vermoedelijk niet lang voor de jaartelling ontstaan, en 

vóór het midden van de eerste eeuw verlaten.

Het onderzoek naar de late IJzertijd/vroeg-Romeinse ne-

derzetting aan de Hoge Weide is in 2013 met het project 

LR84 afgerond. Een synthese van het volledige, meer 

dan tien jaar lopende onderzoek wordt in de afsluitende 

basisrapportage gepresenteerd. 

In tegenstelling tot de vorige onderzoeken zijn er geen 

aanwijzingen voor bewoning in de vroege Middeleeuwen. 

Pas in de loop van de veertiende eeuw wordt op het 

perceel weer gewoond. Bij het archeologische onderzoek 

LR75 zijn namelijk de sporen van een laatmiddeleeuwse 

huisplaats of boerderijerf en de resten van een laatmiddel-

eeuwse brug aangetroffen. Het vondstmateriaal dateert uit 

de veertiende eeuw tot en met de zestiende eeuw. De piek 

van de bewoning ligt in de eerste helft van de vijftiende 

eeuw, ergens in de loop van de vijftiende eeuw houdt de 

bewoning op. Het zestiende-eeuwse materiaal is mogelijk 

afkomstig van de boerderij De Coehoorn die zich aan de 

overkant van de Verlengde Vleutenseweg bevond. Uit één 

van de sporen kwam het nagenoeg complete skelet van 

een varken. De archeobotanische resten afkomstig uit 

een kuil bestonden uit afval van vlasverwerking, resten 

van een verbrande opslag en mogelijk ook van dorsafval. 

De aanwezige cultuurgewassen waren behalve vlas ook 

broodtarwe, bedekte gerst, haver, rogge, erwt, tuinboon, 

peer en zwarte mosterd.
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Van 30 maart 2011 tot en met 10 juni 2011 heeft archeo-

logisch onderzoek plaatsgevonden aan de Hogeweide, 

Verlengde Vleutenseweg, gemeente Utrecht (afb. 1.1). 

Het onderzoek is uitgevoerd door archeologen van de 

Afdeling Erfgoed van de gemeente Utrecht in opdracht 

van Projectbureau Leidsche Rijn van de gemeente Utrecht. 

Het onderzoeksgebied is onderdeel van het plangebied 

Leidsche Rijn Centrum, dat wordt ontwikkeld tot een 

tweede stadscentrum.

Het onderzoeksgebied bevindt zich direct ten noorden van 

een perceel waar in 2003 het archeologisch onderzoek 

LR41-42 is uitgevoerd (afb. 1.2). Toen is een groot deel 

van een nederzetting uit de late IJzertijd/vroeg-Romeinse 

tijd opgegraven, waarbij duidelijk werd dat sporen van 

deze nederzetting ook op het noordelijke en zuidelijke 

gelegen percelen lagen.1 Hoewel bij geen van de eerdere 

onderzoeken duidelijke huisplattegronden werden her-

kend, moest er gezien de vondsten wel degelijk gewoond 

zijn. De sporen bestonden destijds uit twee langgerekte 

greppels, die als nederzettingsgreppels zijn geïnterpre-

teerd, een groot aantal spiekers, een bijgebouwtje en 

greppels die mogelijk bij huisplattegronden horen. Aan 

de hand van het vondstmateriaal kon worden vastgesteld 

dat het vermoedelijk om een inheemse nederzetting gaat, 

waarvan de bewoners al vroeg in contact staan met het 

Romeinse leger en zelf van noordelijke origine, mogelijk 

zelfs van Chaukische oorsprong zijn. Op basis van de 

vondsten werd vastgesteld dat de nederzetting op zijn 

vroegst 25 voor Chr. is ontstaan en vóór 50 na Chr. is 

verlaten. Ook zijn sporen van een vroegmiddeleeuwse 

boerderij uit de vijfde-zesde eeuw aangetroffen en een 

laatmiddeleeuwse hooibergplattegrond uit de twaalfde 

en een vermoedelijk huiserf uit de veertiende eeuw die 

tot een langgerekt lint van bewoning langs de Hogeweide 

behoren. Bovendien werd een crevassegeul onderzocht 

die in late IJzertijd/vroeg-Romeinse tijd en vroege 

Middeleeuwen watervoerend is geweest, en veel vondst-

materiaal bleek te bevatten.

Met het vervolgonderzoek (LR75) kon het noordelijk 

deel van de late IJzertijd/vroeg-Romeinse nederzetting 

vlakdekkend worden opgegraven. Hierbij kwamen twee 

structuren te voorschijn die geïnterpreteerd kunnen 

worden als huisplattegronden, of een huisplattegrond en 

een bijgebouw. Ook kwam het vervolg van de westelijke 

nederzettingsgreppel, en diverse kuilen uit dezelfde pe-

riode in beeld. Op het noordoostelijk deel van het terrein 

is een laatmiddeleeuwse huisplaats of boerderijerf. uit de 

veertiende/vijftiende eeuw aangetroffen. Tot slot is een 

1 Inleiding

belangrijk deel van de crevassegeul verder onderzocht, 

die ook nu weer een grote hoeveelheid vondstmateriaal 

uit de late IJzertijd/vroeg-Romeinse tijd bleek te bevat-

ten en de resten van een laatmiddeleeuwse brug over de 

crevassegeul.

In het verleden was het nu onderzochte perceel in gebruik 

als weiland. Daarna is het terrein in de afgelopen jaren 

gebruikt als zanddepot. Voorafgaand aan de werkzaam-

heden is een deel van dit depot verwijderd. De aanleg van 

het depot en belasting als gevolg van het meters dikke 

zandpakket blijkt tot (sterke) aantasting van de vindplaats 

geleid te hebben. Vastgesteld kon worden dat de kwaliteit 

van de sporen beduidend minder was dan in 2003. De 

sporen waren ernstig aangetast door blauwkleuring, 

inklinking en zelfs voor een deel geheel verdwenen.

1.1 Landschappelijke context van de 
onderzoekslocatie

De onderzoekslocatie LR75 ligt op de stroomrug van 

de Oude Rijn aan de uiterste noordzijde, deels op een 

smalle strook die op de geomorfogenetische kaart wordt 

ondergebracht in de categorie Fs5 (afb. 1.3). Deze wordt 

omschreven als een oeverwal (zavel en/of lichte klei) op 

komafzettingen (zware klei). In noordelijke richting gaat 

de bodemopbouw over in de categorie Fk1. Dit verwijst 

naar komafzettingen van zware of lichte klei op veen 

(Berendsen 1982, 30-31).

De diepe ondergrond van het Leidsche Rijngebied bestaat 

uit een dekzandpakket. Dit pakket wordt gerekend tot de 

zogeheten Twente Formatie en is gedurende de laatste 

ijstijd, het Weichselien, afgezet. Tijdens het Holoceen 

ontstond ten westen van Utrecht een uitgestrekt veen-

gebied, waar de Oude Rijn zijn weg zocht richting het 

kustgebied. De rivier voerde grote hoeveelheden sediment 

aan, dat bij overstromingen naast de geul werd afgezet. 

Het zand kwam het dichtst bij de geul tot rust, de fijnere 

kleisedimenten werden in de verderaf gelegen kommen 

afgezet. Hierdoor ontstond in de loop van de tijd een 

brede, zandige stroomrug met aan weerszijden kleiige 

komgebieden. De stroomrug van de Oude Rijn is direct 

ten westen van Utrecht zo’n 2 km breed, om richting 

Woerden te versmallen tot circa 1 km. Na verloop van tijd 

trad inklinking van de sedimenten op, hierdoor kwam 

de zanderige stroomgordel als een rug in het landschap 

te liggen. Door de hogere ligging in combinatie met de 
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Afb. 1.1 De onderzoekslocatie op landelijk en gemeentelijk niveau.
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Afb. 1.2 Locatie onderzoek LR75 binnen het plangebied met oudere onderzoeken.

zandige ondergrond en de aanwezigheid van water zijn de 

stroomruggen van oudsher ideale bewoningsplekken (Van 

der Kamp 2003).

Aan het begin van de late Middeleeuwen verminderde de 

watertoevoer van de Oude Rijn en verloor steeds meer 

aan betekenis. Mogelijk is de benaming ´Oude Rijn´ 

terug te voeren op deze verminderde waterdoorvoer. In 

1122 na Chr. werd de Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede 

afgedamd, terwijl in dezelfde periode grote waterwerken 

als de Stadsbuitengracht, de Vaartse Rijn en de Vleutense 

Wetering werden aangelegd. Tijdens de opgraving van een 

twaalfde-eeuwse nederzetting langs de restgeul van de 

Oude Rijn bleek de definitieve verlanding van de rivier in-

derdaad rond 1125 na Chr. begonnen te zijn. Rond 1175 

was de restgeul op deze locatie grotendeels opgevuld met 

klei (Van der Kamp 2003; Wynia 2003, 232-248).

1.2 Archeologische context van de 
onderzoekslocatie

In en rond het sportpark Terweide zijn in de afgelopen 

jaren meer dan twintig archeologische onderzoeken 

uitgevoerd (afb. 1.4), waarbij een nederzetting uit de late 

IJzertijd/vroeg-Romeinse tijd,2 drie nederzettingen uit 

de vroege Middeleeuwen3 en een lint van middeleeuwse 

boerderijen langs de Hogeweide4 zijn aangetroffen. 

Ook werd bij diverse onderzoeken de hoofdgeul van de 

vermoedelijke Romeinse Rijn5 onderzocht.

De nederzetting uit de late IJzertijd/vroeg-Romeinse tijd 

(LR41-42) ligt ten noorden van de Rijnloop en evenwij-

dig aan een crevassegeul die van deze loop aftakt. De 

nederzetting moet op zijn laatst zijn ontstaan rond 25 

voor Christus en wordt vóór de tweede helft van de eerste 



10 

eeuw plotseling verlaten. Pas vanaf de late vijfde, vroege 

zesde eeuw wordt het gebied opnieuw bewoond, zowel 

ten noorden als ten zuiden van de Rijn. Ten noorden van 

de Rijn gaat het om een relatief kortdurende periode van 

bewoning, vermoedelijk slechts één generatie, aan het 

eind van de vijfde tot in de vroege zesde eeuw. Uit deze 

periode stamt namelijk een boerderij en een brug over de 

crevassegeul. Enkele honderden meters ten zuidoosten 

ontstaat in de late zesde eeuw een uitgestrekte nederzet-

ting evenwijdig aan de Rijnloop (LR50-54) die in ieder 

geval in de achtste eeuw nog functioneert. Ten zuiden van 

de Rijn ontstaat eveneens evenwijdig aan de rivierloop 

een grote nederzetting vanaf de late vijfde eeuw die tot de 

negende eeuw blijft functioneren (LR7 ev.). In de periode 

daarna verlandt de Oude Rijn grotendeels. Vanaf de elfde 

eeuw ontstaat een lint van boerderijen, dit maal evenwij-

dig aan de noord-zuid georiënteerde middeleeuwse weg 

Hogeweide (o.a. LR48 I-IV).

1.3 Archeologisch vooronderzoek

In 1992 en 1993 werd in het gebied tussen Utrecht en 

Harmelen een uitgebreid inventarisatie- en waarderings-

onderzoek uitgevoerd door de Stichting RAAP (Regionaal 

Archeologisch Archiverings Project) in opdracht van de 

Archeologische Werkgemeenschap Nederland (Haarhuis en 

Graafstal 1993). Na de eerste Aanvullende Archeologische 

Inventarisatie (AAI) werden zestig terreinen geselecteerd 

voor een waarderend vervolgonderzoek. Uiteindelijk ble-

ken 36 terreinen in aanmerking te komen voor beheers-

maatregelen. Eén van de vindplaatsen lag aan weerszijden 

van de Hogeweide, direct ten noordoosten van Sportpark 

Terweide (afb. 1.5; catalogusnummer 32). Op basis van de 

scherf die het booronderzoek werd gevonden, dateerden 

de onderzoekers de nederzetting in de late IJzertijd of de 

Romeinse periode (Haarhuis en Graafstal 1993; Van der 

Kamp 2003).

Afb. 1.3 Uitsnede van de geomorfogenetische kaart Zuid-Utrecht. Alle Fs-eenheden behoren tot de stroomrug van de Oude Rijn; 
de Fk-eenheden vormen de komgebieden. Het opgravingsterrein ligt deels op een oeverwal van de Oude Rijn (Fs5); en deels in het 
komgebied van de Oude Rijn (Fk1) Bron: Berendsen 1982, blad 1.
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12 

De resultaten van het onderzoek in 1993 leidden in 

november 2001 tot een proefsleuvenonderzoek (LR24) 

uitgevoerd door archeologen van de afdeling Erfgoed 

van de gemeente Utrecht (afb. 1.6, 1.7). De eerste drie 

sleuven werden op het oostelijke perceel aangelegd. 

Deze leverden twee concentraties van archeologische 

sporen op, die hoofdzakelijk uit paalkuilen bestonden. 

Ook werden fragmenten van mogelijke wandgreppels, 

twee mogelijke haardkuilen, een greppel en diverse 

kuilen aangetroffen. Op basis van deze gegevens werden 

drie mogelijke huisplattegronden gereconstrueerd. In de 

zuidelijke sporenconcentratie werd de oudste plattegrond 

vermoed die een noordoost-zuidwest oriëntatie zou heb-

ben. In de noordelijke sporenconcentratie zouden de twee 

andere, deels overlappende, plattegronden moeten liggen 

met dezelfde oriëntatie. De bewoning op het oostelijke 

perceel werd aan de hand van het vondstmateriaal voorlo-

pig gedateerd tussen 25 voor Chr. en 50 na Chr. (Van der 

Kamp 2003).

Ook op het westelijke perceel werden drie proefsleuven 

aangelegd. Voor de Romeinse periode was de belang-

rijkste vondst een tot dan toe onbekende noord-zuid 

georiënteerde crevassegeul. Op basis van het vondstmate-

riaal uit de geul moest het gaan om een aftakking van de 

Romeinse hoofdgeul, die bij een periode van hoogwater 

door de oeverwal was gebroken en uitmondde in het 

komgebied ten noorden van het opgravingsterrein (LR20; 

Van der Kamp 2003). Op basis van het profiel dat over 

de geul werd gezet werden drie fasen onderscheiden. Bij 

Afb. 1.5 Overzicht van de RAAP-boringen op de twee percelen langs de Hogeweide (Van der Kamp 2003, afb. 3).
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het ontstaan had het water in de crevasse aanvankelijk 

een hoge stroomsnelheid, waarbij een grindpakket op de 

bodem van de geul werd afgezet. Al snel nam de stroom-

snelheid af. Tijdens deze fase begon de bewoning op de 

oostelijke oever. Aan het begin van de tweede fase werd 

door een toename van water in de afzettingslagen van de 

eerste fase een diepe geul uitgeslepen. Hierin werd een 

dikke laag van scherven en overige voorwerpen uit de late 

IJzertijd en de vroeg-Romeinse periode aangetroffen. Deze 

laag zou gevormd zijn bij het verlaten van de nederzetting 

op het oostelijke perceel rond 50 na Chr. Verondersteld 

werd dat de periode van hoogwater de bewoning voor 

een bepaalde tijd onmogelijk zou hebben gemaakt. De 

derde fase in de geul leek in verband te kunnen gebracht 

met nieuwe aanwezigheid van bewoners, ditmaal op het 

Afb. 1.6 Sleuvenoverzicht LR24 (Van der Kamp 2003, afb. 5).

Afb. 1.7 Alle-sporenkaart LR24 (Van der Kamp 2003, afb. 24).
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Afb. 1.8 Sleuvenoverzicht LR41, LR42 en LR42-2 (Den Hartog 2009, afb. 3.1).

Afb. 1.9 Alle-sporenkaart LR41, LR42 en LR42-2 (Den Hartog 2009, afb. 3.2).
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westelijke perceel. Hier werden kuilen, paalkuilen en een 

greppel gevonden. Op basis van het vondstmateriaal 

werd vastgesteld dat het westelijke perceel vóór het einde 

van de eerste eeuw na Chr. verlaten werd (Van der Kamp 

2003).

Vanaf de elfde of twaalfde eeuw na Chr. werden beide 

percelen weer in gebruik genomen. Het merendeel van de 

laatmiddeleeuwse sporen - bestaande uit greppels en kui-

len – werd aangetroffen op het westelijke perceel en zou 

vermoedelijk behoord hebben tot het lange bewoningslint 

dat bij eerdere proefonderzoeken aan de westzijde van de 

Hoge Weide was aangetoond (Van der Kamp 2003). 

Op basis van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek 

in 2001, werd in 2003 besloten over te gaan tot een vlak-

dekkend archeologisch onderzoek op zowel het oostelijke 

perceel (LR41) als het westelijke perceel (LR42). Ook dit 

onderzoek werd uitgevoerd door archeologen van de 

Afdeling Erfgoed van de gemeente Utrecht (afb. 1.8, 1.9).

Op het oostelijke perceel (LR41) werden diverse spiekers, 

greppels en kuilen daterend uit de late IJzertijd/vroeg-

Romeinse tijd (circa 25 voor tot 20 na Chr.) en vroeg-Ro-

meinse tijd (circa 20 tot 50 na Chr.) gevonden (afb. 1.10). 

De nederzetting leek aan de oostzijde te worden begrensd 

door een greppel. Hoewel uiteindelijk geen huisplatte-

gronden werden gevonden, was het perceel vrijwel zeker 

bewoond. De datering van de nederzetting ligt tussen 

het eind van de late IJzertijd en het midden van de eerste 

eeuw na Chr. (circa 25 voor tot 50 na Chr.).

Ruim 400 jaar later, in het laatste kwart van de vijfde 

eeuw, werd het perceel weer bewoond, getuige diverse 

(fragmenten van) huisplattegronden, kuilen, en een hooi-

berg (afb. 1.11). In de tweede helft van de zesde eeuw 

werd het terrein verlaten, en werd het in de loop van de 

eeuwen alleen nog gebruikt als landbouw- of weidegrond. 

Voor bewoning na de vroege Middeleeuwen zijn namelijk 

geen aanwijzingen aangetroffen. Alleen een greppel en 

een paar losse kuilen dateren uit de late Middeleeuwen 

(Den Hartog 2009).

Afb. 1.10 Periodekaart late IJzertijd/vroeg-Romeinse tijd LR41, LR42 en LR42-2 (Den Hartog 2009, afb. 5.1).
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Op het westelijke perceel (LR42) werden behalve de 

crevassegeul, diverse spiekers, kuilen, greppels, een plat-

tegrond van een gebouwtje en de vermoedelijke resten 

van een woon-stalhuis uit de late IJzertijd/vroeg-Romeinse 

tijd aangetroffen. Ook op dit terrein werd een greppel 

waargenomen die een deel van de structuren leek te 

omsluiten (afb. 1.10). De crevassegeul werd bij het onder-

zoek grondig onderzocht en bleek naar alle waarschijnlijk-

heid in de late IJzertijd te zijn ontstaan. Vermoedelijk niet 

lang erna vestigden de bewoners van de nederzetting zich 

aan weerszijde van de geul. Gedurende de bewoningsfase 

in de late IJzertijd en Romeinse tijd werd hij gebruikt als 

dumpplaats voor afval. Het merendeel van de goed gecon-

serveerde en geborgen voorwerpen (circa 20.000 scher-

ven, 5500 botten en 500 metalen objecten) was namelijk 

uit de geul afkomstig. Op basis van het vondstmateriaal 

kon geconcludeerd worden dat de bewoning in ieder geval 

vóór 50 na Chr. ophoudt. In de loop van de eeuwen die 

volgden slibde de geul langzaam dicht (Den Hartog 2009).

In de vroege Middeleeuwen werd de crevassegeul tijdelijk 

weer watervoerend. Aan de oostzijde van de geul ves-

tigden zich mensen die een boerderij bouwden en een 

eenvoudig bruggetje over het water aanlegden (afb. 1.11). 

Mogelijk was het westelijke perceel in deze fase in gebruik 

als akker of weidegrond. Op basis van het aardewerk, het 

metaal, een 14C - en dendrodatering van het hout dateert 

de vroegmiddeleeuwse nederzetting uit de eerste helft 

van de zesde eeuw. 

De eerste aanwijzingen voor bewoning of gebruik na de 

vroege Middeleeuwen dateerden op zijn vroegst uit de 

twaalfde eeuw. Op het westelijke perceel (LR42) werd in 

die periode een hooiberg van aanzienlijke afmetingen 

gebouwd (afb. 1.12). Verder werden op beide percelen 

greppels aangetroffen die voor de afwatering van het 

terrein ter hoogte van de dan volledig dichtgeslibde 

geul hebben gediend. Overige sporen van gebouwen 

of andere structuren uit deze periode ontbraken. In de 

tweede helft van de veertiende eeuw werd het westelijke 

perceel weer bewoond (afb. 1.13). Direct ten westen van 

Afb. 1.11 Periodekaart vroege Middeleeuwen, LR41, LR42 en LR42-2 (Den Hartog 2009, afb. 5.27).
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de weg Hogeweide werden namelijk de restanten van 

een huisplaats aangetroffen. Vermoedelijk heeft hier een 

boerderij gestaan die op stiepen was gefundeerd, want 

een plattegrond werd niet gevonden. Vanaf de vijftiende 

eeuw werd het terrein niet langer bewoond en waren 

beide percelen tot recent in gebruik als landbouw- of 

weidegrond (Den Hartog 2009).

Tijdens het onderzoek van het westelijke perceel (LR42) 

werd al snel duidelijk dat de zuidelijke begrenzing van de 

vindplaats niet in beeld was gekomen. De sporen leken 

onder het sportpark Terweide verder te gaan. Bovendien 

moest worden vastgesteld of de crevassegeul een aftak-

king was van de Romeinse Rijn. Uit het booronderzoek 

dat vervolgens door archeologisch adviesbureau RAAP 

werd uitgevoerd, bleek dat de vindplaats zich inderdaad 

naar het zuiden uitstrekt en werd begrensd door een 

oost-west georiënteerde (rest-)geul die 100 m ten zuiden 

van het opgravingsterrein LR42 lag en vermoedelijk uit de 

Romeinse tijd dateerde. Dit leidde tot het vermoeden dat 

Afb. 1.12 Periodekaart late Middeleeuwen fase I, LR41, LR42 en LR42-2 (Den Hartog 2009, afb. 5.35).

de kern van de Romeinse nederzetting zich ten noorden 

van deze geul en onder het sportpark moest bevinden. 

Voor de vroege Middeleeuwen werden indicaties voor 

bewoning ten zuiden van de (rest-)geul aangetroffen. 

Deze werden in verband gebracht met de nederzet-

ting die eerder ten zuidwesten van het sportpark werd 

opgegraven (o.a. LR8). Voor de late Middeleeuwen werd 

een strook van bewoning van circa 100 m evenwijdig 

aan de Hoge Weide vastgesteld (afb. 1.14). Of de crevas-

segeul inderdaad aftakte van de zuidelijk gelegen geul 

kon door het booronderzoek niet met zekerheid worden 

vastgesteld. Vanwege de bestaande bebouwing konden op 

het vermoedelijke doorbraakpunt geen boringen worden 

gezet (RAAP-rapport 1041).

In 2003 werden bij de afronding van het archeologisch 

onderzoek LR42 diverse proefsleuven aangelegd, waaron-

der twee proefsleuven (sleuf 21 en 22) op het ten noorden 

ervan gelegen perceel. Toen werd geconstateerd dat de 

nederzettingsgreppel, zoals deze was aangetroffen bij het 

archeologisch onderzoek LR42, verder doorliep naar het 
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Afb. 1.13 Periodekaart late Middeleeuwen fase II, LR41, LR42 en LR42-2 (Den Hartog 2009, afb. 5.39).

noorden. Ook de restgeul bleek op dit perceel aanwezig te 

zijn. Verder werden diverse sporen in de vorm van (paal-) 

kuilen gedocumenteerd (Den Hartog, 2009).

Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten werd in ok-

tober 2004 een klein deel van het sportpark opgegraven 

(LR42-2). Op de plek van een nieuw te bouwen clubhuis 

voor de Utrechtse Rugby Club werden drie sleuven met 

een totale omvang van 24 bij 18 m aangelegd. Het onder-

zoek leverde de plattegrond van één vier-palige spieker 

op. Dit bevestigde het vermoeden dat de nederzetting 

groter moest zijn en dat de kern meer in de richting van 

de Hoge Weide gezocht moest worden (Den Hartog 2009).

1.4 Archeologische verwachting

Naar aanleiding van de resultaten van de voorafgaande 

archeologische onderzoeken (LR24, LR41 en LR42) werden 

op het onderzoeksterrein sporen van de late IJzertijd/

vroeg-Romeinse tijd nederzetting verwacht. Verder werden 

gezien de aanwezigheid van het boerderijlint langs de 

Hogeweide, waarvan eveneens sporen bij de archeologi-

sche onderzoeken LR41-LR42 waren aangetroffen, ook 

sporen uit de late Middeleeuwen verwacht. Vanwege de 

vroegmiddeleeuwse boerderij die werd aangetroffen bij 

het onderzoek LR41, en de vroegmiddeleeuwse brug 

die werd aangetroffen bij het onderzoek LR42, konden 

ook weer sporen uit de vroege Middeleeuwen worden 

verwacht.
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1.5 Doel van het onderzoek

De doelstellingen van het archeologische onderzoek in het 

algemeen zijn het documenteren van eventueel aanwezige 

archeologische sporen voorafgaand aan de vernietiging 

door het geplande grondverzet en veiligstellen van 

vondstmateriaal met het doel informatie te behouden die 

van belang is voor de kennisvorming van het verleden.

Meer specifiek was het doel van het archeologisch 

onderzoek LR75 het noordelijk deel van de inheemse 

nederzetting vlakdekkend op te graven en de begrenzing 

vast te stellen. Ook moest de aard van de nederzetting 

nader onderzocht worden, omdat bij de eerdere onder-

zoeken spiekers wel waren aangetroffen, maar geen 

huisplattegronden waren herkend. Zodoende was niet 

met zekerheid vast te stellen of in de nederzetting ook 

daadwerkelijk gewoond was. Verder bestond het vermoe-

den dat de nederzetting in zones verdeeld was: een zone 

voor bewoning, een zone voor opslag van agrarische 

producten en een ambachtelijke zone. Tot slot was het de 

vraag of meer inzicht kon worden verkregen naar wie de 

gebruikers, dan wel bewoners waren, en welke activiteiten 

hadden plaatsgevonden.

Afb. 1.14 Overzicht van RAAP-boringen op het perceel van het Sportpark Hogeweide ten zuiden van de opgraving LR42. In blauw is de 
hoofdstroom van de Oude Rijn weergeven. Ten noorden in grijsblauw de aftakking van de crevassegeul. (Bron: Raap-Rapport 1041, pag. 
16, fig. 1; Den Hartog 2009, afb. 3.3).

1.6 Onderzoeksvragen

Voorafgaand aan het onderzoek zijn de volgende vragen 

in het PvE geformuleerd:6

Omvang van de nederzetting:

-Strekken de reeds aangetroffen archeologische sporen 

van LR42 zich verder naar het noorden uit?

-Is er een begrenzing voor de vroeg-Romeinse sporen vast 

te stellen?

-Is er een begrenzing voor de vroegmiddeleeuwse sporen 

vast te stellen?

-Is er een begrenzing voor de laatmiddeleeuwse sporen 

vast te stellen?

Aard van de bewoning, algemeen:

-Is er op het te onderzoeken perceel ooit bewoning 

geweest of hebben er slechts agrarische (of andere) 

activiteiten plaatsgevonden?

-In het geval van bewoning: zijn er huisplattegronden en 

bijgebouwen aan te wijzen?

-Zo ja, wat is de vorm en functie van deze structuren?

Wat zegt dit over de indeling van het culturele landschap 

ter plaatse?
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Aard van de bewoning, Romeins:

-Hoe verhouden de Romeinse sporen zich tot het voor-

gaande onderzoek LR42?

Aard van de bewoning, late middeleeuwen:

-Is er een relatie met het laatmiddeleeuwse bewoningslint 

wat is aangetoond in de diverse onderzoeken ten westen 

van de Hogeweide (LR48)?

Grafveld:

-Is er een grafveld aanwezig op het opgravingsterrein?

-Zo ja, wat is de aard, omvang en conservering van de 

graven?

-Zo ja, wat is de datering van de graven?

-Zo ja, zijn de graven in een structuur bijgezet?

-Zo ja, zijn er bijgiften bij de graven aangetroffen?

-Zo ja, zijn er aan de hand van bijgiften en/of de vorm van 

de bijzettingsstructuren verschillen tussen man en vrouw 

aan te wijzen?

Datering:

-Wat is de datering van de aangetroffen sporen?

-Wordt de vastgestelde datering van de restgeul (LR42) 

bevestigd, of moet deze aangepast worden?

Landschap:

-Hoe ziet het landschap eruit ten tijde van de bewoning?

-Wat is de opbouw van de restgeul?

-Is er een fasering aan te tonen in de vorming van deze 

geul?

-Wat is de relatie van de bewoningssporen tot de restgeul 

in het landschap?

1.7 Methode

Gedurende tien weken is een oppervlakte van ruim 1 ha 

verdeeld over achttien sleuven opgegraven. In het noor-

delijk deel van het perceel zijn over een lengte van 195 m 

drie sleuven (sleuf 1 t/m 3) van circa 4 m breed aangelegd 

(afb. 1.15). Ten zuiden hiervan en direct evenwijdig aan 

de Hogeweide zijn nog eens vijftien sleuven aangelegd 

met een gemiddelde afmeting van 60 bij 10 m. In totaal is 

een oppervlakte van 8265 m² opgegraven. In de meeste 

sleuven kon worden volstaan met de aanleg van één vlak. 

Over de crevassegeul is in vier sleuven een tweede vlak 

aangelegd (sleuf 4, 5, 7 en 9). De vlakhoogte varieerde 

van 0,30 m+ tot 0,08m- NAP voor het eerste vlak en tus-

sen 0,18 m+ en 0,22 m- NAP voor het tweede vlak.7

Bij de aanleg van de vlakken en het afwerken van de spo-

ren is intensief gebruik gemaakt van een metaaldetector. 

Alle vlakken zijn gefotografeerd, getekend (schaal 1:50) 

en beschreven. In beginsel zijn alle sporen gecoupeerd 

vanaf het eerste leesbare vlak, gefotografeerd, getekend 

(schaal 1:20) en beschreven.

Over de breedte van de restgeul is één profiel gezet. 

Tijdens het opgraven van de brug zijn drie (gedeeltelijke) 

profielen gezet. Voor de noordelijke wand in sleuf 1 t/m 

3, is er voor gekozen om in iedere sleuf een kolomprofiel 

te zetten. Een aaneengesloten profiel over de volledige 

lengte bleek niet nodig, omdat de opbouw van de bodem 

vrijwel ongewijzigd bleef. Alle profielen zijn gefotogra-

feerd, getekend (schaal 1:20) en beschreven.

Alle vondsten werden met de hand verzameld. Bijzondere 

vondsten, zoals diverse metaalvondsten, zijn apart 

ingemeten en gedocumenteerd.

De coördinatie vanuit de gemeente was in handen van 

H.L. Wynia. Het veldteam bestond uit C.M.W. den Hartog 

(projectleider), M. Hendriksen (senior veldtechnicus);

A.C. Aarts, R.D. Hoegen, J.S. van der Kamp, E. van Wieren 

en G.B. Breeuwkens (stagiair Saxion Deventer). De 

graafmachine werd bediend door W. Gardenier (Gebrs. 

Gardenier, Langbroek). Bij het beschrijven van het profiel 

over de restgeul was fysisch geograaf M. van Dinter 

aanwezig.

De technische uitwerking van de velddocumentatie en 

het geborgen vondstmateriaal is uitgevoerd door C.M.W. 

den Hartog, M. Hendriksen en E. van Wieren. Het handge-

vormde aardewerk is bestudeerd en beschreven door E. 

Taayke. Het middeleeuwse aardewerk en de metaalvond-

sten zijn bestudeerd en beschreven door M. Hendriksen. 

Het fysisch-geografisch onderzoek werd uitgevoerd en 

beschreven door M. van Dinter (ADC Archeoprojecten). 

Het botmateriaal is onderzocht en beschreven door J. van 

Dijk (Archeoplan Eco), M.J. Rijkelijkhuizen en A. Verbaas. 

Het plantaardige materiaal is onderzocht en beschreven 

door W. van der Meer (BIAX). Het hout werd onderzocht 

door S. Lange (BIAX). De dendrodateringen werden 

uitgevoerd door RING en S. van Daalen (Van Daalen 

Dendrochronologie). Het 14C onderzoek werd uitgevoerd 

door de Universiteit van Glasgow. Het slakmateriaal werd 

geanalyseerd door B. van Os en H. Huisman, Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed. De vondsten zijn gefotogra-

feerd door H. Lägers. Het digitaliseerwerk en de opmaak 

van de afbeeldingen was in handen van E. van Wieren.

Allen zijn werkzaam bij Afdeling Erfgoed van gemeente 

Utrecht, tenzij anders vermeld.
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Afb. 1.15 Sleuvenoverzicht LR75.
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Afb. 2.1 Geomorfologische kaart rondom De Meern (aangepast naar Berendsen, 1982). a. overzichtskaart en ligging opgravingsterrein,  
b. detail van de omgeving van het opgravingsterrein.
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2.1 Inleiding

Het onderzoeksgebied ligt aan de noordkant van de Oude 

Rijn en ligt volgens de geomorfogenetische kaart van 

Utrecht op oeverafzettingen van deze stroomgordel (afb. 

2.1a). De stroomgordel was gedurende duizenden jaren 

één van de belangrijkste Rijnarmen in Nederland.8 Het 

stelsel is rond 5500 BP, ofwel het vroeg Neolithicum, circa 

4300 jaar voor Chr., actief geworden. Maar waarschijnlijk 

was pas na 4500 BP, ofwel het Midden Neolithicum, circa 

3000 jaar voor Chr., sprake van grootschalige rivieractivi-

teit.9 Het einde van het stelsel is het gevolg van de afdam-

ming van de Kromme Rijn in Wijk bij Duurstede en ligt 

rond 1122 na Chr. Waarschijnlijk was de verlanding van 

de rivier al vóór die tijd begonnen en was de afdamming 

slecht een bezegeling van dit proces.10 Na de afdamming 

bleef de restgeul gedeeltelijk watervoerend. Ook nu is de 

restgeul op een aantal plaatsen nog steeds herkenbaar in 

het landschap. Deze restgeul is aangegeven in afb. 2.1.

In de omgeving zijn diverse archeologisch opgravingen 

uitgevoerd (afb. 2.1b). Hieruit is gebleken dat eigenlijk 

geen sprake is van oeverafzettingen, maar eerder van 

een groot crevasseplateau dat zich over een afstand van 

circa 1 km langs de meandergordel uitstrekt11 (afb. 2.2a), 

vergelijkbaar met crevasse plateaus ten westen van De 

Meern12 (afb. 2.1b). In dergelijk plateaus vindt sedimenta-

tie plaats vanuit verschillende ondiepe geultjes (afb. 2.2b). 

Het plateau bestaat uit pakket kalkrijke, uiterste siltige 

kleien van circa 1,5 m dikte (Ks4).

Daarnaast is direct ten westen van en deels onder de 

Hoge Weide weg een restgeul aangetroffen.13 Deze was in 

eerste instantie circa 12 m breed, maximaal 2 tot 2,5 m 

diep en is pas gevormd nadat het crevasseplateau al was 

ontstaan. De crevassegeul heeft zich namelijk ingesneden 

in het crevasseplateau en de onderliggende komafzet-

tingen en heeft geen sediment op het naastliggende 

plateau afgezet.14 Deze insnijding ging met grote kracht 

gepaard gezien de kiezels op de bodem van de geul. 

Dergelijk grof materiaal kan namelijk alleen bij zeer grote 

stroomsnelheden worden getransporteerd. De doorbraak 

zelf moet hebben plaats gevonden tijdens een periode van 

hoogwater in de Oude Rijn. Onder de restgeulvulling zijn 

niet of nauwelijks grove beddingafzettingen aanwezig. Dit 

betekent dat het sediment alleen verder stroomafwaarts, 

in het achterliggende komgebied, is afgezet (zie later 

deze paragraaf). De crevassegeul is vermoedelijk ontstaan 

op dezelfde plaats als het oorspronkelijke doorbraak-

punt van het crevasseplateau. Waarschijnlijk vormde dit 

punt nog een laagte in de oeverwal met mogelijk lagere 

begroeiing of zelfs nog onbegroeid (afb. 2.2a). De crevas-

segeul is dus ontstaan vlak nadat het crevasseplateau was 

gevormd. Bij een nieuw hoogwater zocht het rivierwater 

zich op die plek wederom een uitweg naar het achterlig-

gende komgebied, mogelijk via re-activering en uitschu-

ring van het voormalige geultje waaruit dit plateau was 

gevormd (afb. 2.2b).

Deze crevassegeul is waarschijnlijk ontstaan kort voor het 

begin van de jaartelling.15 De crevassegeul is vermoedelijk 

slechts één of enkele seizoenen actief geweest, alvorens 

te gaan verlanden. De basis van de restgeulvulling bestaat 

uit een slappe, humushoudende, kalkrijke zware tot lichte

zavel met laagjes verslagen organische materiaal, met 

daarboven een 10 - 20 cm dikke schelpenlaag. De resul-

taten van de schelpenanalyse is weergegeven in bijlage 

2.1). Een 14C-datering van deze laag leverde een uitkomst 

van 1935 ± 27 BP. Gekalibreerd levert dit een datering 

2 Fysisch-geografische resultaten

 (M. van Dinter)

Afb. 2.2 Actief crevasse-plateau in Canada bij laagwater (boven) 
en bij hoogwater (onder); de landschappelijke situatie is 
waarschijnlijk vergelijkbaar met de situatie in het gebied rondom 
vindplaats LR41-42.
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met 95% zekerheid tussen 5–9 of 23–127 cal AD (tabel 

2.1). Op basis het vondstmateriaal in deze laag kan het 

verlanden van de crevassegeul kort na het begin van de 

jaartelling worden geplaatst. De vorming van de ‘schel-

penlaag’ heeft waarschijnlijk lange tijd, ruim een eeuw en 

misschien wel bijna twee eeuwen, geduurd. Daarna werd 

een circa 0,5 m dik pakket gyttja gevormd. Gyttja is een 

organisch sediment dat bestaat uit afgestorven en bezon-

ken plantaardig materiaal. Dit materiaal is afkomstig van 

algen en waterplanten. Gyttja ontstaat alleen in voedsel-

rijk, rustig water met enige diepte. Volgens Berendsen 

(1997) is het water altijd meer dan 2 m diep, maar uit 

geo-archeologisch onderzoek dat blijkt een veel geringere 

waterdiepte, circa 0,5 tot 1,5 m diepte, reeds voldoende is 

voor de vorming van gyttja.16 De 14C-datering van de basis 

van deze laag leverde een uitkomst van 1792 ± 31 BP. 

Gekalibreerd levert dit een datering met 95% zekerheid 

tussen 131–323 cal AD (tabel 2.1). 

Vervolgens heeft veengroei plaats gevonden in de rest-

geul, waardoor een pakket venige klei werd gevormd. Op 

dat moment bedroeg de waterdiepte nog maar een kleine 

meter. De 14C-datering van de top van de veenlaag leverde 

een uitkomst van 1615 ± 31 BP. Gekalibreerd levert dit 

een datering met 95% zekerheid tussen 393 – 535 cal AD 

(tabel 2.1). Dit betekent dat in de vijfde of het begin van 

de zesde eeuw een einde kwam aan de veenvorming.

Vervolgens heeft een kortstondige re-activering plaats ge-

vonden in het zuidelijke deel van de crevassegeul; in het 

noordelijke richting neemt de erosie af. Deze re-activering 

kan waarschijnlijk worden gekoppeld aan de re-activering 

van de Rijn rond het begin van de zesde eeuw.17 Na deze 

re-activering volgde opnieuw een rustige periode, waarin 

de geleidelijke verlanding zich weer voort zette en in de 

restgeul een pakket kalkloze matig tot lichte klei in de 

restgeul werd afgezet.

Halverwege de veertiende eeuw is de restgeul geheel 

dichtgeslibd en vormt nog slechts een zompige laagte in 

het terrein. In deze laagte vond bodemvorming plaats. 

Hierdoor is in de top van de restgeul een vegetatiehori-

zont gevormd. De aanwezigheid van grove zandkorrels en 

stukjes baksteen, puin en houtskool in deze vegetatiehori-

zont geven aan dat dit niveau belopen is.

Circa 350 m ten noorden van het huidige opgravingster-

rein heeft archeologisch onderzoek plaats gevonden, 

waarbij verspoeld aardewerk is aangetroffen in crevasse-

afzettingen.18 De conclusie luidde toen dat deze crevasse-

afzettingen waarschijnlijk horen bij de crevassegeul aan 

de Hoge Weide. De geul zou in dat geval noordelijk van 

de spoorlijn Utrecht-Leiden in het komgebied uitmonden. 

In afbeelding 2.3 is de hoogtekaart van de omgeving 

rondom het opgravingsterrein weergegeven. Hieruit blijkt 

dat in het gebied ten noorden van de spoorlijn een smalle, 

hoge rug aanwezig is. Volgens de geomorfogenetisch 

kaart (afb. 2.1b) bevindt deze rug zich in het komgebied. 

De zavelige ondergrond die tijdens de opgraving is aan-

getroffen geeft aan dat inderdaad sprake is van crevasse-

afzettingen. De richting van de crevassegeul op vindplaats 

LR41-42 en de hoge rug op het AHN-beeld sluiten dus 

niet alleen landschappelijk zeer goed op elkaar aan, maar 

ook het (verspoelde) archeologische materiaal lijken dit 

verband te bevestigen. 

De crevasse-restgeul is ook aanwezig op het oostelijke 

deel van het opgravingsterrein van LR75 (afb. 2.1b). 

Daarom zijn voor het aardwetenschappelijke onderzoek 

zijn de volgende vragen geformuleerd:19

-Hoe ziet het landschap eruit ten tijde van de bewoning?

-Wat is de opbouw van de restgeul?

-Is er een fasering aan te tonen in de vorming van deze 

geul?

-Wat is de relatie van de bewoningssporen tot de restgeul 

in het landschap?

-Wordt de vastgestelde datering van de restgeul (LR42) 

bevestigd, of moet deze aangepast worden?

Monster UtC. Nr. Uitkomst 14C-datering Uitkomst gecalibreerd (2 sigma) NAP

Basis 'schelpenlaag' 13251 1935 ± 27 BP 5-9 of 23-127 cal AD 1,45 m-NAP
Basis gyttja 13359 1792 ± 31 BP 131-323 cal AD 1,30 m-NAP
Top veenlaag 13358 1615 ± 31 BP 393-535 cal AD 0,95 m-NAP

Tabel 2.1: Lijst van 14C-dateringen van de restgeulvulling van LR 41-42 (sleuf 13). Alle dateringen zijn 
uitgevoerd op basis van geselecteerde zaden van land- en oeverplanten (Bijlage 2.2 en gekalibreerd met het 
kalibratieprogramma Oxcal versie 4.1.3 (Bronk Ramsey, 2009).

Afb. 2.3 Hoogtekaart van het gebied rondom het 
opgravingsterrein (bron: Rijkswaterstaat-AGI, 2005).
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Afb. 2.4 Crevassegeul in de noordwand van sleuf 5, overzicht (boven) en detail van de opvulling (onder).



26 

2.2 Werkwijze

De bodemopbouw van het opgravingsterrein is bekeken 

aan de hand van de noordelijke profielwand van sleuf 

5. De bodemtextuur en archeologische indicatoren zijn 

beschreven volgens SBB 5.1 van het NITG-TNO, waarin 

onder meer de standaard classificatie van bodemmonsters 

volgens NEN5104 wordt gehanteerd, inclusief de bepaling 

van het kalkgehalte.20 De profielwanden zijn beschreven 

per laag. Daarnaast zijn bij de uitwerking aanvullende 

sedimentologische opmerkingen en structuren gebruikt 

die door de archeologen op de vlaktekeningen waren 

gezet. Verder zijn in sleuf 5 pollenbakken geslagen in de 

crevasse-restgeul omdat deze geschikt lijkt voor toekom-

stig paleo-ecologisch en/of –klimatologisch onderzoek 

(afb. 2.1b). De monsters zijn dubbel verpakt in plastic, 

geadministreerd en opgeslagen. Deze monsters zijn voor 

toekomstig onderzoek en opgeslagen in de koelcel van de 

faculteit Fysische Geografie, Universiteit Utrecht.

2.3 Opbouw van de bodem

In de noordwand van sleuf 5 is wederom een doorsnede 

door de crevassegeul gedocumenteerd (afb. 2.4a). De 

dimensies en opvulling zijn vergelijkbaar met de opbouw 

die in zuidelijker gelegen opgraving LR41-42 zijn aange-

troffen. De crevassegeul is circa 15 m breed en reikt tot 

maximaal 1,6 m-NAP. De basis van de opvulling bestaat 

hier uit de ‘schelpenlaag’,21 dit keer circa 10 cm dik 

(afb. 2.4b). Tussen de schelpen bevindt zich een geringe 

hoeveelheid zand (Zs1, matig fijn). Op de ‘schelpenlaag’ 

ligt een circa 40 cm dik pakket gyttja, gevolgd door een 

donkerbruine, veraarde veenlaag (Vk3) en een circa 40 

cm dikke, zwak humeuze, kalkloze, matig siltige kleilaag 

(Ks2 H1) en 60 cm dikke, kalkloze sterk siltige kleilaag 

(Ks3). In de top van de vulling heeft zich een enigszins 

donkere, zwak ontwikkelde vegetatiehorizont gevormd 

(Ks2 H1; afb. 2.4b). Ten tijde van de vorming van deze 

horizont vormde de restgeul een langgerekte, zompige 

laagte (afb. 2.5). In de opvulling zijn dus geen sporen van 

een duidelijke re-activering te zien. Blijkbaar is tijdens de 

vroegmiddeleeuwse re-activering alleen in het zuidelijke 

deel van de crevassegeul erosie opgetreden.

Onder en naast de restgeul, die wederom nauwelijks bed-

dingafzettingen heeft gevormd, alleen de ‘schelpenlaag’ 

met wat zand, bevinden zich komafzettingen. Deze kom-

afzettingen bestaan uit een afwisseling van kalkloze meer 

of minder humeuze kleilagen en veenlagen. De veenlaag 

direct onder de crevassegeul is horizontaal gelaagd (afb. 

2.4b; Vk3). 

Onder en naast de crevasse-restgeulafzettingen zijn 

in dit profiel geen (crevasse-)beddingafzettingen, de 

zogenoemde ‘laag nul’, aangetroffen. Dit geeft aan dat de 

crevasse-bedding niet is verschoven. Tijdens de opgraving 

direct ten zuiden van LR75, bij LR41-42, is deze laag wel 

aangetroffen.22 ‘Laag nul’ is daar echter alleen in sleuf 

13 naast de crevasse-restgeul aangetroffen en deze laag 

strekte zich slechts uit over een breedte van circa 5 m. 

Het gaat bij deze afzettingen niet om echter beddingafzet-

tingen die op laterale migratie van de crevassebedding 

duiden, maar deze afzettingen moeten worden gezien 

als afzettingen die in de binnenbocht van de crevas-

segeul zijn afgezet op het moment dat de waterafvoer 

al afnam, zogenaamde ‘in-channel sedimantation’.23 Het 

ontbreken van laag nul onder de restgeul geeft aan dat de 

Afb. 2.5 Verlande restgeul (foto: B. Makaske, Colombia River, Canada).
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crevassegeul in stroomafwaartse richting geen sediment 

heeft neergelegd in zijn bedding, maar alleen als ‘door-

voergoot’ heeft gefunctioneerd.

2.4 Conclusie

Het landschappelijke onderzoek heeft geen nieuwe 

dateringen of inzichten opgeleverd. Rond het begin van 

de jaartelling vindt tijdens een periode van hoogwater 

in de Oude Rijn opnieuw een oeverwaldoorbraak plaats. 

Hierdoor wordt een smalle geul gevormd in het achterlig-

gende, reeds bestaande, grote crevasse-plateau. Ter 

plaatse van het onderzoeksterrein is de geul circa 15 m 

breed en ruim 2 m diep. Door het snel stromende water 

wordt sediment en archeologisch materiaal meegevoerd 

naar het achterliggende, laaggelegen komgebied. Dit 

komgebied bevindt zich ten noorden van de spoorlijn 

Utrecht–Gouda. Het sediment en het verspoelde archeo-

logische materiaal wordt daar afgezet in de vorm van een 

waaier. Op de bodem van de crevassegeul ter plaatse van 

het opgravingsterrein blijven alleen enkele kiezels liggen. 

Als het hoogwater in de rivier zakt, raakt de crevassegeul 

afgesneden van watertoevoer. Hierdoor neemt de stroom-

snelheid van het water in de geul snel af. Daarna volgt een 

periode waarin lange tijd weinig tot geen sediment wordt 

afgezet in de geul en vormt zich een schelpenpakket op 

de bodem van de geul. 

Als gevolg van de verdergaande verlanding worden in de 

restgeul achtereenvolgens een pakket gyttja en venige klei 

gevormd. De waterdiepte neemt hierdoor af van circa 1,5 

m tot circa 1 m. Tijdens dit deel van de verlandingsfase 

vindt (nagenoeg) geen menselijke activiteit op de oevers 

plaats. Uiteindelijk komt een einde aan de veengroei en 

wordt een dik pakket kalkloze klei afgezet in de restgeul. 

Uiteindelijk is de restgeul is zover met sediment opgevuld 

dat deze als zompige laagte in het terrein herkenbaar zal 

zijn geweest. In deze fase vormde zich een vegetatiehori-

zont in de top van de vulling.

Bijlagen 

-Bijlage 2.1: Schelpen- en zadenanalyse van twee grond-

monsters uit de restgeul op het opgravingsterrein.

-Bijlage 2.2: Resultaten macrorestenanalyse van monsters 

uit de restgeulvulling in sleuf 13 van LR41-42.
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3.1 Sporen en structuren

De sporen kunnen worden onderverdeeld in twee pe-

rioden: de late IJzertijd/vroeg-Romeinse tijd en de late 

Middeleeuwen (afb. 3.1). De sporen uit late IJzertijd/

vroeg-Romeinse tijd bestaan uit de crevassegeul, het 

vervolg van de nederzettingsgreppel van LR42, twee 

greppelstructuren, diverse kuilen met verbrande aarde en 

grote hoeveelheden aardewerk. Deze sporen zijn aange-

troffen in het zuidoostelijk deel van het onderzoeksterrein 

(afb. 3.2). Zowel de greppels als de kuilen bevatten veel 

aardewerk, houtskool, as, en slakmateriaal. Dit leidde tot 

de veronderstelling dat deze sporen in verband kunnen 

worden gebracht met ambachtelijke activiteiten zoals 

pottenbakken, en dat de noordelijke zone mogelijk 

speciaal voor dergelijke activiteiten was ingericht. Tussen 

het aardewerk zijn echter geen misbaksels aangetroffen, 

maar wel verbrande scherven en stukken van haardplaten 

(zie hoofdstuk 4). Eén kuil bevatte behalve veel aardewerk 

ook botmateriaal, dat beschouwd kan worden als normaal 

huishoudelijk afval (zie hoofdstuk 8). Analyse van het 

slakmateriaal wijst evenmin uit dat de slakken verband 

houden met ambachtelijke activiteiten. De slakken zijn 

eerder het resultaat van het gebruik van koemest als 

brandstof (zie hoofdstuk 11). Deze vondsten duiden er 

op dat er toch direct in de buurt van deze sporen moet 

zijn gewoond. De aanwezigheid van munten, fibulae 

en fragmenten van (haard-)platen tussen het afval in de 

kuilen en greppels versterken het vermoeden, evenals 

de verspreiding van het overige vondstmateriaal met 

overduidelijke concentraties in de crevassegeul, maar 

aanwijzingen voor de aanwezigheid van woonstalhuizen 

ontbreken wederom. De greppelstructuren lijken echter 

grote overeenkomsten te vertonen met structuren die bij 

de archeologische onderzoeken in de Assendelver Polders 

en Midden-Delfland zijn aangetroffen (Therkorn 1987; 

Therkorn & Abbink 1987; Van Londen 2006; Kodde 2007). 

Tot deze structuren behoren ook plattegronden van het 

type zodenwandhuis. Dit huistype komt op in de eerste 

eeuw na Chr. en is eerder aangetroffen in de Assendelver 

Polders (Therkorn 1987, 201-209; Therkorn & Abbink 

1987,115-127; Hiddink 1999, 100-108, Kodde 2007, 12, 

18-22, 27-30), en in Midden-Delfland (Van Londen 2006, 

27-28, 57-66). Ook zijn zij herkend in Schipluiden en 

Uitgeest (Kodde 2007, 193-194, 208) (Afb. 3-3-5).

Zodenwandhuizen worden gekenmerkt door een huisgrep-

pel die de locatie van de wand van het huis aangeeft. Het 

is niet altijd duidelijk of de wand in de greppel geplaatst 

is of juist er naast. In het laatste geval heeft de greppel 

als afwateringsgreppel gediend. In de meeste gevallen 

zijn er geen aanwijzingen voor een interne indeling, vaak 

ontbreekt die. Soms worden haarden aangetroffen, soms 

paalkuilen, soms is ook nog hout aanwezig. In Uitgeest is 

een voorbeeld waarbij zowel stijlen, plaggen als een haard 

zijn aangetroffen. Dit huis bevond zich in het veen en is 

daarom goed geconserveerd. Dit is uitzonderlijk omdat 

alle overige bekende huizen zich bevinden op het zandige 

en kleiige materiaal van de oeverwallen (Kodde 2007, 35). 

De breedte van de bekende voorbeelden varieert van 3 à 4 

m tot maximaal 7 à 7,5 m, met een uitschieter naar zelfs 

8,5 m; de lengte is minimaal 5,5 tot maximaal 16 m. De 

afmetingen voor het kleinste huis bedragen 6,6 x 4,6 m 

(Schipluiden Kerkpolder, Kodde 2007, 194) en voor het 

grootste 4,5 x 8,5 m (Woudse Polder, Kodde 2007, 231). 

Het huistype zou uitsluitend in West-Nederland voor 

komen, in het begin van de Romeinse periode (Kodde 

2007, 52). Voor het verschijnsel is een aantal verklaringen 

geopperd. Zo zou dit een nieuwe woonvorm voor mens 

en vee zijn. Als gevolg van de Romeinse belastingen 

zou namelijk een intensivering van veeteelt en zelfs 

specialisatie daarin optreden en daarmee het traditionele 

woonstalhuis vervangen worden door huizen die alleen 

bestemd zijn voor mensen en wordt het vee in omheinin-

gen (enclosures) en op verhoogde plateau’s gehouden. 

Een andere verklaring is dat het een vorm van seizoens-

bewoning weerspiegelt als gevolg van vernatting van het 

milieu, en dit zou dan samenhangen met transhumance 

en specialisatie in veeteelt (Therkorn 1987; Hiddink 1999, 

106-108; Kodde 2007). Tot slot is een laatste idee dat 

het huistype opgekomen zou zijn door een gebrek aan 

bouwhout in veen- en kweldergebieden (Kodde 2007). 

Wanneer we ervan uitgaan dat de zodenwandhuizen uit 

Midden-Delfland overeenkomstig de Friese traditie zijn 

(Van Londen 2006, 167-176), is het ook mogelijk dat de 

opkomst van dit huistype in verband gebracht kan worden 

met een groep nieuwkomers uit het noorden. In zijn boek 

De Germania beschrijft Tacitus dergelijke onderkomens 

als ondergrondse grotten met hopen afval er boven op 

gestapeld. Volgens hem dienen zij als schuilplaats tegen 

de kou of aanvallers en voor de opslag van de oogst.24 

Ook in latere tijden komen zodenwandhuizen voor, tot 

zelfs relatief recent (Therkorn 1987, 206-207). Kolonisten 

op de prairie bouwden ze, evenals arme mensen in 

Drenthe en Brabant, maar ook in Duitsland of Lapland 

kwamen dergelijke onderkomens voor (afb. 3.6-3.9). 

3 Archeologische resultaten
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Afb. 3.2 Periodekaart van het zuidelijke deel van de opgraving.
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De tweede periode waarvan sporen zijn aangetroffen is de 

late Middeleeuwen. Hiertoe behoren sporen uit de veer-

tiende/vijftiende eeuw die aan een huisplaats of boerderij 

erf zijn toe te wijzen. Het gaat om greppelstructuren, 

(paal-)kuilen en een brug. Het geheel hoort thuis in het 

laatmiddeleeuwse boerderijlint langs de Hogeweide.

Afb. 3.3 Voorbeelden van plattegronden van zodenwandhuizen in Assendelft en vergelijkbaar voorbeeld uit Midden Delfland. Bron: Van 
Londen 2006, figuur 10, pag. 27.

Afb. 3.4 De plattegrond van een zodenwandhuis en vier mogelijke 
andere voorbeelden in Midden Delfland. Bron: Van Londen 2006, 
figuur 36, pag. 62.
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3.2 Late IJzertijd/vroeg-Romeinse 
tijd

De crevassegeul

De noord-zuid georiënteerde crevassegeul is voor het 

eerst ontdekt in 2001 bij het proefsleuvenonderzoek LR24 

(afb. 3.10; Van der Kamp 2003). Bij het archeologisch 

onderzoek LR42 in 2003 werd de crevassegeul intensief 

onderzocht (afb. 3.11) en zijn diverse lagen in de geul 

onderscheiden die verschillende perioden representeren. 

De onderste laag bevatte zeer humeus materiaal, met 

daarin aardewerk en botmateriaal. Deze werd aangeduid 

met ‘laag nul’. Op basis van het vondstmateriaal dateert 

hij uit de late IJzertijd/vroeg-Romeinse tijd. Daarboven 

werd een laag aangetroffen met zeer veel schelpen en een 

enorme hoeveelheid vondstmateriaal dat voornamelijk uit 

aardewerk bestond, aangeduid met de ‘schelpenlaag’. De 

basis van deze laag werd door middel van 14C gedateerd 

op 5-9 of 23-127 na Chr. Dit correspondeert met de date-

ring van het schervenmateriaal en de metaalvondsten uit 

de vroeg-Romeinse tijd. In de beide lagen werden tevens 

diverse concentraties van paaltjes en beschoeiingen 

aangetroffen. Boven op de ‘schelpenlaag’ bevond zich een 

pakket gyttja, waaruit geen vondsten afkomstig waren. De 

basis van het pakket werd met 14C gedateerd tussen 131 

en 323 na Chr. De gyttja was overdekt door een pakket 

veen. Dóór dit laatste pakket waren de palen van een brug 

geslagen, die gedateerd kon worden in 539 na Chr. Op 

het veen werd bovendien een aantal vroegmiddeleeuwse 

voorwerpen, waaronder een vogelfibula, aangetroffen 

(Den Hartog 2009).

Bij het onderzoek LR75 is de crevassegeul over de gehele 

lengte van het terrein waargenomen, maar niet overal 

over de volle breedte. Een groot deel van de geul bevindt 

zich onder de moderne sloot en de middeleeuwse weg 

Hogeweide. En net als in 2003 is veel vondstmateriaal 

zoals aardewerk, bot, metaal en hout in de geul aangetrof-

fen (afb. 3.12-3.13). Ook zijn weer tientallen beschoei-

ingspaaltjes en een houten brug gevonden.

Afb. 3.5 De plattegrond van een zodenwandhuis in Uitgeest. Bron: 
Kodde 2007, pag. 208.

Afb. 3.6 Een plaggenhut in de Drentse Venen nabij Erica, 1926.
Bron: Fotocollectie Het Leven (1906-1941) van Spaarnestad Photo 
www.hetgeheugenvannederland.nl.

Afb. 3.7 Een plaggenhut in het open veld in de buurt van 
Emmen in 1922. Bron: Fotocollectie Het Leven (1906-1941) van 
Spaarnestad Photo www.hetgeheugenvannederland.nl.

Afb. 3.8 Een plaggenhut in Worpswede, Nedersaksen, 1923. 
Bron: Fotocollectie Het Leven (1906-1941) van Spaarnestad 
Photo en (1906-1941) Koninklijke bibliotheek: www.
hetgeheugenvannederland.nl.

Afb. 3.9 Een plaggenhut in Lapland (Noorwegen), 1923. Bron: 
Fotocollectie Het Leven (1906-1941) van Spaarnestad Photo. 
Nationaal archief: www.gahetna.nl 



33 

Afb. 3.10 Profiel over de crevassegeul, LR24 (Van der Kamp 2003, afb. 18).

Afb. 3.11 Profielen over de crevassegeul, LR42 (Van der Kamp 2009, afb. 4.2).

Over de geul zijn profielen aangelegd: één maal over de 

volle breedte in sleuf 5, en ter hoogte van de aangetroffen 

brug in sleuf 18. Het profiel in sleuf 5 (afb. 3.14-3.15) laat 

zien dat de geul hier minstens 13,5 m breed en ruim 2,5 

m diep was (maaiveldhoogte: 0,80 m+ NAP). Opvallend 

genoeg wijkt de opbouw van de geul af, en is de onderste 

laag in dit profiel niet de zogenoemde ‘laag nul’ maar de 

‘schelpenlaag’. Daarboven wijkt de opbouw niet af van 

eerder vastgestelde gelaagdheid, en zijn bijvoorbeeld de 

gyttja- en het veenpakket gewoon aanwezig. Een verkla-

ring voor het ontbreken van de ‘laag nul’ zou kunnen zijn 

dat de crevassegeul niet helemaal in beeld is gekomen 

en deze laag zich meer oostelijk bevindt. Bij het eerdere 

onderzoek LR42 werd namelijk één maal waargenomen 

dat de ‘laag nul’ zich westelijk ten opzichte van de 

‘schelpenlaag’ bevond (sleuf 13, profiel 13). Een andere 

verklaring is dat de laag hier is uitgeslepen bij een periode 

van hoog water. Bij het 67 m noordelijker aangelegde 

profiel was de laag wel weer duidelijk aanwezig, en had 

een dikte van minstens 30 cm (afb. 3.16-3.18). Ook de 

‘schelpenlaag’ was met een dikte van minstens 20 cm 

goed waarneembeer. In dit profiel viel echter wel op dat 

beide lagen gescheiden werden door een pakket van 

grijze zanderige klei en takjes. Dit laatste pakket was circa 

30 cm dik. De breedte van de geul bedroeg hier minstens 

6,30 m, de diepte 90 cm (vlakhoogte: 0,70 m- NAP).

Uit de geul zijn minstens 4849 scherven handgevormd 

aardewerk en 25 fragmenten Romeins gedraaid aarde-

werk, 1040 stuks botfragmenten en 24 (fragmenten van) 

metalen voorwerpen afkomstig. Het vondstmateriaal uit 
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Afb. 3.12 De crevassegeul in het vlak, vanuit het zuiden gezien.

Afb. 3.13 Potje van handgevormd aardewerk in de crevassegeul.
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Afb. 3.14 Houten deksel of deur in de crevassegeul.
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Afb. 3.15 Profiel over de geul.
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Afb. 3.16 Profiel over de geul, vanuit het zuiden gezien.
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Afb. 3.17 Profiel ter hoogte van de brug.
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de ‘laag nul’ dateert uit late IJzertijd en vroeg-Romeinse 

tijd en dit geldt ook voor het vondstmateriaal uit de 

‘schelpenlaag’. De beide lagen kunnen nu dus minder 

scherp gedateerd worden dan bij de eerdere onderzoeken, 

toen een onderscheid tussen beide perioden veel duide-

lijker was, en er van twee te onderscheiden fasen sprake 

bleek te zijn. Uit de overige lagen zijn geen vondsten 

afkomstig.

Beschoeiingspaaltjes

Net als bij het onderzoek LR41/42 zijn in meerdere sleu-

ven (beschoeiings-) paatjes gedocumenteerd. In één sleuf 

bleek een concentratie aanwezig te zijn, die veel gelijkenis 

vertoont met de eerder aangetroffen concentraties bij 

LR42.

Het gaat om circa dertig paaltjes (afb. 3.19), die zijn aan-

getroffen in de crevassegeul op een diepte van circa 1 m 

–NAP. De doorsnede van de concentratie bedraagt tussen 

de 5 en 10 m en het geheel bevindt zich ten oosten van 

Greppelstructuur 2. Mogelijk gaat het om een versteviging 

van de drassige bodem van de geul, zodat de geul be-

gaanbaar was. Eén van de paaltjes (vnr. 67) is als monster 

ingestuurd, en blijkt van elzenhout (Zie hoofdstuk 10).

Afb. 3.18 Profiel ter hoogte van de brug, vanuit het zuiden gezien.

Nederzettingsgreppel

Bij het voorgaande archeologische onderzoek van 

LR41-42 in 2003 werden twee noord-zuid georiënteerde 

zogenoemde nederzettingsgreppels aangetroffen. De 

oostelijke (LR41) werd over de volle lengte gezien. Van de 

westelijke greppel (LR42) werd in 2003 door middel van 

een proefsleuf vastgesteld dat deze zich voortzette op het 

noordelijk gelegen perceel. Destijds werd waargenomen 

dat de greppel zowel in westelijke als oostelijke richting 

afboog. Deze waarneming blijkt tijdens het nu uitge-

voerde onderzoek niet juist. De greppel wordt namelijk 

oversneden door een postmiddeleeuws exemplaar en zet 

zich voort richting het noorden en eindigt op ongeveer 

dezelfde hoogte als zijn tegenhanger van LR41.

Het spoor is circa 35 m lang en daarmee ruim 13 m langer 

dan gedacht. De breedte bedroeg circa 60 cm, de diepte 

50 cm (vlakhoogte: 0,23 m+NAP) en de bodem was min of 

meer vlak (afb. 3.20-3.22).

Uit het spoor is een fragment van een beker van handge-

vormd aardewerk uit de vroeg-Romeinse tijd afkomstig 

(vnr. 42). Op basis van het vondstmateriaal dateert het 

spoor uit de vroeg-Romeinse tijd.



38 

0 25 m1:250

132950

132950

45
65

50

456550

45
65

25

456525

132975

132975

Afb. 3.19 Uitsnede van de alle-sporenkaart: de beschoeiingspaaltjes (rood).
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Twee greppelstructuren

Greppelstructuur (GS1)

De meest noordelijke structuur (GS1) bestaat uit vijf grep-

pels die een min of meer rechthoekige ruimte van circa 

7,5 bij 8,5 m vrijlaten (afb. 3.23-3.24). De breedte van de 

greppels bedroeg 50 tot 75 cm, de diepte maximaal 30 

cm (vlakhoogte: 0,07 m+NAP). De vulling bestond uit een 

lichtgrijze zavel met bijzonder veel aardewerk en slakken 

(afb. 3.25). Vergelijkbare slakken werden ook in 2003 

aangetroffen, en het bleef toen een raadsel waardoor deze 

gevormd waren. Uit de analyse van de slakken die ditmaal 

zijn gevonden, blijkt dat het om restanten van verbrande 

mest gaat, en zij zijn waarschijnlijk ontstaan door het 

gebruik van koemest als brandstof (zie hoofdstuk 11).

Het aardewerk bestaat voor een deel uit handgevormde 

waar en dateert vanaf de late IJzertijd tot en met de 

vroeg-Romeinse tijd. Ook werd Romeins import aardewerk 

aangetroffen. In de noordoost hoek bevindt zich een 

opening met een breedte van circa 2,90 m. De noordelijk-

ste greppel wordt hier oversneden door een circa 80 cm 

diepe kuil (K1). Ten oosten van de structuur lagen diverse 

kuilen (K2 t/m K5) met daarin handgevormd aardewerk en 

houtskool. Op basis van het vondstmateriaal dateert de 

structuur uit de vroeg-Romeinse tijd. 

De greppelstructuur kan geïnterpreteerd worden als 

een plattegrond van het type zodenwandhuis. Dit type 

komt op in de eerste eeuw na Chr. en werd eerder 

aangetroffen in de Assendelver Polders (Therkorn 1987, 

201-209; Therkorn & Abbink 1987,115-127; Hiddink 

1999, 100-108, Kodde 2007, 12, 18-22, 27-30), en in 

Midden-Delfland (Van Londen 2006, 27-28, 57-66). Ook 

zijn zij herkend in Schipluiden en Uitgeest (Kodde 2007, 

193-194, 208).

Greppelstructuur (GS2)

De tweede structuur (GS2) ligt circa 4 m zuidelijker en 

bestaat uit drie greppels die een min of meer rechthoe-

kige ruimte van minimaal 14,5 bij 11,5 m vrijlaten (afb. 

3.26-3.27). De breedte van de greppels varieerde hier 

van 60 cm tot 1,5 m, de diepte bedroeg maximaal 50 
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Afb. 3.20 Uitsnede van de alle-sporenkaart: de nederzettingsgreppel (blauw).
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cm (vlakhoogte: 0,21 m+ NAP). De vulling bestond uit 

meerdere lagen, waarvan de bovenste laag bijzonder veel 

aardewerk en slakken van verbrande mest bevatte. Het 

aardewerk afkomstig uit de sporen is handgevormd en 

dateert vanaf de late IJzertijd/vroeg-Romeinse tijd tot en 

met de vroeg-Romeinse tijd. In de greppels zijn diverse 

fragmenten van (haard-)platen aangetroffen. Tussen 

het materiaal bevond zich ook een fragment van een 

Romeinse amfoor. Uit de structuur zijn ook vier fibulae 

afkomstig (zie hoofdstuk 6). In de noordwestelijke hoek 

leek een opening vrijgelaten, deze was 2,40 m breed. 

Ruim 5 meter ten oosten daarvan bevond zich een kuil 

(K6) met handgevormd aardewerk en houtskool. Op basis 

van het vondstmateriaal dateert de structuur uit de vroeg-

Romeinse tijd.

De afmetingen en oriëntatie doen vermoeden dat het 

waarschijnlijk niet om een huisplattegrond gaat. Een 

andere mogelijkheid is dat het om een platform, een 

veekraal of een akkertje gaat (Hiddink 1999, 100-108; 

Therkorn 1987, 204-209). Op een platform kunnen huizen 

gebouwd worden en het is dan vergelijkbaar met een zo-

genaamd huispodium, waarbij een verhoging met daarop 

een huis wordt omgeven door greppels voor de afwatering 

(Hiddink 1999, 104-106; Nicolay 2007, 100 e.v.). Of het 

platform kan voor het stallen van vee worden gebruikt 

(Hiddink 1999, 104-106). Een andere mogelijkheid is dat 

het een veekraal is geweest, aangezien woonstalhuizen 

ontbreken, maar er wel aanwijzingen zijn dat er vee 

gehouden werd. In het geval van een akkertje moeten de 

greppels eveneens gediend hebben voor de afwatering.

Afb. 3.21 De nederzettingsgreppel in het vlak, vanuit het zuiden 
gezien.

Afb. 3.22 De nederzettingsgreppel in het vlak, vanuit het oosten gezien. 
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Afb. 3.23 Uitsnede van de alle-sporenkaart: greppelstructuur GS1 (donkergroen).

Kuilen

Bij de eerste greppelstructuur (GS1) is één kuil (K1) 

gedocumenteerd die de noordelijkste greppel oversneed. 

Deze kuil was circa 80 cm diep (vlakhoogte: 0,14 m+ 

NAP) en hij blijkt minstens twee maal uitgegraven. Het 

spoor bevatte vullingslagen van lichtgrijze tot grijze zavel 

met houtskool, as, verbrand bot en veel handgevormd 

aardewerk. Het aardewerk is handgevormd en dateert uit 

de late IJzertijd/vroeg-Romeinse tijd.

De tweede kuil (K2) is aangetroffen direct ten oosten van 

GS-1, en doet denken aan een forse paalkuil of een kleine 

waterkuil. De noordelijke helft was 80 cm diep, de zuide-

lijke helft was maximaal 30 cm diep (vlakhoogte: 0,20 m+ 

NAP). De vulling bestond uit een lichtgrijze tot donker-

grijze zavel met handgevormd aardewerk en houtskool. 

Het aardewerk afkomstig uit dit spoor is handgevormd 

en dateert vanaf de late IJzertijd tot en met de vroeg-

Romeinse tijd. Eén scherf is laatmiddeleeuws. Gezien de 

aard, kleur van de vulling en de oriëntatie en locatie van 

het spoor, zal het toch om een intrusie gaan.

De derde kuil (K3) bevond zich circa 4,5 meter ten oosten 

van de ingang van de greppelstructuur. Het spoor was 55 

cm diep (vlakhoogte: 0,25 m+ NAP). Het bevatte meerdere 

vullingslagen, die bestonden uit bruingrijze tot donker-

bruingrijze zavel en veel aardewerk (Afb. 3.28-3.29). 

Het aardewerk is handgevormd en dateert vanaf de late 

IJzertijd/vroeg-Romeinse tijd tot en met de vroeg-Ro-

meinse tijd. Enkele stukken kunnen als fragment van een 

(haard-)plaat worden geïnterpreteerd. Tussen het mate-

riaal bevindt zich ook een fragment van een Romeinse 

amfoor. De kuil K3 (sleuf 6, spoor 2) bevatte verder zes 

munten, waarvan slechts één gedetermineerd kon worden. 

Het gaat om een “Lyonner altaar” as (zie hoofdstuk 6). 

Circa 8,5 m ten oosten van de greppelstructuur (GS1) 

lagen nog twee kleinere kuilen: K4 en K5. Deze waren res-

pectievelijk 20 en 65 cm diep (vlakhoogte: 0,20 m+ NAP). 

Beiden bevatten een zelfde soort vulling: grijze zavel 

en houtskool. Uit de sporen is geen daterend materiaal 

afkomstig.



42 

Afb. 3.24 Overzicht greppelstructuur GS1, vanuit het zuiden gezien.

Afb. 3.25 Enkele slakken: het resultaat van het gebruik van koemest als brandstof.
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Afb. 3.26 Uitsnede van de alle-sporenkaart: greppelstructuur GS2 (donkergroen).

Afb. 3.27 Overzicht greppelstructuur GS2, vanuit het zuiden gezien.
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Afb. 3.28 Kuil (K3) in het vlak.

Afb. 3.29 Kuil (K3) gecoupeerd.
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Afb. 3.30 Kuil (K6) in het vlak.

Afb. 3.31 Kuil (K6) gecoupeerd.
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Afb. 3.32 Uitsnede van de alle-sporenkaart: het boerderijerf.
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Rond de tweede greppelstructuur (GS2) zijn zeven kuilen 

aangetroffen, waarvan één kuil door de westelijke greppel 

werd oversneden.

De eerste kuil (K6) had een omvang van circa 2,95 bij 

2,25 m en was 50 cm diep (vlakhoogte: 0,15 m+ NAP). 

Hij had een vlakke bodem (afb. 3.30-3.31). De vulling 

bestond uit een donkerbruingrijze zanderige zavel met 

veel aardewerk, houtskool, slak en een kleine hoeveelheid 

verbrand bot. Het aardewerk is handgevormd en dateert 

vanaf de late IJzertijd/vroeg-Romeinse tijd tot en met de 

vroeg-Romeinse tijd.

De tweede kuil (K7) was maximaal 30 cm diep (vlak-

hoogte: 0,27m+ NAP). De vulling bestond uit een donker-

bruine zavel met handgevormd aardewerk, verbrand bot, 

en een concentratie slakmateriaal. Het aardewerk is hand-

gevormd en dateert vanaf de late IJzertijd/vroeg-Romeinse 

tijd tot en met de vroeg-Romeinse tijd. Drie fragmenten 

zijn afkomstig van een dolium en negen fragmenten van 

een amfoor.

De derde kuil (K8) was maximaal 15 cm diep (vlakhoogte: 

0,25 m+ NAP). De vulling bestond uit een bruingrijze 

zavel met aardewerk en verbrand bot. Het aardewerk is 

handgevormd en dateert vanaf de late IJzertijd/vroeg-Ro-

meinse tijd. Verder zijn elf fragmenten van een kurkurn en 

een fragment gedraaid Romeins aardewerk aangetroffen.

De volgende kuil (K9) was maximaal 30 cm diep (vlak-

hoogte: 0,21 m+ NAP). De vulling bestond uit een donker-

grijze zavel, verbrand en onverbrand bot, slakken, en veel 

handgevormd aardewerk. Het aardewerk is handgevormd 

en dateert vanaf de late IJzertijd/vroeg-Romeinse tijd tot 

en met de vroeg-Romeinse tijd.

De vijfde kuil (K10) was maximaal 15 cm diep (vlakhoogte: 

0,30 m+ NAP). De vulling bestond uit een donkergrijs-

bruine zavel met aardewerk en slakken. Het aardewerk is 

handgevormd en dateert uit de vroeg-Romeinse tijd.

De zesde kuil (K11) was maximaal 30 cm diep (vlak-

hoogte: 0,20 m+ NAP). De vulling bestond uit een donker-

grijze zavel met aardewerk en houtskool. Het aardewerk is 

handgevormd en dateert uit de vroeg-Romeinse tijd.

De laatste kuil (K12) was maximaal 20 cm diep (vlak-

hoogte: 0,25 m+ NAP). De vulling bestond uit grijze zavel 

met brokjes handgevormd aardewerk. Uit het spoor is 

geen daterend materiaal afkomstig.

Op basis van het vondstmateriaal dateren alle kuilen uit 

de vroeg-Romeinse tijd.

3.3 Late Middeleeuwen

Een boerderijerf

Het boerderijerf bestaat uit een min of meer vierkante 

greppelstructuur van minimaal 46 bij 43 m, met een 

interne verdeling door middel van greppels (afb. 3.32-

3.33). Binnen de structuur zijn sporen in de vorm van 

kuilen en paalkuilen aangetroffen. Deze behoren voor het 

merendeel tot verschillende hooibergplattegronden. Op 

basis van de vondsten valt de datering van de sporen in 

de veertiende/ vijftiende eeuw, hoewel ook een twaalfde/

dertiende-eeuwse component werd aangetroffen. Deze 

component is echter zo klein dat dit niet op bewoning uit 

deze periode lijkt te wijzen (zie hoofdstuk 6). Op basis 

van de oversnijdingen valt een fasering van het greppel-

systeem te bepalen (afb. 3.34). De fasering is echter niet 

nader te dateren.

Evenwijdig aan de Verlengde Vleutenseweg is een greppel 

(G1) aangetroffen, die over een lengte van 19 meter is 

gevolgd (afb. 3.35). Het spoor was ruim 2 meter breed en 

80 cm diep (vlakhoogte: 0,10 m- NAP) en had een min of 

meer spitse bodem. Ten oosten hiervan bevond zich een 

opening van circa 7,85 m breed. Mogelijk is dit de toe-

gang tot het perceel. Twee zuidelijker gelegen greppels 

(G2 en G3) eindigden op dezelfde afstand ten opzichte 

van greppel G4. Deze was minstens 47,5 m lang en circa 

2,5 m breed. Dit spoor had een vlakke bodem en was in 

het noorden 70 cm diep (vlakhoogte: 0,10 m- NAP) en in 

het zuiden 35 cm diep (vlakhoogte: 0,10 m+ NAP). Daar 

maakte de greppel een haakse hoek richting het oosten 

en eindigde na bijna 52 m ter hoogte van de crevassegeul 

die toen nog als een drassige laagte aanwezig moet zijn 

geweest. Het zuidelijke deel van de greppel was circa 2 m 

breed en 50 cm diep (vlakhoogte: 0,00 m NAP).

Halverwege de westelijke greppel is een aantal paalspoor-

tjes aangetroffen. Dit zou een aanwijzing kunnen zijn 

voor een toegang. Het is mogelijk een restant van een 

hek, houten bruggetje of vlonder over de greppel.

Circa 4,5 m westelijker bevond zich weer een greppel 

(G5), ten zuiden daarvan een opening van bijna 4 m 

breed, waarna de tegenhanger (G6) volgt. Beide waren 

ruim 1,5 m breed en 30 tot 40 cm diep (vlakhoogte: 

0,15 m+ tot 0,10 m– NAP). In het noordelijk deel bevond 

zich nog een greppel (G7) die een haakse hoek naar het 

noorden maakte. Hij was ruim 1 m breed en 45 tot 90 cm 

diep (vlakhoogte: 0,02 m+ NAP). In het zuidelijk deel werd 

een kuil (sleuf 17, spoor 36) aangetroffen van 80 cm diep, 

waaruit een botanisch monster (vnr. 249) afkomstig is (zie 

hoofdstuk 9). De greppel ging min of meer halverwege de 

structuur over in een noord-zuid georiënteerde richting 

van ruim 37 m lang en was circa 1,25 m breed. De diepte 

bedroeg 60 cm in het noorden (vlakhoogte: 0,00 m NAP) 

en 40 cm in het zuiden (vlakhoogte: 0,05 m + NAP). De 

greppel oversneed (G6) in het zuiden niet, maar sloot wel 

strak aan.
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Het zuidelijk deel van de structuur is een open ruimte 

van circa 50 bij 7,5 m omgeven door G4 en G6. Op basis 

van de oversnijdingen blijkt dat G6 de oudst aangelegde 

greppel is, en deze werd oversneden door G5, die 

vervolgens weer werd oversneden door G7. De laatste 

oversneed bovendien een aantal sporen, waaronder een 

90 cm diepe paalkuil. In G7 werd echter ook het vroegste 

vondstmateriaal aangetroffen, namelijk aardewerk uit 

de twaalfde/dertiende eeuw. Dit moet echter als opspit 

worden gezien.

Binnen het oostelijk deel van de greppelstructuur (GS1) 

bevonden zich paalkuilen die varieerden in diepte tussen 

40 en 110 cm (vlakhoogte 0,05 m+ NAP). Diverse kuilen 

hadden een duidelijke kern waarin in een aantal gevallen 

nog hout werd aangetroffen, en in een exemplaar werden 

eveneens bakstenen gevonden (afb. 3.36-3.39). Van één 

paal (vnr. 222) is het hout onderzocht (zie hoofdstuk 

10). De meeste paalkuilen zijn vermoedelijk resten van 

hooibergen, waarvan de plattegronden niet met zekerheid 

kunnen worden gereconstrueerd. Het gaat om minstens 

drie exemplaren. Ter hoogte van het noordelijkste 

exemplaar werd een zogenaamde ‘muizenpot’ aangetrof-

fen (afb. 3.31; vnr. 241), ingegraven in een ondiep kuiltje 

of restant van een kringgreppel (sleuf 17, spoor 2) (Esser 

2006, 3-4).

In de noordoost hoek van de greppelstructuur liep een 

greppel (G8) van circa 6,5 m lang, 1,5 m breed en 30 cm 

Afb. 3.33 Overzicht deel van het boerderijerf in sleuf 17, vanuit het zuiden gezien.

diep (vlakhoogte: 0,00 m NAP). Aan de uiterste westzijde 

bevond zich een paalkuil van 70 cm diep. Ongeveer 3 m 

westelijk daarvan bevond zich nog een paalkuil met een 

diepte van 1,30 m, die bij een grotendeels verdwenen 

greppel (G9) lijkt te horen. Hier tegenover liep de greppel 

(G10) die mogelijk één geheel vormt met G9 en verbonden 

werden door een greppel van 60 cm diep. Het geheel om-

geeft een ruimte van bijna 8 bij ruim 6,5 m. Ten noorden 

hiervan bevonden zich nog drie greppeltjes van slechts 10 

cm diep.

Uit G8 is een nagenoeg compleet skelet van een varken 

(vnr. 211, sleuf 14, spoor 30) afkomstig (zie hoofdstuk 8).

Houten brug

De brug bestond uit minstens 25 houten palen, die op 

verschillende manieren waren gesteld: sommige schuin, 

andere recht (afb. 3.40-3.44). Verder bevonden zich aan 

de kopse kant twee concentraties van palen. De brug kon 

niet volledig worden opgegraven, vanwege de aanwezig-

heid van de moderne sloot. Het opgegraven deel was bijna 

7 m lang en 2,5 m breed ter hoogte van smalste deel. Ter 

hoogte van de kop van de brug bedroeg de breedte circa 

3,30 m.

De aangetroffen palen varieerden in lengte van 1,10 m tot 

2 m. De diameter bedroeg 15 tot 20 cm. Zij waren voorna-

melijk van els, maar ook eik, wilg (zie hoofdstuk 10).

De brug doet denken aan de vroegmiddeleeuwse brug 

die circa 150 m zuidelijker werd aangetroffen bij het 



49 

0
30

 m
1:

40
0

L
e
g

e
n

d
a
:

Fa
se

 4

Fa
se

 5

Fa
se

 2

Fa
se

 3

Fa
se

 1
Fa

se
rin

g 
op

 b
as

is
 v

an
 o

ve
rs

ni
jd

in
ge

n

SL
18

SL
14

SL
15

SL
9

SL
13

SL
12

SL
17

SL
16

SL
1

SL
2

G-
7

G5

G6

G4

G4

G4

G8

G
12

G8G9

Afb. 3.34 Uitsnede van de alle-sporenkaart: de fasering van het boerderijerf.
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Afb. 3.35 Greppel (G1) in het vlak, vanuit het westen gezien.

Afb. 3.36 Paalkuilen in het vlak, vanuit het noorden gezien.
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Afb. 3.37 Paalkuil (sleuf 14, spoor 39) gecoupeerd. 

Afb. 3.38 Paalkuil (sleuf 14, spoor 16) gecoupeerd.
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Afb. 3.39 De ‘muizenpot’ (vnr. 241).

archeologisch onderzoek LR42 in 2003. Deze was met 

een breedte van 1,25 m een stuk smaller en bovendien 

uit beduidend minder palen opgebouwd. Op basis van 

de stratigrafie was duidelijk dat de brug niet uit de late 

IJzertijd/vroeg-Romeinse periode kon dateren. Diverse 

pogingen om tot een dendrochronologische datering 

te komen mislukten door het gebrek aan jaarringen. 

Uiteindelijk kon wel een 14C datering worden verkregen 

(bijlage 12.1). Het onderzochte houtmonster heeft een 

gekalibreerde ouderdom van 1284-1397 na Chr. De brug 

dateert dus uit de late Middeleeuwen en hoort gezien de 

overige dateringen bij het laatmiddeleeuwse huiserf.
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Afb. 3.40 Uitsnede van de alle-sporenkaart: de brug (donkerbruin).
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Afb. 3.41 De brug in het vlak, vanuit het noordoosten gezien.

Afb. 3.42 De brug, vanuit het zuiden gezien.
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Afb. 3.44 De brug, vanuit het westen gezien.

Afb. 3.43 De brug, vanuit het noorden gezien.
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4.1 Algemeen

De hoeveelheid handgemaakt aardewerk bedraagt 5.737 

stuks, bestaande uit 5.377 (fragmenten van) potten, 

kommen en bekers en 360 diversen zoals deksel- en 

haardfragmenten en slingerkogels. Niet beschreven zijn 

circa 150 fragmenten gruis (< 1 gram). Het totaalgewicht 

van alle handgemaakte keramiek bedraagt 153,558 kg.

Het gemiddeld gewicht per potfragment (dus exclusief 

diversen) bedraagt 25,2 gram. Het gemiddelde gewicht 

ligt lager dan bij het voorgaande onderzoek (LR 41-42: 

gemiddeld 37,5 gram), maar wijst er ook in dit geval op 

dat het meeste materiaal niet lang op het maaiveld heeft 

gelegen.

Het gewone gebruiksaardewerk bestaat uit 638 

rand(wand)fragmenten, 4.353 wand-, 363 (wand)bodem-

fragmenten en twee losse oren. Slechts een beker en een 

napje zijn volledig gaaf; van 5-6 potten kan het complete 

profiel worden vastgesteld. Het vondstmateriaal is op 

een aantal kenmerken bekeken, zoals magering, kleur, 

afwerking, versiering en kooksporen, en er is een aantal 

maten genomen (rand- en wanddiameter, wanddikte, 

halshoogte). Enkele kenmerken staan vermeld in de tabel-

len (tabel 4.1-4.4).

Klei, de grondstof voor aardewerk, is vrijwel altijd 

verschraald of gemagerd. Deze toevoeging bevordert de 

handzaamheid tijdens het vormen en is ook van invloed 

op het bakken van de pot en op de latere kookeigen-

schappen. Bijna driekwart van het aardewerk (73,3 %) is 

met organisch materiaal gemagerd; daarnaast is vooral 

potgruis gebruikt (15,0 %). Beide mageringen zijn ook wel 

samen geconstateerd. Het aandeel zand bedraagt 2,8 %.

Het meeste aardewerk laat een mat tot glad oppervlak 

zien, hetgeen inhoudt dat er een zekere mate van afwer-

king heeft plaatsgevonden. Dit geldt ook voor de bin-

nenzijde, maar dat is gemiddeld wat ruwer, met schraap-

sporen en vegen. Gepolijst aardewerk is vrij zeldzaam. 

De benedenzijde is met name bij kookpotten juist extra 

geruwd, door middel van een dun kleipapje (besmeten).

Kleur speelt een rol, maar moet met enige terughoudend-

heid worden behandeld. Sommig aardewerk is uitgespro-

ken oranje of okerkleurig, maar dat effect kon ook bereikt 

worden door secundaire verbranding. Daarnaast oogt het 

aardewerk uit sommige grondsporen uitgesproken grauw. 

Dit houdt in dat de ooit beoogde kleuren door latere 

omstandigheden (brand of depositie) danig kunnen zijn 

veranderd. Hierbij moet tevens worden opgemerkt dat 

potten vaak vlekkerig getint zijn vanwege een onregel-

matig bakproces. Veel zuurstof (oxiderend gebakken) 

levert een lichte, vaak okerkleurige tint, weinig zuurstof 

(reducerend gebakken) een donkere.

4.2 Aardewerk per periode

Eerder onderzoek (LR24 en LR41-42) heeft al duidelijk 

gemaakt dat er ruwweg een tweedeling valt te maken in 

vondsten uit de late IJzertijd en uit de vroege Romeinse 

periode. Oudere scherven zijn niet positief aangetoond, 

terwijl jongere - afgezien van 2-3 scherven die een 

midden-Romeinse vormgeving vertonen - uitsluitend 

bestaan uit drie fragmenten kogelpot-aardewerk.

Gewoonlijk zijn fragmenten met potgruis aan de late 

IJzertijd toegewezen, en daarnaast enkele scherven met 

een voor die tijd kenmerkende vormgeving (n= 603). Bij 

scherven met organische magering (of beide componen-

ten) zijn beide perioden denkbaar. Alleen bij fragmenten 

met vroeg-Romeinse vormkenmerken en scherven die 

daar duidelijk bijhoren is de vroege Romeinse tijd als 

begindatering aangevinkt (n=1.542). Dit houdt in dat met 

name organisch gemagerde wand- en bodemscherven 

gewoonlijk niet aan een specifieke periode zijn toegewe-

zen. Wordt wat soepeler geredeneerd dan staan tegenover 

de 603 fragmenten late IJzertijd circa 4.938 fragmenten 

uit de vroeg-Romeinse periode.

Late IJzertijd

Aardewerk uit de late IJzertijd wordt in de regel geken-

merkt door potgruismagering en door een drieledige 

vorm: een afgeronde wand en schouder met een korte tot 

middellange, vaak iets concave hals. De wand is gemid-

deld 7,4 mm dik (n=42). De rand is onverdikt afgeplat 

(59,5 % van alle randfragmenten met potgruis) of iets 

verdikt, zelden gefacetteerd. Nauwmondig aardewerk is 

zeldzaam. Versiering kan bestaan uit indrukken tegen de 

rand, soms kerven op de hals, terwijl op de wand zowel 

groeven als indrukken kunnen voorkomen. Soms is er 

sprake van een plastisch patroon. Streepband, bestaande 

uit 2-3 groeven op de overgang hals-wand, is enkele 

malen op met potgruis gemagerd aardewerk geconsta-

teerd. De onderzijde is soms besmeten (afb. 4.1-4.2).

Het gemiddelde gewicht van de scherven is 17,4 gram. 

Dit wijst erop dat het aardewerk uit dit tijdvak enige tijd 

aan het oppervlak heeft gelegen voor het definitief in de 

bodem belandde. Het aantal randscherven dat zich liet 

meten is dan ook laag, respectievelijk 24x randdiameter 

(gemiddeld 24,6 cm) en 13x wanddiameter (gemiddeld 

25,6 cm).

4 Het handgemaakt aardewerk

 (E. Taayke)
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Magering
Versiering rand-hals

vtop-op
kerf-op
vtop-aan
kartel
kerf-aan
vert. groeven/kerven  hals
streepband (hals-sch)
hor. groef hals
verf

Versiering schouder-bodem

groeven vert.
groeven, kruislings
groeven, gebogen
groeven, indet.
geom. patroon
Kammstrich
geulen/cannelures
vingerstrepen
dellen
indrukken-dek
indrukken, rij
indrukken, indet.
indruk-bodem
kerf/nagel-dek
nagel-rij
kerf/nagel, indet.
Warzen
plastisch, indet.
verf

(excl. diversen: haardfragment en deksel)

potgruis org+potgr organisch steen zand indet. totaal
1

1
38 6 30 1

3 5 1
7 1 27
6 3
4 2 6

2
1

9
17

5
39

2
15

3

2
11

2
7

2
6
8
2
3

2 2 1
2 1
1 1
2 5
1 3 1

1
2

1 13
2 10

4
2
4 3

1

2
4

1

1

1
75
9

35
9

12
2

14

20

7

46

7

16

5

14

15

4

14

1

2

6

8

2

4

5

totaal 145

totaal 200

Tabel 4.1 Magering en versiering van het handgevormde aardewerk.

Magering
potgruis org+potgr organisch schelp steen zand indet/geen totaal

donker
grijsbr/grijs
licht
onbekend
totaal
% tot.

3
524
268
66

861
15,0

0
116
80
1

197
3,4

23
1673
2244
263

4203
73,3

0
5
0
0
5

0,1

3
10
0
0

13
0,2

58
45
56
1

160
2,8

0
34

118
146
298
5,2

87
2407
2766
477

5737
100,0

Magering
potgruis org+potgr organisch schelp steen zand indet/geen % tot.

0,3
60,9
31,0
7,7

100,0

0,0
58,9
40,6
0,5

100,0

0,5
39,8
53,4
6,3

100,0

0,0
100,0

0,0
0,0

100,0

23,1
76,9
0,0
0,0

100,0

36,3
28,3
35,0
0,6

100,0

0,0
11,4
39,6
49,0

100,0

1,5
42,0
48,2
8,3

100,0

Kleur

donker
grijsbr/grijs
licht
onbekend
% tot.

Kleur

Tabel 4.2 Magering en kleur van het handgevormde aardewerk.
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Magering
Afwerking
gepolijst
glad
mat
besmeten
indet.
totaal

indet/geen

1
99
10
1

187
298

totaal

97
1238
2973
815
614

5737

potgruis

497
36
72

861

12
244

org+pot

1
37

126
32
1

197

organisch

23
847

2244
738
351

4203

zand

60
8

83
6
3

160

steen

0
0

11
2
0

13

kalk

0
3
2
0
0
5

Afwerking
gepolijst
glad
mat
besmeten
indet.
totaal

potgruis

1,4
28,3
57,7
4,2
8,4

100,0

org+pot

0,5
18,8
64,0
16,2
0,5

100,0

organisch

100,0

0,5
20,2
53,4
17,6
8,4

zand

100,0

37,5
5,0

51,9
3,8
1,9

steen

100,0

0,0
0,0

84,5
15,4
0,0

kalk

100,0

0,0
60,0
40,0
0,0
0,0

indet/geen

100,0

0,3
33,2
3,4
0,3

62,8

totaal

100,0

1,7
21,6
51,8
14,2
10,7

Magering

Tabel 4.3 Magering en afwerking van het handgevormde aardewerk.

Randvorm

potgruis

org/pot

organisch

zand

steen

kalk

indet/?

totaal

% tot.

onverdikt

69
12
50
1
0
1
4

137

21,3

verdikt-afgerond

20
4

46
5
0
2

16
93

14,5

verdikt-afgeplat

16
7

280
5
0
0
1

309

48,1

2 facetten

11
6

72
5
0
0
0

94

14,6 1,4

3 facetten

0
2
7
0
0
0
0
9

totaal

116
31

455
16
0
3

21
642

100,0

% tot.

100,0
100,0
100,0
100,0

0,0
100,0
100,0
100,0

Randvorm

potgruis

org/pot

organisch

zand

steen

kalk

indet/?

% tot.

onverdikt

59,5
38,7
11,0
6,3
0,0

33,3
19,0
21,3

verdikt-afgerond

17,2
12,9
10,1
31,3
0,0

66,7
76,2
14,5

verdikt-afgeplat

13,8
22,6
61,5
31,3
0,0
0,0
4,8

48,1

2 facetten

9,5
19,4
15,8
31,3
0,0
0,0
0,0

14,6

3 facetten

0,0
6,5
1,5
0,0
0,0
0,0
0,0
1,4

Tabel 4.4 Magering en randvorm van het handgevormde aardewerk.

Vroege Romeinse periode

Bij het aardewerk uit de periode na het begin van de 

jaartelling is het beeld duidelijk anders. Enerzijds is de 

magering overwegend organisch - en ook zand komt 

voor -, maar daarnaast is de variatiebreedte groter en de 

vormgeving is duidelijk anders. Het gemiddeld gewicht 

van de duidelijk vroeg-Romeinse scherven bedraagt 35,3 

gram, ofwel tweemaal zo zwaar als een gemiddelde scherf 

uit de late IJzertijd, wat er op wijst dat aardewerk niet lang 

aan het oppervlak bleef liggen. Wordt alleen op magering 

gelet dan weegt een potgruis-gemagerde scherf 13,7 

gram gemiddeld, een organische 28,4 gram. Aardewerk 

met zandmagering kan vrijwel uitsluitend tot de vroeg-

Romeinse periode worden gerekend.

De gemiddelde afmetingen van het aardewerk wijken 

niet sterk af van dat uit de late IJzertijd: de gemiddelde 

randdiameter bedraagt 25,0 cm, de wanddiameter 27,9 

cm. Het verschil zit in een veel breder palet aan maten 

en vormen: enerzijds (zeer) grote potten voor koken en 

opslag, anderzijds nauwmondig aardewerk met oren, 

bekers (circa 90 fragmenten), schalen en platen/deksels. 

Bij late IJzertijd-aardewerk overtreft slechts 15 % een 

wanddoorsnee van 30 cm, bij vroeg-Romeins aardewerk 

is dat 45 %. De wanddikte is gemiddeld 7,9 mm (n=243), 

maar de score wordt relatief laag gehouden door bekers 

(gemiddeld 5,7 mm; n=41). Het grotere aardewerk is dus 

gemiddeld ruim dikwandiger dan dat uit de late IJzertijd 

(8,4 mm; n=201).
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Afb. 4.1 Aardewerk uit de Late Ijzertijd, vnr. 134: Versierd 
randfragment (A), Randfragment met oor (B), Wandfragment 
versierd met groeven (Vnr 134). Schaal 1:8. Tekening E. Taayke.

Afb. 4.2 Aardewerk uit de Late IJzertijd: Twee randfragmenten 
streepbandaardewerk (A, vnr. 169), wandfragment met indrukken 
(C, vnr. 75), bodem met indrukken (B, vnr. 75). Dit fragment 
heeft een organische magering en potgruismagering, en dateert 
waarschijnlijk uit de IJzertijd. Schaal 1:8. Tekening E. Taayke.

De halszone is gemiddeld korter (gemiddeld 14,8 mm 

[n=259], tegenover eerder 19,9 mm [n=42]), hals en rand 

vormen vaak één verdikt, afgestreken geheel en met name 

bij bekers is soms alleen een klein randlipje aanwezig. Een 

verdikt-afgeplatte rand komt het meest voor (61,5 van alle 

aardewerk met organische magering), en soms vertoont 

de rand drie facetten. Vaak staat de rand scherp af van 

de schouder, maar een wijdmondige vloeiende overgang 

komt ook wel voor.

Nauwmondig aardewerk vertoont gewoonlijk een vrij bolle 

wandvorm. Een klein nauwmondig potje, vermoedelijke 

oorloos, is daarentegen vrij slank (vnr. 127). Aangezien 

er in de eerste eeuw na Chr. een ontwikkeling was naar 

slanker nauwmondig aardewerk, zou deze vondst één van 

de jongste uit de nederzetting kunnen zijn (afb. 4.3).

Het aardewerk uit de vroeg-Romeinse periode is gemid-

deld wat lichter van kleur, en wat minder goed afgewerkt. 

Een besmeten onderzijde komt aanzienlijk vaker voor dan 

in de late IJzertijd. Bekers zijn daarentegen gewoonlijk 

glad afgewerkt en grijsbruin tot donker van kleur. 

Versiering beperkt zich gewoonlijk tot de randzone 

(kerven en indrukken; soms kartel). Op de wand komen 

soms knoppen voor en dellen (gladgemaakte indrukken). 

De onderzijde is vrij vaak besmeten. Dit geldt niet voor de 

bolvormige bekertjes; deze zijn goed afgewerkt, zijn bo-

vendien vaak donker van kleur, en soms is groefversiering 

aangebracht. In één geval (vnr 159) is op de schouder van 

een met zand gemagerd bekertje een patroon van gevulde 

driehoeken zichtbaar. De vorm en versiering zijn identiek 

aan die van bekers uit Groningen (Groningen K3) of het 

aangrenzende Duitse kustgebied. Deze toewijzing geldt 

overigens voor het overgrote deel van het vroeg-Romeinse 

aardewerk (randvormen, baksels, versiering, knoppen), 

met de restrictie dat het aandeel kook- en voorraadpotten 

met versiering tegen de rand er duidelijk op wijst dat de 

herkomst vooral in Groningen moet worden gezocht - in 

het Duitse kustgebied was randversiering namelijk niet 

gebruikelijk.

Een klein aantal randfragmenten kan gerekend worden tot 

de Friese stijl van de decennia rond het begin van de jaar-

telling: het gaat om drieledig aardewerk met een concave 

hals en een rand met twee facetten, soms met streepband 

onderaan de hals (Westergo Gw4, Gw5, beker K3a) of met 

versiering tegen de rand (Westergo V3a/V3b). Streepband 

is overigens ook nog wel geconstateerd bij Gronings 

aardewerk uit de vroeg-Romeinse periode; in Groningen 

werd in de late IJzertijd Fries aardewerk gebruikt en de 

stijlomslag naar ander aardewerk was zeker niet abrupt. 

Verspreiding van Fries aardewerk: met name in sleuven 8 

en 11.

Een klein aantal fragmenten behoort aan kommen. 

Deze zijn over het algemeen niet goed te dateren, maar 

de meeste zijn - gelet op de magering - van Romeinse 

ouderdom. 

Een opvallend voorwerp betreft een napje of kopje met 

een dicht “oor” (vnr. 95, afb. 4.7). Bij groter Gronings 

aardewerk komt een dergelijk greepje soms voor 
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(bijvoorbeeld in Paddepoel).27 Een ander napfragment 

is versierd met indrukken tegen de rand (zonder 

vondstnummer).

Doorboringen

Viermaal is een bodem van een pot naderhand centraal 

doorboord. In Noord-Nederland een zeer algemeen 

verspreid fenomeen. Een pot of bodemdeel werd blijkbaar 

als zeef gebruikt, maar ook is wel geconstateerd dat een 

aantal op elkaar gestapelde doorboorde potten diende om 

grondwater te filteren.

Bij deksels en platen (circa 50 fragmenten) gaat het om 

vrij dikke ronde schijven, met een diameter van circa 30 

cm, die waarschijnlijk werden gebruikt om aardewerk af 

te dekken. In sommige gevallen is een centraal dik oor 

geconstateerd. Diametraal zijn soms rijen indrukken of 

vingerstrepen aangebracht, maar ook wel een vinger-

streep langs de rand. Het meest complete deksel (vnr. 

Afb. 4.3 Aardewerk uit de vroege Romeinse periode: Fragment van een schaal (S3) (A, vnr. 76), napje (B, vnr. 95), Slanke pot (C, vnr. 
127). Schaal 1:8. Tekening E. Taayke.

110) toont een dubbele rij indrukken langs de rand en een 

dubbele vingerstreep of cannelure haaks op het afgeronde 

oor (afb. 4.6).

Er zijn 92 hele en gefragmenteerde slingerkogels aan-

getroffen (totaalgewicht 1.421 gram); hiervan zijn 49 

compleet. Geen van de fragmenten paste aan een ander; 

de breuk loopt vaak overlangs. De vorm en afwerking 

van de slingerkogels is tamelijk uniform: scherp gepunt 

aan beide uiteinden, geen magering gebruikt (soms iets 

zandig) en glad afgewerkt. De meerderheid is licht oranje, 

de rest grijsbruin. Het oppervlak is soms wat stoffig; mo-

gelijk zijn ze secundair met vuur in aanraking gekomen 

of zijn ze iets te lang gebakken. Er zijn wel grootte- en 

gewichtsverschillen: de variatie reikt van circa 43x32 mm 

tot 28x19 mm, in grammen van 33 tot 7 gram. Het gemid-

delde gewicht van de complete exemplaren is 16,9 gram. 
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Afb. 4.4 Aardewerk uit de vroege Romeinse periode: Plaatfragment met indrukken (A, vnr. 115), wandfragment met verticale vegen (B, 
vnr. 115), randfragment met kerven (C, vnr. 161), randfragment gefacetteerd (Gw5) (D, vnr. 76). Schaal 1:8. Tekening E. Taayke.

Afb. 4.5 Napje met oor (vnr. 95). Foto H. Lägers. Afb. 4.6 Deksel/plaat (vnr. 110). Foto H. Lägers.
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Afb. 4.7 Slingerkogels. Foto H. Lägers.

Vrijwel alle slingerkogels stammen uit de ‘schelpenlaag’ in 

sleuf 5 en mogen gerekend worden tot de vroeg-Romeinse 

periode. Het aantal kogels is relatief groter dan in de 

sleuven van LR 42.

Balletjes

Een glad afgewerkt balletje (z.vnr.) meet 19 mm in door-

snee. Een afgerond klompje stamt uit vnr. 89.

Spinsteentjes

Er zijn twee complete spinsteentjes gevonden, een 

mogelijk fragment en drie twijfelgevallen (afb. 4.8-4.11). 

Eén steentje is wielvormig (vnr. 65), met een iets holle 

onderzijde, een ander is biconisch (vnr. 75). Twee door-

boorde lomp-flesvormige voorwerpjes (eveneens vnr. 75) 

kunnen misschien als kraal worden betiteld, maar lengte 

en breedte (31x40 mm, bij de meeste complete) zijn meer 

passend voor een spinsteen.

Weefgewicht

Uit vnr. 31 stamt een conisch weefgewicht met een 

doorboring bovenin (afb. 4.12). De vorm is in het noorden 

kenmerkend voor de vroeg-Romeinse periode (Taayke 

1996, Var. C). Een mogelijk tweede fragment (vnr. 75) 

toont alleen de aanzet van een doorboring. 

Speelschijfjes

Uit de vnrs. 74 en 75 stammen twee bijgewerkte, ietwat 

hoekige scherfjes (afb. 4.13, 4.14). Functie: schraapscherf 

(voor afwerken aardewerk) of eventueel een speelschijf. 

Laatstgenoemde functie lijkt met meer zekerheid te 

gelden voor een als zodanig gebakken glad rond schijfje, 

diameter 14 mm en 5,5 mm dik, ook uit vnr. 75.

Afb. 4.8 Spinsteen (vnr. 75). Tekening E. Taayke.

Afb. 4.9 Spinsteen (vnr. 65). Foto H. Lägers.

Afb. 4.10 Spinsteen (vnr. 75). Foto H. Lägers.

Afb. 4.11 Spinsteen (vnr. 75). Foto H. Lägers.
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Zoutaardewerk

In de vnrs. 74 en 75 zijn 8 wandscherven gevonden 

die mogelijk aan zoutcontainers hebben toebehoord 

(okerkleurig, veel organische magering). Kenmerkende 

randscherven zijn evenwel niet aangetroffen.

Dikwandig

Circa 68 fragmenten stammen van dikwandig aardewerk, 

vermoedelijk delen van haarden. De wanddikte varieert 

van 25 tot 52 mm, meestal 30-35 mm. De magering 

bestaat uit organisch materiaal. De kleur is vrij licht, 

de afwerking mat tot ruw. Soms lijkt een kromming 

aanwijsbaar, met geschatte diameters van omstreeks 

25-30 cm tot meer dan 100 cm. Ook verticaal lijkt soms 

een kromming zichtbaar. Een randfragment vertoont 

Afb. 4.12 Weefgewicht (vnr. 31). Foto H. Lägers.

Afb. 4.14 Speelschijfje (Vnr 75). Foto H. Lägers.

Afb. 4.13 Speelschijfje met steengruismagering (Vnr 75). Tekening 
E. Taayke.

een dubbele vingerstreep bovenop (vnr. 160 [1384]). De 

fragmenten zijn door en door verhit geweest, in een enkel 

geval versinterd, maar niet specifiek aan één zijde (ook 

wel “buiten”-zijde). 

Een groot plaatfragment meet circa 33 x 11 cm, met een 

wisselende dikte (19-45 mm). De plaat is recht, met een 

kleine golving (afb. 4.15). Eén zijkant vertoont over de 

hele lengte een uitholling, vermoedelijk voor aanhech-

ting van een ander plaatdeel. Deze plaatrand is ietwat 

opgeblazen, dat wil zeggen sterk aangetast door vuur. 

Een deel van de vlakke binnenzijde (?) is verglaasd. De 

andere fragmenten zijn te klein om een vorm te kunnen 

vaststellen. 

Wat pleit tegen staande bovengrondse constructies, dat 

wil zeggen ovens, is het ontbreken van touwindrukken. 

Bij een cilindrische opbouw was versteviging nodig om 

het ongebakken gevaarte niet te laten instorten (Taayke & 

Volkers 2008). Daarom lijkt het meer voor de hand om te 

denken aan (in ieder geval deels) ingegraven haardplaten.

Een groot fragment gebakken klei (circa 14 x 14 x 11 

cm) is boven en onder plat en op doorsnee min of meer 

ruitvormig, schuin naar buiten gericht (afb. 4.16, 4.17). 

De brok maakte deel uit van een groter voorwerp zonder 

duidelijke kromming. De onderzijde golft onregelmatig en 

vertoont veel indrukken van lange grassprieten, hetgeen 

er enerzijds op wijst dat het voorwerp op gras is gevormd, 

maar ook dat het wellicht op diezelfde plek functioneerde. 

De andere zijden zijn vrij goed afgewerkt. De magering is 

organisch. De kern is grijs, maar de rest is rood verbrand, 

met hier en daar wittige aanslag. Aan de bovenzijde is de 

brok versierd met twee ringvormige indrukken (Vnr 69).

Enkele enigszins vergelijkbare brokstukken zijn be-

kend uit Den Haag, Aardenburg en Goedereede, uit de 

Romeinse tijd (Bruin e.a. 2012). In het tweede en derde 

geval zijn meerdere concentrische ringen aangebracht. 

Een ander hard gebakken fragment met meerdere ring-

versieringen stamt uit Rhee bij Assen, uit een inheems-

Romeinse nederzetting. De ringen liggen in dat geval 

deels over elkaar heen en ogen als een grote puntcikels.27

De term vuurbok is wel eens gevallen, maar daarbij moet 

toch eerder gedacht worden aan een object met een holle 

bovenzijde, soms met doorboringen, waarop of waarin 

een braadspit kan worden geplaatst. In Duitsland gaat het 

in de IJzertijd om langwerpige voorwerpen, ook gebogen 

Afb. 4.15 Fragment van een haardplaat (vnr. 92), afmeting circa 33 
x 11 cm. Foto H. Lägers.
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in het midden, die voorzien zijn van groeflijnen, geulen 

en kleine indrukken. Ze worden behalve als vuurbok ook 

wel als Mondidol aangeduid, als een soort maanafbeelding 

(Matzerath 2011; Steuer 1994). In dat geval is een cultisch 

gebruik aannemelijk. Haardschermen met gestileerde 

ramskoppen aan de buitenzijde zijn in Romeinse context 

in België aangetroffen (De Laet 1975; vergelijk De Clercq, 

aangehaald bij Annaert 2010).

Ook in het geval van LR75 is een relatie met vuur aan-

nemelijk. Vermoedelijk gaat het om een afscherming of 

begrenzing van een haard. Het aanbrengen van “versie-

ring” kan een afweerfunctie hebben gehad - vuur was een 

onmisbaar bezit maar had tegelijk de kracht om alles 

wat men bezat te vernietigen. In de Late Middeleeuwen 

werden bijvoorbeeld aspotten (om kooltjes te bewaren) 

Afb. 4.16 Vuurbok of Mondidol (vnr. 69). Tekening E. Taayke.

Afb. 4.17 Vuurbok of Mondidol (vnr. 69). Foto H. Lägers.

uitbundig versierd met stempels, terwijl iets dergelijks bij 

gelijktijdig aardewerk volledig ontbrak (Helfrich 2004, 99).

Verbrand aardewerk

Minimaal 185 scherven zijn verbrand. Vaak is ook de 

breuk verbrand, wat er op wijst dat er scherven zijn ver-

brand, geen potten. De kleur is gewoonlijk hel oranje, met 

(vooral in sleuf 5) een wittige aanslag. Het oppervlak voelt 

stoffig. Daarnaast komen een paar scherven voor die min 

of meer zijn versinterd (blaasjes; bruingrijs). Verspreiding: 

circa 125 fragmenten in sleuf 5, 23 in sleuf 8, 21 in sleuf 

6. Scherven met een oranje kleur zijn overigens niet altijd 

goed te onderscheiden van gewoon geoxideerd gebakken 

aardewerk.

4.3 Conclusie

Verspreiding

Verreweg de meeste IJzertijdscherven zijn aangetroffen in 

sleuf 5, namelijk 437 stuks. Andere sleuven met meer dan 

10 scherven zijn sleuf 1, 7 en 8 (respectievelijk 45, 62 en 

41 scherven). Uitgesproken vondstarm (minder dan 5) zijn 

de sleuven 4, 6, 10 en 18.

Bij het vroeg-Romeinse materiaal valt eveneens sleuf 5 op 

(minimaal 782 tot mogelijk meer dan 2.800 scherven), op 

afstand gevolgd door sleuf 8 (457-796 stuks). Sleuven met 

relatief veel vroeg-Romeinse en weinig IJzertijdscherven 

zijn de sleuven 4, 6 en 11. 

Continuïteit?

Een klein deel van het aardewerk stamt uit de late 

IJzertijd, een veel groter deel is duidelijk vroeg Romeins. 
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Afb. 4.19 Chaukisch aardewerk: randfragment kerven-aan (V4) (A, vnr. 75), randfragment (B, vnr. 75), schaaltje (C, vnr. 75), randfragment 
verdikt (Gw5) (D, vnr. 169), randfragment met knop (Gw5) (E, vnr. 74), wandfragment geometrisch (K3) (F, vnr. 159). Schaal 1:8. 
Tekening E. Taayke.
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Er zijn wat Friese scherven - dateerbaar tussen 100 voor 

Chr. en circa 50 na Chr. - die de beide perioden zouden 

kunnen verbinden, en er zijn enige tientallen randscher-

ven die niet exclusief aan een stijl zijn toe te rekenen 

[vgl. “overgangsgroep” uit LR 41-42]. In die zin zit er geen 

chronologisch “gat” in het spectrum. Bovendien hebben de 

meeste sleuven vondsten uit het gehele tijdvak opgele-

verd. Het is dus denkbaar dat de Groninger inwijkelingen 

een kleine maar functionerende nederzetting aantroffen. 

Culturele inbedding

Het IJzertijdmateriaal kan gelet op de versieringen in grote 

lijnen worden toegeschreven aan de Broekpolder II-stijl 

(Van Heeringen 1992). Het zwaartepunt daarvan lag in 

Zuid-Holland, maar de invloed reikte vrij ver landinwaarts, 

tot voorbij de stad Utrecht. Een tweede invloedssfeer lag 

ten noordwesten, door Van Heeringen onder de noemer 

Santpoort II samengevat. Deze kende tevens een specifiek 

Friese component (streepbandversiering). De duur daar-

van reikte tot voorbij het begin van de jaartelling. Fries 

aardewerk uit de vroege Romeinse periode is op diverse 

plekken in de provincie Utrecht geconstateerd, maar dat 

geldt ook voor de stijlen van voor deze periode. In zekere 

zin past LR 75 in het plaatje voor dit gebied, geldend voor 

de beide eeuwen rond het begin van de jaartelling.

Het meest bijzondere aspect van de vorige onderzoeken 

in Terweide kan ook nu weer prominent worden vast-

gesteld: in Terweide woonden in de eerste helft van de 

eerste eeuw na Chr. mensen die afkomstig waren uit 

het Groningse kustgebied, eventueel als Chauken aan 

te duiden, die hun aardewerktraditie in den vreemde 

voortzetten. Hun aardewerk is inmiddels in kleine hoeveel-

heden ook in naburige vindplaatsen geconstateerd, maar 

Terweide was een woonplaats die zo te zien exclusief aan 

deze migranten toebehoorde (afb. 4.19). Een groot aantal 

randfragmenten kan zonder reserve worden worden be-

schreven aan de hand van de typologieën die gelden voor 

Noord-Drenthe en Groningen (Taayke 1996): kookpotten 

type Groningen Gw5, nauwmondige potten type Ge5, 

kook- en voorraadpotten met randversiering (V4), bekers 

(K3) en schalen (S1), en ook de baksels stemmen overeen. 

Daarnaast komt aardewerk voor van een minder uitge-

sproken vormgeving. Dit kenmerk geldt ook voor ander 

aardewerk uit Leidsche Rijn (bijv. wachttorens), maar dat 

is gemiddeld van kleiner formaat en is vrij vaak donker 

van kleur. Het gemiddeld grote formaat van het aardewerk 

van LR75 en de lichte kleurstelling doet vermoeden dat 

dergelijk aardewerk, van binnen de limes, niet of nauwe-

lijks een rol speelde. Er is geen aardewerk aangetoond uit 

andere stijlgroepen (vgl. Bataafs/Rijnwezergermaans).



68 



69 

5.1 Inleiding

In totaal zijn circa 5.600 fragmenten aardewerk uit de 

late IJzertijd en/of vroeg-Romeinse tijd aangetroffen. Net 

als bij het voorgaand onderzoek bestaat het grootste 

deel uit handgemaakt vaatwerk, slechts 62 fragmenten 

zijn afkomstig van Romeins importaardewerk.28 Tabel 5.1 

geeft een overzicht.29

5.2 Resultaten

De terra sigillata bestaat uit vijf fragmenten van vier 

exemplaren. Eén bakje als Dragendorff 27 of Conspectus 

36.4 heeft een baksel dat als vroeg Zuid-Gallisch kan 

worden beschouwd, hoewel een Italische herkomst 

niet kan worden uitgesloten. Het dateert waarschijnlijk 

uit de pre-Claudische periode. De overige exemplaren 

zijn afkomstig uit Zuid-Gallië, hoogstwaarschijnlijk La 

Graufesenque, waar in de eerste eeuw na Chr. op grote 

schaal terra sigillata werd geproduceerd. Eén bakje is van 

het type Hofheim 9, dat tot de Flavische tijd werd gepro-

duceerd (afb. 5.1, A). Een bakje Dragendorff 24/25 kan 

iets ruimer gedateerd worden, tot circa 85 na Chr. (afb. 

5.1, B). Een versierde kom Dragendorff 29 kan op grond 

van zijn versiering tussen circa 40-70 na Chr. gedateerd 

worden (afb. 5.1, C). Stijl en figuurstempels komen onder 

andere bij Modestus i voor.30

De categorie Belgische waar bestaat uit enkele fragmen-

ten van een kurkurn Holwerda BW 94 of Haltern 91 met 

geprofileerde rand (afb. 5.2, A). De pot is uitgevoerd in 

het baksel waaraan de vorm zijn naam ontleent: grijs 

tot zwart van kleur met schelpmagering, die deels is 

uitgebrand.

De groep kruiken en amforen valt uiteen in de kleine vor-

men met één of twee oren, die gewoonlijk vrij gladwandig 

zijn, en de grote amforen, die gewoonlijk dikwandig zijn. 

De kleine vormen zijn vertegenwoordigd door wandscher-

ven van witbakkend en van roodbakkend aardewerk, 

eenmaal is een deel van een brede bodem met scherp ge-

vormde standring uit roodbakkend aardewerk aanwezig. 

De grote amforen zijn vertegenwoordigd door fragmenten 

van een amfoor uit Baetica (Zuid-Spanje), waarschijnlijk 

een bolbuikige Oberaden 83 of vroege Dressel 20 olijfolie-

amfoor. Een tweede amfoor is zeker niet bolbuikig, maar 

er zijn te weinig specifieke kenmerken over om de vorm 

aan een type te kunnen toeschrijven. De fragmenten zijn 

grijs verbrand, de oorspronkelijke kleur is onbekend. De 

klei is kalkhoudend.

Het dikwandige aardewerk bestaat uit vele fragmenten 

van waarschijnlijk één groot dolium Stuart 147 met brede 

platte rand (afb. 5.2, B). Het dolium is deels verbrand, 

waardoor het oorspronkelijk beige oppervlak deels roze 

en deels grijs verkleurd is.

Het ruwwandige aardewerk bestaat uit enkele wandfrag-

mentjes van een zeer dunne, metallicgrijs gekleurde 

potvorm, mogelijk een bakje Stuart 209, een beker Stuart 

204 of een oorpot Stuart 213A. Een derde wandscherf is 

dikker en grover gemagerd, en hard verbrand.

Van de meeste potvormen zijn in 2003 ook al exemplaren 

aangetroffen in het zuidelijker deel van de nederzetting.31 

Passende fragmenten of fragmenten waarvan het zeer 

aannemelijk is dat ze tot hetzelfde exemplaar behoord 

hebben, zijn niet herkend. Nieuw is het bakje Dragendorff 

24/25, waarvan tot op heden nog geen enkel fragment 

was aangetroffen.32 Deze vorm is het meest voorkomende 

bakje in de Tiberische periode, maar wordt ook nog 

in contexten uit de vroeg-Flavische periode aangetrof-

fen.33 Verder sluit het spectrum naadloos aan bij wat al 

bekend is van de nederzetting: dominantie van de grote 

vormen voor opslag en transport en weinig serviesgoed. 

Wrijfschalen zijn nog steeds niet aangetroffen. 

Ook de datering van het Romeinse importaardewerk komt 

exact overeen met het materiaal van het zuidelijker deel 

van de nederzetting: tweede kwart van de eerste eeuw na 

Chr. Op basis van de munten wordt een eerste contact van 

de bewoners van de nederzetting met de Romeinen rond 

10 na Chr. verondersteld, mogelijk rond de jaartelling en 

een einde rond circa 40, vóór de regeringsperiode van 

Claudius en de aanleg van de forten langs de Oude Rijn. 

Enkele van de geïmporteerde aardewerkvormen worden 

echter gewoonlijk vanaf de Claudische periode gedateerd, 

wat de vraag opwerpt of de nederzetting toch langer 

heeft bestaan, of de datering van deze aardewerkvormen 

moet worden bijgesteld, of dat er nog activiteiten heb-

ben plaatsgevonden op het terrein na het einde van de 

nederzetting.

5.3 Conclusie

De 62 fragmenten Romeins aardewerk leveren geen 

nieuwe informatie op over de aard van de vindplaats 

en zijn bewoners. Het bijzondere karakter, dat al in het 

vooronderzoek (LR24) is herkend en dankzij de opgra-

vingen in 2003 nader kon worden onderzocht (LR41 en 

LR42), blijft overeind. Het contemporaine handgevormde 

vaatwerk, dat het aardewerkspectrum domineert, toont 

5 Het Romeinse aardewerk

 (R. Niemeijer)
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Chaukische kenmerken. Hieruit is afgeleid dat de neder-

zetting gedurende enkele decennia werd bewoond door 

Chaukische migranten.34 Waarschijnlijk dienden één of 

enkele personen in het Romeinse leger.

De dominantie van grote containers voor opslag en 

transport van voedsel, waarvan in ieder geval de oorspron-

kelijke inhoud geen deel heeft uitgemaakt van het dieet 

van de inheemse (Chaukische?) bevolking, maar wel op 

de menulijst stonden van een militair in Romeinse dienst, 

blijft zeer opmerkelijk. Heeft de nederzetting misschien 

gefungeerd als een tussenstation in de bevoorrading van 

de troepen? Vergelijkbare theorieën zijn geopperd voor 

de vindplaats Winsum in Friesland en de nederzetting 

Bentumersiel aan de Eemsmonding in Niedersachsen, 

Duitsland.35 De vondstspectra hebben een Romeins 

militair karakter, maar de grondsporen wijzen niet op 

een militair kamp. In die beide nederzettingen zijn 

echter wel wrijfschalen aangetroffen. Dit suggereert dat 

althans een deel van de inhoud ook ter plaatse is genut-

tigd. De afwezigheid van wrijfschalen in de nederzetting 

Hogeweide wordt weerspiegeld in de assemblages van 

de als inheemse nederzetting met één of enkele terugge-

keerde veteranen geduide vindplaatsen Tiel-Passewaaij en 

Tiel-Medel vindplaats 6. Hieruit is afgeleid dat de keuken-

manieren een generatie later geromaniseerd raken dan 

het voedselpatroon.36 De nederzetting Hogeweide bestond 

toen al niet meer.

Afb. 5.1 Terra sigillata. A. bakje Hofheim 9; B. bakje Dragendorff 
24-25; C. rankenversiering op de onderzone van een kom 
Dragendorff 29. Schaal 1:2. Tekening R.P. Reijnen.

Afb. 5.2 Aardewerk. A. kurkurn Holwerda BW94; B. groot dolium 
Stuart 147. Schaal 1:8. Tekening R.P. Reijnen.

Tabel 5.1 Overzicht van het Romeinse importaardewerk. rand = aantal randscherven; n = aantal 
scherven; mai = minimum aantal individuen, gebaseerd op alle scherven; g = gewicht in grammen.

materiaal categorie type

terra sigillata Italisch/Zuid-Gallisch bakje
Zuid-Gallisch Hofheim 9

Belgische waar kurkurn
kruiken en amforen kruik/kleine amfoor

grote amfoor

gladwandig beige
dikwandig dolium
ruwwandig onbekend
totaal

Dragendorff 24/25
Dragendorff 29
Holwerda BW 94
onbekend
Dressel 20
onbekend
onbekend
Stuart 147
onbekend

rand n mai

0 2
1 1
1 1
0 1
1 6
0 9
0 5
0 6
0 3
4 25
0 3
7 62

g

1 3
1 6
1 8
1 8
1 334
4 205
1 468
1 374
1 24
1 2002
2 9

15 3441
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6.1 Inleiding

Tijdens het onderzoek zijn in totaal 486 aardewerkscher-

ven verzameld, met een totaal gewicht van 19,7 kilo. Het 

totaal gewicht van de scherven verdeeld over het aantal 

van 486 geeft een gemiddeld gewicht van 40,5 gram per 

scherf. Dit relatief hoge gemiddelde duidt op een lage 

fragmentatiegraad. Ondanks deze goede conservering 

is er geen compleet individu aangetroffen. Alle scherven 

zijn bekeken en voor zover mogelijk gedetermineerd. In 

sommige gevallen kon ook de functie worden achterhaald. 

Voor de beschrijving is een opdeling gemaakt in perioden.

6.2 Resultaten

Aardewerk uit de periode circa 1050-1275

Het aardewerk dat aan deze periode is toe te wijzen is 

zeer gering, namelijk 42 stuks. Als enige Pingsdorf scherf 

komt een haakoor (vnr. 152) in aanmerking, afkomstig uit 

spoor 15 in sleuf 9. Dit type oor wordt zelden gevonden 

en dateert uit het eerste kwart van de dertiende eeuw.37 

Van Paffrath aardewerk zijn vier wandscherven van 

kogelpotten gevonden. Een scherf (vnr. 16) komt uit de 

bovenste vulling van de Romeinse crevassegeul (spoor 4) 

in sleuf 4, een scherf (vnr. 208) komt uit een kuil (spoor 

14) in sleuf 14 en twee scherven (vnr. 225) komen uit 

greppel G10. Van het lokaal vervaardigde kogelpotaarde-

werk zijn 23 scherven gevonden. Het zijn 21 wandfrag-

menten en twee bovenranden. Aangezien kogelpotten tot 

circa 1300 in contexten binnen Leidsche Rijn voorkomen, 

kan er op basis van contextuele samenhang met Andenne 

en Paffrath aardewerk een onderscheid worden gemaakt 

in materiaal dat na circa 1200 moet dateren. De twee 

bovenranden zijn voorzien van een nagedraaide rand en 

behoren hiermee tot jongere dertiende-eeuwse groep 

kogelpotten. De bovenrand (vnr. 229) is gevonden in een 

kuil (spoor 18) in sleuf 16 en de tweede rand (vnr. 234) 

komt uit greppel G9. Van de wandfragmenten komen elf 

stuks (vnr. 225) uit greppel G10. Vier wanden (vnr. 244) 

komen uit een greppel (spoor 12) in sleuf 17, drie stuks 

(vnr. 247) uit een greppel G8 en twee randen (vnr. 153) 

en een wand (vnr. 148) uit greppel G6. Van aardewerk 

geproduceerd in het Maaslandgebied zijn in totaal 23 

fragmenten gevonden. Van zeven wandfragmentjes kan 

de vorm niet bepaald worden. Twee stuks hiervan (vnr. 

148) komen uit de greppel G6 en eveneens twee exem-

plaren (vnr. 209) komen als vlakvondst uit sleuf 14. Een 

exemplaar (vnr. 216) is afkomstig uit de kuil (spoor 12 in 

sleuf 14), een fragment (vnr. 227) komt uit greppel G4 en 

de laatste (vnr. 247) is gevonden in greppel G8.

In greppel G10 komen12 fragmenten (vnr. 224 en 225) 

van een kan voor. De kan is uitgevoerd met een worstoor 

en is te dateren in de periode circa 1175-1200. Uit grep-

pel G8 zijn vier wandfragmentjes (vnr. 212) afkomstig, die 

hebben toebehoord aan twee kleine bekertjes.38 Binnen 

het Maaslandse aardewerk zijn twaalf fragmenten aan 

één individu toe te schrijven. Hierdoor is de verhouding 

ten opzichte van Pingsdorf, Paffrath en kogelpot scheef-

getrokken. Door de twaalf als één individu te tellen zou 

kogelpot procentueel het meest voorkomend zijn, gevolgd 

door het Maaslands, Paffrath en als laatste Pingsdorf. 

Eenzelfde opéénvolging is al eerder aangetroffen in 

Leidsche Rijn.39 De relatief grote hoeveelheid Maaslands 

kan dan duiden op activiteiten die vanaf circa 1125 

hebben plaatsgevonden. Vijf wandfragmenten proto-

steengoed hebben een paars-bruine kleur. Het zijn alle 

kleine fragmenten die vermoedelijk hebben toebehoord 

aan kannen. Drie fragmenten zijn als vlakvondst gedaan. 

Zo komen de twee scherven (vnr.13) uit sleuf 13 en een 

scherf (vnr. 209) uit sleuf 14. De twee overgebleven 

fragmenten komen beide uit sporen. Een scherf (vnr. 5) 

is afkomstig uit een kuil (spoor 8 in sleuf 1) en de tweede 

scherf greppel G8. 

Het geringe aantal aardewerkfragmenten uit de periode 

circa 1050-1275 wijst niet op bewoning van dit perceel. 

Waarschijnlijk zijn deze afkomstig van de gebruikers van 

het perceel die iets verderop langs de Hoge Weide hebben 

gewoond.

6 Aardewerk en bouwmateriaal, 
middeleeuws en later
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Aardewerk uit de late Middeleeuwen

Aan deze periode zijn 424 fragmenten toe te wijzen, die 

verdeeld kunnen worden over vier aardewerksoorten. Het 

meest voorkomend zijn fragmenten van roodbakkend 

aardewerk. De drie andere aardewerksoorten blijven ver 

achter in vergelijking met het roodbakkende aardewerk. 

Slechts vijftien fragmenten steengoed, tien fragmenten 

grijsgedraaid en zeven fragmenten witbakkend aardewerk 

werden gevonden. De verhoudingen van bovengenoemde 

aardewerksoorten soorten ligt doorgaans niet zover 

uiteen als bij dit complex. Een mogelijke verklaring voor 

het geringe aantal grijsgedraaid zal samenhangen met 

de productieafname van het Utrechtse grijsgedraaide 

aardewerk vanaf periode circa 1400-1425. Hoewel enkele 

steengoedfragmenten duidelijk veertiende-eeuws zijn 

dateert het meeste materiaal uit de eerste helft van de 

vijftiende eeuw. De twee vondstconcentraties in spoor 19 

in sleuf 17 en spoor 17 in sleuf 16 kunnen als afvaldump 

worden geïnterpreteerd. Opvallend is ook hier weer het 

hoge percentage roodbakkend aardewerk met spaarzaam 

glazuur. Van deze beide concentraties is de verhouding 

weergegeven in de onderstaande tabellen.

Vondstconcentratie uit kuil

In totaal 156 fragmenten zijn afkomstig uit deze kuil  

(spoor 19 in sleuf 17), die deels onder een recente versto-

ring lag. Opvallend is dat er geen potten konden worden 

samengesteld uit dit complex, wel zijn enkele vormen te 

onderscheiden. Van twee Langerwehe steengoed kan-

nen zijn de bodems gevonden. Van een Siegburg kan 

met daarop een oranje blos is ook slechts een fragment 

teruggevonden. Een geknepen oor van een roodbakkende 

vuurklok is spaarzaam geglazuurd. Van een olielamp is 

alleen de ronde stam gevonden. Vertegenwoordigd met 

drie exemplaren zijn borden, voorzien van slibbogen en 

geometrische motieven. Het roodbakkend aardewerk 

bestaat uit fragmenten van meerdere kookpotten en twee 

kannen met geknepen bodems. Van drie witbakkende 

Hafner fragmenten met ijzerengobe is de vorm niet meer 

vast te stellen.

Vondstconcentratie in G8

De tweede concentratie bestaat uit 93 aardewerkfragmen-

ten die verzameld werden in greppel G8. Ook hier zijn 

geen complete vormen aanwezig. Van de zeven steen-

goedfragmenten zijn er vier uit Siegburg afkomstig. Drie 

fragmenten van geknepen bodems, waarschijnlijk van één 

kan, zijn voorzien van een oranje blos. Drie steengoed 

wandfragmentjes komen uit Langerwehe en hebben het 

kenmerkende paarsbruine ijzerengobe.

Het enige grijsbakkend aardewerkfragment betreft een 

deel van een bodem. Het meest voorkomend met 86 

exemplaren zijn roodbakkende fragmenten voorzien van 

spaarzaam glazuur. De meeste zijn wand- en randfrag-

menten van grapen en kannen. Wel te onderscheiden zijn 

vier bodems van platte bakpannen, een bodem van een 

bord en twee geknepen oren van een vuurklok.

Aardewerk uit de nieuwe tijd B (1650-1850)

Er zijn slechts zes fragmenten verzameld die gedateerd 

kunnen worden in de nieuwe tijd B. Eén daarvan (vnr. 1) 

werd met behulp van de metaaldetector gevonden in sleuf 

1. Het is een halsfragment van een Westerwald maatkan 

met daarin een tinnen pegel. Hiervoor diende eerst een 

gat in de hals te worden geboord waarna er vloeibaar tin 

in werd gegoten. In de binnenkant werd op het gat een 

malletje aangebracht waardoor na afkoeling een uitste-

kend pinnetje, de pegel, was ontstaan. Aan de buitenkant 

van de kan was na afkoeling een rond afgeplat knopje 

ontstaan. Dergelijke maatkannen werden meestal gevuld 

met alcoholische drank, waarbij het pegeltje de juiste in-

houdsmaat aangaf. Om te garanderen dat de inhoud juist 

is werd een maatkan altijd gekeurd door de stad waarin 

deze was vervaardigd. Aan de buitenkant is op de pegel 

dan ook het wapen van de stad Utrecht ingeslagen. Het 

aanbrengen van een pegel komt voor vanaf de zestiende 

eeuw tot in de negentiende eeuw. De scherf in kwestie 

kan gedateerd worden in de periode circa 1675-1750. In 

een post-middeleeuwse greppel (spoor 4 in sleuf 6) zijn 

vijf fragmenten (vnr. 114) gevonden. Een daarvan is een 

gedraaide steengoed mineraalwaterfles uit de periode 

circa 1775-1825. Drie fragmentjes bovenrand zijn van 

een faience bord. Het witte tinglazuur toont een blauwe 

waas, wat kenmerkend is voor producten uit de late acht-

tiende of vroege negentiende eeuw. Tot diezelfde periode 

kan ook een groot fragment van een roodgeglazuurde 
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aardewerken voorraadpot gerekend worden. Waarschijnlijk 

zijn deze vondsten samen met meststoffen, het zoge-

noemde stadsafval, hier terecht gekomen. Een andere 

mogelijkheid is dat het afval betreft afkomstig van de 

bewoners van het naastgelegen erf de Coehoorn. 

Bouwmateriaal

Tijdens het onderzoek zijn 32 stukken bouwmateriaal ver-

zameld waarvan het meeste sterk gefragmenteerd is (tabel 

6.4). Enkele gestapelde bakstenen die deel uitmaakten 

van een poer werden aangetroffen in een paalkuil (spoor 

14) in sleuf 14. De bakstenen tonen rondom mortelresten 

en zijn dus hergebruikt. De poer was samengesteld uit 

twee formaten bakstenen met de maten 30x14,5x7 cm 

en 31,5x14x7 cm. Deze formaten zijn geproduceerd in 

de tweede helft veertiende eeuw.40 Eveneens compleet 

is een baksteen die samen met een fragment van een 

andere afkomstig is uit een greppel (spoor 3) in sleuf 

2. De complete baksteen met het formaat 21x9,5x5,5 

cm kan gedateerd worden in de zeventiende eeuw. Het 

formaat van het gefragmenteerde exemplaar bedraagt 

?x11x4 cm en dateert uit de periode 1650-1800. Van 

vier andere bakstenen kan eveneens alleen de breedte 

en dikte worden gemeten. Deze werden aangetroffen in 

greppel G4. Twee exemplaren hebben een formaat van 

?x15x7 cm en de twee anderen meten ?x14x6 cm. Van 

deze vier bakstenen zijn de eerstgenoemde te dateren 

in de eerste helft veertiende eeuw en de andere twee in 

de tweede helft van de veertiende of eerste helft van de 

vijftiende eeuw. Een baksteenfragment met de afmetingen 

?x14x6 cm dateert uit de vijftiende eeuw en is afkomstig 

uit een paalkuil van hooiberg H1 (spoor 25 in sleuf 14). 

Uit G8 is de baksteen van ?x13,5x6 cm afkomstig, die 

in de zestiende eeuw kan worden gedateerd. Uit greppel 

G9 afkomstig is een baksteenfragment met een dikte van 

6,5 cm. Deze baksteen kan alleen ruim worden gedateerd 

tussen ca. 1400 en 1550. Een fragment baksteen uit de 

greppel G1 heeft een dikte van 7 cm en dateert uit de vijf-

tiende eeuw. Dit fragment is geheel versinterd door een te 

hoge temperatuur tijdens het bakproces. Eveneens te hard 

gebakken zijn een aantal baksteenbrokken afkomstig uit 

de post-middeleeuwse greppel (spoor 4 in sleuf 9) en uit 

een G9

Verder werden baksteenbrokjes gevonden in G4, in spoor 

1 in sleuf 1, spoor 6 in sleuf 2 en in de post-middel-

eeuwse greppel (spoor 4 in sleuf 9). Deze brokjes geven 

aan dat de sporen waaruit ze afkomstig zijn na circa 1200 

gedateerd moeten worden. Vanaf dat moment begint de 

productie van bakstenen in de omgeving van Utrecht.

Van twee vloertegels is er één afkomstig uit greppel 

G8. Deze tegel is voorzien van groen glazuur en meet 

15x15x2,2 cm. Deze kleur ontstaat wanneer er koper-

oxide aan het loodglazuur wordt toegevoegd.41 Van 

een andere tegel, uit een greppel (spoor 3 in sleuf 2), is 

alleen een fragment met een dikte van 2 cm gevonden. 

Deze dikte is gangbaar in de zestiende of zeventiende 

eeuw. Mogelijk zijn ze afkomstig uit boerderij de 

Coehoorn, die gelegen is aan de noordkant van de 

Verlengde Vleutenseweg en zijn zij vrijgekomen tijdens 

sloop- of verbouwingswerkzaamheden. Een wit majolica 

vnr wp vl snr tek vindplaats omschrijving aantal datering bijzonderheden
2 1 1 2 1 greppel baksteen 1 1400-1550 ?x?x 6,5
3 1 1 4 1 greppel baksteen 1 >1200 brokjes

10 1 1 12 1 greppel baksteen 1 1400-1500 ?x?x7 misvormd
11 2 1 6 1 greppel baksteen 3 <1200 brokjes
12 2 1 3 1 greppel baksteen 1 1650-1800 ?x11x4
12 2 1 3 1 greppel baksteen 1 1600-1700 21x9,5x5,5
12 2 1 3 1 greppel vloertegel 1 >1600 ?x2,2
12 2 1 3 1 greppel wandtegel 1 1675-1750 0,7 faience wit
12 2 1 3 1 greppel dakpan 1 1650-1800 grijze bolle pan

143 8 1 7 8 greppel baksteen 2 <1200 brokken
148 9 1 4 9 greppel baksteen 1 <1200 brok gelig baksel misvormd
149 9 1 12 9 greppel baksteen 3 <1200 brokken
151 9 1 9 9 kuil baksteen 1 1500-1600 ?x13,5x6
153 9 2 4 1 greppel baksteen 1 >1200 brok donkerrood
206 13 1 3 13 greppel baksteen 1 1300-1400 ?x15x7
206 13 1 3 13 greppel baksteen 1 1350-1450 ?x14x6 
214 14 1 25 14 kuil baksteen 1 1350-1450 ?x14x6 
217 14 1 16 14 paalkuil baksteen 2 1350-1400 30x14,5x7 met mortel
217 14 1 16 14 paalkuil baksteen 1 1300-1400 31,5x14x7 met mortel
217 14 1 16 14 paalkuil baksteen 1 1300-1400 30,5x14,5x7 met mortel
237 16 17 17 greppel vloertegel 1 <1650 15x15x2,2 groen glazuur
250 17 1 27 19 kuil daklei 1
250 17 1 27 19 kuil baksteen 4 >1200 brokken/1x misvormd

32

Tabel 6.4 Het keramische bouwmateriaal van LR75.
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wandtegeltje uit een greppel (spoor 3 in sleuf 2) heeft een 

dikte van 0,7 cm en dateert uit de late zeventiende of de 

eerste helft van de achttiende eeuw. Uit dezelfde greppel 

komt ook een groot fragment van een grijsbakkende bolle 

dakpan. Deze Hollandse dakpannen werden vervaardigd 

tussen circa 1600 en 1900. Het enige niet-keramische 

product binnen het bouwmateriaal is een daklei afkomstig 

uit G9. Dit maakt het echter niet aannemelijk dat er op 

dit perceel een gebouw heeft gestaan met een leien dak. 

Waarschijnlijker is dat de daklei ergens uit de omgeving 

bij een gebouw vandaan komt. De meeste leien hebben 

ter bevestiging één of meerdere vierkante gaatjes. Een 

met lei gedekt dak was veruit het kostbaarst om te realise-

ren. Als eerst diende hiervoor een zogenoemde beschoten 

kap te worden aangebracht waarop de dakleien konden 

worden vastgespijkerd. Het leisteen, dat geïmporteerd 

werd uit de Rijn- en Moezelstreek, zat bevestigd op daken 

van kerken, kastelen of kloosters.42 

Bijlage

6.1 Determinatie middeleeuws aardewerk
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7.1 Inleiding

Tijdens de opgraving LR75 zijn met behulp van een 

metaaldetector veel metalen voorwerpen aangetroffen. 

Tijdens het aanleggen van vlakken en bij het couperen 

en afwerken van sporen is continu gebruik gemaakt van 

metaaldetectie. Alle bijzondere vondsten zijn ingemeten 

om ze later aan een eventueel onderliggend grondspoor 

te kunnen koppelen. 

7.2 Resultaten

In totaal zijn 113 metalen voorwerpen gevonden. De 

conserveringsconditie varieert sterk en hangt af van de 

context waaruit ze afkomstig zijn. Zo tonen de vondsten 

afkomstig uit de diepere zuurstofarme lagen van de cre-

vassegeul nauwelijks sporen van degradatie. Vondsten uit 

nederzettingsporen hebben een dikke corrosielaag of zijn 

sterk gedegradeerd door de onstabiele en zuurstofrijke 

omgeving. Het verschil in conservering tussen geul- en 

nederzettingsvondsten is goed zichtbaar bij fibulae. Bij 

fibulae afkomstig uit nederzettingssporen zijn de dunnere 

delen, zoals de naald, spiraal of naaldhouder vrijwel altijd 

verdwenen. Van ijzeren voorwerpen uit de Romeinse 

periode werden in de nederzettingssporen zo nu en 

dan alleen enkele restjes teruggevonden. Middeleeuwse 

ijzeren voorwerpen zijn wel beter geconserveerd in 

nederzettingssporen.

Alle vondsten zijn macroscopisch bekeken en konden 

zo worden gedetermineerd. Ook de materiaalsoort is op 

basis van uiterlijke kenmerken vastgesteld. Voorwerpen 

waarvan het hoofdbestanddeel uit koper bestaat worden 

aangeduid met de algemene verzamelnaam brons. De 

verschillende metaalsoorten en de aantallen die ervan zijn 

gevonden zijn staan in tabel 7.1 per periode weergegeven.

In totaal zijn 50 voorwerpen schoongemaakt en geconser-

veerd voor behoud. De vondsten die niet behoudenswaar-

dig zijn worden wel vermeld in deze rapportage.

7.3 Romeins metaal

Van 86 metaalvondsten die op basis van hun context 

of uiterlijke kenmerken in de Romeinse tijd gedateerd 

kunnen worden, komen 67 stuks voor nadere beschrijving 

in aanmerking. Bij het onderzoek van LR42 was ruim 75% 

van de metaalvondsten afkomstig uit de crevassegeul en 

de resterende 25% kwam uit de nederzetting. Het percen-

tage van dit onderzoek wijkt licht af met 79% tegen 21% in 

vergelijking met het onderzoek van LR42. De vondsten uit 

de crevassegeul zijn verdeeld over drie vondstcontexten. 

Dit zijn de westelijke oeverzone, de ‘schelpenlaag’ en 

‘laag 0’. De oudst te dateren vondsten zijn afkomstig uit 

‘laag 0’. Deze laag is ontwikkeld vanaf late IJzertijd tot in 

het eerste kwart van de eerste eeuw. De meeste vondsten 

zijn ook nu weer aangetroffen in de laag die is aangeduid 

met ‘schelpenlaag’. De vondsten uit zowel de ‘schelpen-

laag’ als de westelijke oeverzone zijn in de periode circa 

25-40 na Chr. hierin terecht gekomen. 

Om aan te sluiten op het onderzoek van LR41-42 is er 

eenzelfde volgorde van functiegroepen aangehouden. 

Ditmaal zijn munten en persoonlijke verzorging als 

nieuwe functiegroep toegevoegd. In tabel 7.2 staan de 

verschillende functiegroepen met daarbij het percentage 

aan vondsten weergegeven.
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Tabel 7.1 Metaalsoorten en aantallen Romeinse tijd (boven) en 
Middeleeuwen (onder).

Functiegroep Aantal Percentage

Gebouw en structuur 24 36,36
Landbouw en nijverheid 6 9,09
Kledingaccessoires en beslag 22 33,34
Munten 10 15,15
Overigen 1 1,51
Onbekend 3 4,55
Totaal 66 100,00
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Tabel 7.2 Romeins metaal: aantallen per functiegroep.
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Gebouw en structuur

De functiegroep gebouw en structuur valt procentueel 

hoog uit omdat de nagels per individu zijn geteld. In 

totaal 24 ijzeren nagels (vnrs. 27-32-74-76-129-134-142-

164-169-176-205-261) zijn gevonden in ‘laag 0’ en de 

‘schelpenlaag’. De nagels kunnen zijn gebruikt in gebou-

wen of structuren maar ook beschoeiingen, vaartuigen en 

andere uit hout vervaardigde voorwerpen kunnen nagels 

bevatten. Opvallend zijn de vijf grote nagels (vnr. 76) die 

vlak bij elkaar werden gevonden in ‘laag 0’ in sleuf 18.

Nijverheid

Drie voorwerpen afkomstig uit de ‘schelpenlaag’ zijn te 

relateren aan akkerbouw. Deze zijn een mooie aanvulling 

op de vondsten van oogstgereedschappen en landbouw-

werktuigen die gevonden zijn tijdens het onderzoek van 

LR42.

De ijzeren ploegschoen (vnr. 73, afb. 7.1) heeft een 

breedte van 9,0 en een hoogte van 12,0 cm. Hiermee is 

deze net iets kleiner dan het exemplaar dat tijdens het 

onderzoek van LR42 is gevonden. De ploegschoen is 

aangetroffen in sleuf 5 en is ongeschonden staat in de 

geul terecht gekomen. Op de ploegschoen zijn hamersla-

gen zichtbaar die ontstaan zijn tijdens het smeden. Ook 

is er dwars over de ploegschoen een welnaad zichtbaar. 

Wellen is een soort lasverbinding die zonder bindmid-

del of toevoeging van materiaal tot stand komt. De te 

verbinden delen worden eerst witheet gestookt en daarna 

met behulp van hamerslagen in elkaar geslagen tot één 

geheel. De enigszins pijlvormig omtrek is ontstaan door-

dat aan de bovenzijde de zijkanten zijn omgevouwen. De 

zo ontstane tule of schacht was nodig voor de bevestiging 

van de ploegschoen.

Een fragment van een ijzeren zicht (vnr. 96, afb. 7.2) 

werd ook gevonden in sleuf 5. Deze zicht heeft eenzelfde 

vorm als de drie exemplaren die tijdens het onderzoek 

van LR42 zijn gevonden. De verstevigde rug verloopt 

slechts licht gebogen, dit in tegenstelling tot de hieronder 

genoemde sikkel. 

De ijzeren sikkel (vnr. 29, afb. 7.3) werd gevonden in sleuf 

4. De sikkel heeft een halfrond gebogen blad waarvan 

het laatste stuk recht verloopt en is alleen rechtshandig 

te gebruiken. Tijdens het gebruik wijst de punt door de 

zwaarte beneden en de sikkel had dus de neiging in de 

grond te slaan. Hierdoor diende hij continu te worden 

bijgestuurd vanuit de pols. Dit was uiterst vermoeiend 

om te doen en de verbetering was uiteindelijk de balans-

sikkel.43 De vorm maakt dat de sikkel geschikt is voor het 

oogsten van de aren van granen.44 De handgreep is samen 

met het blad uit één stuk ijzer gesmeed. In de handgreep 

is een rechthoekige stempel geslagen waarvan de tekst 

niet goed te duiden is (afb. 7.3). 

Twee loden plaatjes zijn tot een cilinder opgerold en deze 

hebben dienst gedaan als netverzwaring. Het ene exem-

plaar (vnr. 15, afb. 7.4) betreft een aanlegvondst uit spoor 

8 in sleuf 4 en de tweede verzwaring (vnr. 23) is gevonden 

in de “0 laag” van de crevassegeul. Een derde verzwaring 

bestaat uit een plat rond plaatje (vnr. 54, afb. 7.5) waarin 

een gat is aangebracht. Deze verzwaring is gevonden in 

een kuil van GS2.

Afb. 7.1 IJzeren ploegschoen (vnr. 73). Foto H. Lägers.

Afb. 7.2 Fragment van een ijzeren zicht (vnr. 96). Foto H. Lägers.

Afb. 7.3 IJzeren sikkel (vnr. 29); inzet: stempel met onlessbare 
tekst in de handgreep. Foto H. Lägers.
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Kledingaccessoires

Binnen deze functiegroep zijn fibulae wederom het meest 

vertegenwoordigd. De zeventien fibulae vertegenwoor-

digen in totaal 15,5% van het totale metaalcomplex. In 

de voorafgaande onderzoeken bedraagt het percentage 

fibulae 18,5%. In onderstaande tabel 3 zijn de fibulatypen 

van de drie onderzoeken samengevoegd waarbij geen 

onderscheid is gemaakt in varianten binnen een groep. 

Meest gangbaar binnen de nederzetting waren draad- en 

ogenfibulae. Als middengroep komen de knik- en kapfi-

bulae in aanmerking. De overige typen zijn vertegenwoor-

digd met één tot vijf stuks.

Van de vier kapfibulae zijn er twee (vnr. 82 en 84, afb. 

7.6) van het type Bentumersiel.45 Onderling verschillen ze 

zowel in grootte als in gewicht. Beide fibulae zijn uitge-

voerd met een opengewerkte naaldhouder en hebben een 

Afb. 7.4 Loden netverzwaring (vnr. 15). Foto H. Lägers.

Afb. 7.5 Loden netverzwaring (vnr. 54). Foto H. Lägers.

Afb. 7.6. Kapfilbulae van het type Bentumersiel (vnr. 82, 84), het type Bozum (vnr. 81) en het type Nijmegen (vnr. 221). Foto H. Lägers.

V-vormige versiering op de ronde kap. Ook hebben beide 

een geprofileerde knop in de beugel.

Een kapfibula (vnr. 81, afb. 7.6) is van het type Bozum en 

heeft geen ronde maar een enigszins viool-vormige kap.46 

Ook van dit exemplaar is de naaldhouder opengewerkt. 

Boven in de kap is naast een V-vormige lijn ook een rechte 

lijn ter versiering aangebracht. De beugelknop is tegen 

het begin van de kap geplaatst. Een andere variant is het 

type Nijmegen dat eveneens vertegenwoordigd is met één 

exemplaar (vnr. 221, afb. 7.6). Deze is ten opzichte van 

de drie vorige kapfibulae veel slanker uitgevoerd. De kap 

begint bij de beugelknop en heeft opstaande randen. In 

de naaldhouder is een rond gat geboord. Deze is gevon-

den als Einzelstück rondom de houten paaltjes in sleuf 

14, waar de crevassegeul een bocht richting het westen 

maakt. Bovenstaande kapfibulae zijn te dateren tussen 

de late IJzertijd en de Tiberische periode en werden ook 

gedragen door soldaten in het Romeinse leger.47, 48

Ondanks de verschillen in grootte zijn de vier gevonden 

ogenfibulae (vnr. 25, 85, 174 en 179, afb. 7.7) alle 

van het type Haalebos 6b. Dit houdt in dat ogen zijn 
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uitgevoerd met gesloten oogranden. Dit type met gesloten 

ogen dateert uit de eerste helft van de eerste eeuw. In 

de loop van de Claudische tijd verdwijnt de ogenfibula 

met gesloten oogranden en blijft alleen de variant zonder 

ogen nog in gebruik tot aan het eind van de derde kwart 

van de eerste eeuw.

Zeer fragmentarisch bewaard gebleven is een knikfibula A 

(vnr. 136) van het type Riha 2.6.49 Het betreft grotendeels 

alleen de lange puntige voet die samen met een knikfibula 

type B (vnr. 35, afb. 7.8) gevonden is in de huisgreppel 

van structuur GS2.50 Twee andere (vnr. 79 en 94, afb. 7.8) 

knikfibulae van het type B zijn afkomstig uit de ‘schelpen-

laag’ van de crevasse.

De draadfibula is vertegenwoordigd met in totaal vier 

exemplaren. Een fibula (vnr. 80, afb. 7.9) betreft een 

exemplaar dat zowel de eigenschappen vertoont van 

een draadfibula als een knoopfibula. Voor een draadfi-

bula is de dikke gegoten beugel onlogisch en voor een 

knoopfibula ontbreekt aan dit exemplaar de karakte-

ristieke knoop. Dergelijke varianten worden wel vaker 

aangetroffen en worden doorgaans geduid als vroege 

draadfibulae.51

Van de overige drie draadfibulae hebben twee exemplaren 

(vnr. 59 en 86, afb. 7.9) een hexagonale beugeldoorsnede 

en ze zijn daardoor te duiden als Bg-varianten.52 Het 

vierde exemplaar (vnr. 70 afb. 7.21) heeft een ronde 

beugeldoorsnede en is van het A-type.53

De haakfibula (vnr. 157 afb. 7.10) is van het type Riha 2.2 

en heeft een enigszins ovale beugeldoorsnede. Dit type 

fibula komt voor vanaf de Augusteïsche tijd tot aan het 

Afb. 7.7 Ogenfibulae van het type Haalebos 6b. Foto H. Lägers.

Afb. 7.8 Knikfibulae type A (vnr. 79 en 94) en B (vnr. 35). Foto H. 
Lägers.
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midden van de eerste eeuw.54 Tijdens het onderzoek LR42 

werden drie haakfibulae gevonden, maar die hadden een 

rechthoekige beugeldoorsnede. Twee haakfibulae (vnr. 

59 en 157) zijn gevonden in de huisgreppel van structuur 

GS2.

Het onderzoek leverde één nieuw type fibula op. Het is 

een rollenspiraalfibula (vnr. 69, afb. 7.23) met brede voet. 

De beugel is voorzien van een geprofileerde knop en lijkt 

daardoor veel op het type Riha 4.8, dat dateert tussen 

circa 15 en 75 na. Chr.55 Bij dit exemplaar loopt de beugel 

vanaf de knop echter weer breed uit om zo aan te sluiten 

op de rollenkap.

Een bronzen knop (vnr. 175, afb. 7.24) is het bovenste 

deel van een splitpen die eens aan een gordelhaak 

bevestigd heeft gezeten. Deze knop is afkomstig uit de 

‘laag 0’ van de crevassegeul in sleuf 10. Hij heeft aan 

Afb. 7.9 Draadfibulae. Foto H. Lägers.

Afb. 7.10 Haakfibula van het type Riha 2.2 (vnr. 157). Foto H. 
Lägers.

Afb. 7.11 Rollenspiraalfibula (vnr. 69). Foto H. Lägers.

de bovenkant een cirkelvormige versiering met daarom-

heen groeven en bevat resten van rood emaille. Deze 

versiering en kleurgebruik zijn ook bekend van een ander 

type gordelhaakknop afkomstig uit Empel.56 De knop in 

kwestie is afkomstig van een bandvormige gordelhaak 

van het type Lith en behoort tot een vormgroep die buiten 

het Nederlandse rivierengebied onbekend is.57 Een studie, 

uitgevoerd in 2003, laat zien dat er tot dan toe geen 

vondsten van gordelhaken bekend zijn buiten dit gebied.58

De tijdens LR42 gevonden gordelhaak en een losse split-

pen van LR41 maken dat er tot nu toe tenminste al drie 

individuen zijn toe te schrijven aan deze nederzetting. 

Ook elders in de Leidsche Rijn is een fragment van een 

gordelhaak van het type Lith gevonden in combinatie met 

vroege fibulae en paardentuig.59

Hoewel een exacte datering van gordelhaken nog steeds 

niet te geven valt, worden zij in het algemeen geplaatst 

in de eerste eeuw voor Chr. De tijdens LR42 en LR75 

gevonden exemplaren zijn afkomstig uit ‘laag 0’ en 

kunnen op basis van deze context geplaatst worden voor 

het tweede kwart van de eerste eeuw na Christus. Een 
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mogelijke verklaring voor de ogenschijnlijk late datering 

van deze gordelhaken is dat zij mogelijk als erfstuk 

werden doorgegeven. Wel zal de datering, gezien deze 

gevonden exemplaren, opgerekt kunnen worden tot in het 

eerste kwart eerste eeuw na Chr. 

Drie gegoten bronzen ringen hebben een ronde 

doorsnede. Het eerste exemplaar (vnr. 66, afb. 7.12), 

gevonden in de ‘laag 0’ van sleuf 5, heeft een diameter 

van 1,5 centimeter. De ring (vnr. 138, afb. 7.26) met een 

diameter van 1,9 centimeter is aangetroffen in structuur 

GS2 Iets groter is de ring (vnr. 162, afb. 7.27) met een 

diameter van 1.9 centimeter, gevonden in de bovenste 

vulling van de crevassegeul in sleuf 8. Een stuk van een 

ketting, gevonden in ‘laag 0’ van sleuf 4, bestaat uit vijf 

bronzen ringen (vnr. 23, afb. 7.12). De ringen aan de 

beide uiteinden zijn van een plat stripje vervaardigd en 

de overige drie ringen uit rond draadstaafje. Waarvoor de 

ketting gebruikt is, is onbekend. Gezien de lichte uitvoe-

ring zijn ze ongeschikt om bijvoorbeeld als ringen voor 

paardentuig te functioneren.

Persoonlijke verzorging

Een lepelsonde van brons (vnr. 87, afb. 7.13) komt uit 

de ‘schelpenlaag’ van sleuf 5. Dit is het enige medische 

instrument dat bij het onderzoek naar deze nederzet-

ting is gevonden. Een uiteinde van de sonde heeft een 

langgerekte ovalen knop. Het andere uiteinde is voorzien 

van profilering en eindigt in platte scherpe punt. Met dit 

instrumentje konden blaren worden doorgeprikt en olie 

uit een flesje worden gehaald. Vergelijkbare instrumenten 

zijn in onveranderde vorm gedurende gehele Romeinse 

tijd in gebruik geweest.60

Munten

Tijdens het onderzoek van LR75 zijn 11 munten gevonden 

die gerelateerd kunnen worden aan de vroeg-Romeinse 

bewoning. Inclusief de munten die gevonden zijn tijdens 

de voorgaande onderzoeken staat het aantal nu op 

45 exemplaren.61 Ook ditmaal is er weer een bronzen 

Keltische munt (vnr. 53, afb. 7.14) van het type AVAUCIA 

gevonden. De munt is afkomstig uit structuur GS2 in sleuf 

5, waarin ook een knikfibula type B en een draadfibula 

type A gevonden werden. De gezamenlijke onderzoeken 

leverden in totaal vier van deze AVAUCIA muntjes op die 

te dateren zijn tussen 10 voor en 14 na Chr.62

In de ‘schelpenlaag’ in sleuf 5 is een denarius van 

Augustus (vnr. 97) gevonden, die gezien de staat aan hitte 

Afb. 7.11 Bronzen knop (vnr. 175) van een splitpen die eens aan 
een gordelhaak bevestigd heeft gezeten. Foto H. Lägers.

Afb. 7.12. Drie bronzen ringen en een deel van een ketting, bestaande uit vijf bronzen ringen. Foto H. Lägers.



81 

Afb. 7.13 Bronzen lepelsonde (vnr. 87). Foto H. Lägers.

onderhevig is geweest. Het betreft hoogstwaarschijnlijk 

een exemplaar geslagen Lyon in 2 of 1 voor Chr.63

Zes munten (vnrs. 101, 109 en 112) vormen een munt-

vondst en werden gevonden in de afvalkuil (K3). Het zijn 

kleinformaat assen waarvan één exemplaar is gehalveerd. 

De kwaliteit is dusdanig slecht dat slechts één munt gede-

termineerd kan worden. Het betreft een onder het bewind 

van Augustus geslagen “Lyonner altaar” as. Het halveren 

Afb. 7.14 Twee Keltische munten van van het type AVAUCIA (beide 
vnr. 53). Foto H. Lägers.

van munten werd gedaan om het tekort aan kleingeld op 

te vangen. Kleine denominaties circuleerden echter wel op 

de nederzetting gezien de vier kleine AVAUCIA muntjes. 

Het halveren van munten werd uitsluitend gedaan door 

militairen. Twee assen (vnr. 107 en 146) zijn dusdanig 

gesleten en gecorrodeerd dat een determinatie niet meer 

mogelijk is (afb. 7.15).

Militair

Een vierkant bronzen plaatje heeft bevestigd gezeten op 

een Romeinse helm (vnr. 126, afb. 7.16) In het midden 

zit een rechthoekige verhoging waarin de helmboshouder 

geschoven kon worden. Het gebruik van helmbossen is 

voorbehouden aan infanteristen. Vergelijkbare exempla-

ren dateren uit de eerste eeuw na Chr.64,65  

Onbekend

Twee ijzeren strippen (vnr. 177, afb. 7.17) werden 

gevonden in de ‘schelpenlaag’ van sleuf 10. Het langste 

stuk is compleet en meet 36,5 centimeter. Hierin zijn drie 

gaatjes aangebracht en één uiteinde is breed uitgehamerd 

en voorzien van een groter gat. Het gat, of liever gezegd 

oog, zit scharnierend vast aan een ander oog dat in de 

lengterichting van de andere strip is aangebracht. Dit stuk 

is dunner uitgevoerd en bezit twee gaatjes die dichterbij 

elkaar geplaatst zijn. De nagelgaten doen vermoeden 

dat dit als beslag op een houten ondergrond bevestigd 

Afb. 7.15 Romeinse munten, kop- en muntzijden. Foto H. Lägers. Afb. 7.16 Fragment van een Romeinse helmboshouder (vnr. 126). 
Foto H. Lägers.
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heeft gezeten om dienst te doen als scharnier voor een 

kist of luik. Een andere ijzeren strip (vnr. 33, afb. 7.17), 

afkomstig uit de ‘schelpenlaag’ in sleuf 4, is aan één zijde 

omgebogen tot een oog. De lengte bedraagt circa 64 cm 

en de dikte is gemiddeld 3 mm. Eveneens van ijzer ver-

vaardigd is een platte strip (vnr. 173) uit de ‘schelpenlaag’ 

van sleuf 8. De beide uiteinden lopen rond naar binnen 

toe, net als bij een armband. Het gebruikte materiaal doet 

eerder denken aan een verbogen beslag.

7.4 Ruimtelijke spreiding 

Alle voorwerpen, hoe klein deze ook zijn, hebben en 

rol gespeeld in het leven van de toenmalige bewoners 

of gebruikers. Hierdoor blijkt wederom dat een goed 

detectiebeleid van meerwaarde is als het gaat om de 

interpretatie van wat is opgegraven. Ondanks dat de 

gevonden voorwerpen slechts een selectie zijn van wat er 

destijds daadwerkelijk voor handen geweest moet zijn, 

geven deze ons wel een beeld van enkele activiteiten van 

hun toenmalige eigenaren. Het metaalcomplex van LR75 

bestaat grotendeels uit vergelijkbare voorwerpen zoals 

die ook tijdens het onderzoek van LR41 en LR42 zijn 

gevonden. Vondsten met een afwijkende datering zijn niet 

aangetroffen waardoor dit metaalcomplex aansluit op dat 

van LR41 en LR42. In het overzicht is de vondstspreiding 

van munten, werktuigen en fibulae weergegeven (afb. 

7.18).

Voor wat het onderzoek van LR75 betreft valt het op dat, 

afgezien van een fibula gevonden in sleuf 14, alle overige 

Romeinse vondsten uit de zuidelijke helft van de opgra-

ving afkomstig zijn. De concentratie van vondsten uit de 

crevassegeul kan verklaard worden door activiteiten die 

samenhangen met het gebruik van structuur GS2. Uit de 

greppelstructuur van GS2 zijn behalve een munt ook vier 

fibulae gevonden. Een dergelijke combinatie van vondsten 

is ook gevonden in greppelstructuren tijdens de opgraving 

van LR42. Ook toen kwam de grootste vondstconcentratie 

uit de crevassegeul en lag dit net als nu het geval is tegen-

over greppelstructuren met daarin munten en fibulae. De 

metaalvondsten uit de crevassegeul werden samen met 

grote hoeveelheden dierlijk bot en aardewerkfragmenten 

gevonden en zijn te interpreteren als nederzettingsafval. 

Bovendien is niet ondenkbaar dat tijdens het afmeren 

van boten of gedurende werkzaamheden langs de oever 

per ongeluk voorwerpen hierin zijn terechtgekomen. 

Afwijkend is greppelstructuur GS1 waaruit geen metaal 

afkomstig is. In de kuil K3, die toebehoord heeft aan 

structuur GS1, zijn zes munten gevonden. Deze kuil is 

het noordelijkste spoor van de nederzetting. Bij de fibulae 

zien we minder typen dan bij het onderzoek van LR42, 

maar wel leverde LR75 één nieuw type fibula op. Het 

meest opvallend binnen het metaalcomplex van LR75 

is het ontbreken van paardentuig, sieraden en enkele 

types fibulae waarvan wordt aangenomen dat deze door 

vrouwen werden gedragen. Het ontbreken van nederzet-

tingsvondsten in de zuidelijke sleuven 10, 7 en 4 sluit aan 

op de resultaten van de drie noordelijke sleuven 10, 11 en 

23 van het onderzoek LR42.

Afb. 7.17 De lange ijzeren strip (vnr. 177) en de ijzeren strip met oog (vnr. 33). Foto H. Lägers.
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Afb. 7.18 Overzicht van de verspreiding van de Romeinse metalen voorwerpen van LR41-42 en LR75.



84 

7.5 Laatmiddeleeuws metaal

Uit de laatmiddeleeuwse bewoningsperiode zijn 27 me-

taalvondsten afkomstig. Van acht fragmenten is niet meer 

ter achterhalen waar deze deel van hebben uitgemaakt. 

Hoewel er wel enkele nagels zijn gevonden tijdens het 

veldwerk, zijn deze niet uit het veld meegenomen. Voor 

zover mogelijk zijn ook hier de voorwerpen gerangschikt 

op functie.

Vervoer

Een haast niet meer weg te denken vondst bij opgravin-

gen van laatmiddeleeuwse boerderijen is het hoefijzer. 

Ondanks de kleine hoeveelheid aan vondstmateriaal zijn 

er ook nu weer vier gevonden. Drie zijn van het type 

golfrandijzer. Deze kunnen weer onderverdeeld worden in 

twee exemplaren met zes nagelgaten (vnr. 105, vnr. 137) 

en één met acht nagelgaten (vnr. 224). Golfrandijzers 

met zes nagelgaten komen voor tot aan het midden van 

de dertiende eeuw. De datering van golfrandijzers met 

acht nagelgaten ligt tussen het midden van de dertiende 

eeuw en het midden van de veertiende eeuw. De drie 

golfrandijzers behoren tot de oudste vondsten binnen het 

laatmiddeleeuwse metaalcomplex. Dit komt overeen met 

de resultaten van LR42. Ook werden toen, net als nu weer 

het geval is, de golfrandijzers in de bovenste kleivulling 

van de crevassegeul gevonden. Het vierde en laatste 

exemplaar is een boogijzer (vnr. 228) met een datering 

tussen het midden van de veertiende en de late vijftiende 

eeuw. Dit is afkomstig uit greppel G1 en kan worden 

toegeschreven aan de laatmiddeleeuwse bewoning. 

Munten

Van de vijf munten zijn drie exemplaren (vnr. 1, 104) 

gevonden tijdens de aanleg naar vlak 1. Het zijn twee 

volledig afgesleten koperen duiten uit de achttiende eeuw 

(vnr. 1, 104) en een ½ cent uit de periode 1822-1875 (vnr. 

1). Uit de vijftiende eeuw dateert een zogenoemd mijtje 

(vnr. 147) dat zover is afgesleten dat verdere determinatie 

niet mogelijk is. Deze munt werd gevonden tijdens de 

aanleg van vlak 1 in sleuf 8. Wel te determineren is de 

munt (vnr. 150, afb. 7.39) afkomstig uit greppel G4. Dit is 

een nauwelijks gesleten koperen duit van de stad Utrecht 

geslagen in de periode 1509-1522. Op de voorzijde 

staat Sint Maarten afgebeeld die zijn mantel deelt met 

een bedelaar. Op de keerzijde staat een engel die het 

stedelijke wapen voor zich houdt met daaromheen het 

randomschrift CIVITAS TRAIECT.66

Voeding

Van drie messen zijn alleen een lemmet, een heft en 

een mesheftbekroning teruggevonden. Het meslemmet 

(vnr. 225, afb. 7.40) afkomstig uit greppel G10 heeft een 

gebogen rug. Dit lemmet is uitgevoerd met een verkorte 

angel, waarop het heft bevestigd heeft gezeten. Dergelijke 

messen worden veelvuldig gevonden en zijn te dateren 

vóór het midden van de veertiende eeuw. 

Van een plaatangelmes is alleen de plaatangel met aan 

één kant een restant van een houten belegplaatje gevon-

den. Het mesheft (vnr. 225) is in een zeer slechte staat 

gevonden in greppel G10. De determinatie is direct net na 

het vinden in het veld gedaan. Op het houten belegplaatje 

waren vaag enkele ingekraste lijnen zichtbaar. Eveneens 

van een mes met plaatangel is de bekroning (vnr. 242, 

afb. 7.41) die werd aangetroffen in een kuil (spoor 19 in 

sleuf 17). De bekroning bestaat uit twee gegraveerde mes-

sing plaatjes met daartussen een deel van de plaatangel. 

Aan één zijde staat een banderol afgebeeld met daarop 

een aantal onduidelijke letters. Op de keerzijde staat een 

vrouwpersoon afgebeeld. Deze combinatie samen maakt 

het waarschijnlijk dat hier Maria is afgebeeld en dat op 

de banderol haar naam of een afkorting daarvan staat 

weergegeven. 

Messen met gegraveerde messing belegplaatjes, of losse 

plaatjes, worden regelmatig aangetroffen in contexten 

uit de tweede helft van de vijftiende en het eerste kwart 

van de zestiende eeuw. Het maken van een mes met 

heft was een uiterst nauwkeurig werk. Zo is het lemmet 

met daaraan de plaatangel vervaardigd door een smid. 

De belegplaatjes en de assemblage aan de plaatangel 

kunnen door een andere ambachtsman zijn uitgevoerd. 

De gravering is in sommige gevallen van een zeer hoge 

kwaliteit, wat destijds voorbehouden was aan speciale 

koper- en zilvergraveurs. De in Nederland aangetroffen 

messen zijn bijna uitsluitend gedecoreerd met religieuze 

afbeeldingen.67  

Nijverheid

Een fragment van een ijzeren knijpschaar (vnr. 225, 

afb. 7.22) is gevonden in greppel G10. De uit één stuk 

vervaardigde knijpschaar blijft tot in de veertiende eeuw 

toe het enige type schaar. Vanaf dat moment komen er 

naast knijpscharen ook scharnierscharen voor, al blijft het 

gebruik daarvan tot aan het einde van de zestiende eeuw 

beperkt. Het fragment omvat één blad met daaraan een 

gedeelte van de arm. Op de overgang van blad naar arm 

Afb. 7.19 Utrechtse duit (vnr. 150). Foto H. Lägers. Afb. 7.20 Meslemmet (vnr. 225) met gebogen rug. Foto H. Lägers.
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is geen knop aangebracht waardoor deze typologisch te 

plaatsen is voor het begin van de veertiende eeuw.68 

Uit dun messingblik vervaardigd is een getrokken 

vingerhoed (vnr. 250, afb. 7.23), afkomstig uit greppel 

G9. De vingerhoed is voorzien van rechthoekige putjes 

die handmatig zijn ingeslagen. Rechthoekige putjes zijn 

een kenmerk voor vingerhoeden uit de periode circa 

1475-1525.69

Een ijzeren kooltjestang (vnr. 236, afb. 7.24) heeft een 

lengte van maar liefst 62 centimeter. Deze bestaat uit 

twee armen die met behulp van een klinknagel aan elkaar 

zijn bevestigd zodat scharnieren mogelijk is. Een derge-

lijke tang werd gebruikt om houtblokken of hete kooltjes 

goed te leggen om zo het vuur op gang te houden, maar 

een gebruik rondom de plek van een smidse is ook niet 

ondenkbaar. Een vergelijkbaar exemplaar is bekend uit 

Kapel-Avezaath en dateert uit de dertiende eeuw.70 

Een bronzen profielgesp (vnr. 11, afb. 7.25) is gevonden 

in een greppel (spoor 6 in sleuf 2) en dateert uit de 

veertiende eeuw. Dezelfde datering kan gegeven worden 

aan een gespplaat (vnr. 246, afb. 7.25 ) die gevonden is in 

greppel G8. Beide gesponderdelen zijn gebruikt voor het 

sluiten van een riem.

Afb. 7.21 Bekroning (vnr. 242) van een mes met plaatangel. Foto 
H. Lägers.

Afb. 7.22 Fragment van een ijzeren knijpschaar (vnr. 225). Foto H. Lägers.

Afb. 7.23 Bronzen vingerhoed (vnr. 250). Foto H. Lägers.

Religie

In greppel G9 is een fragment van een Quirinus-insigne 

uit Neuss (vnr. 238, afb. 7.26) gevonden. De stad Neuss 

is in de vijftiende eeuw een belangrijke bedevaartplaats 

voor Nederland getuige de vele teruggevonden insignes.71 

Het fragment bestaat uit het bovenste deel van een type 

waarop de soldatenheilige Quirinus staand is afgebeeld 

als Christelijk ridder. Deze insignes kennen een enorme 

variatie in vorm en zijn technisch gezien van een hoge 

kwaliteit. Zo zijn om materiaal te sparen de hoge reliëfs 

aan de achterkant hol uitgevoerd. Het exemplaar van LR75 

is een variant op de exemplaren die staan afgebeeld in 

Heilig en Profaan 1 en 2.72 Ook zijn Quirinus-afbeeldingen 

afgegoten op luidklokken die gelijk zijn aan pelgrimsin-

signes. Daarvan konden in 1984 al 108 verschillende 

varianten worden onderscheiden. Pelgrimsinsignes 

werden al meerdere keren aangetroffen tijdens onderzoe-

ken op middeleeuwse erven langs de Hoge Weide. Zo zijn 

bij de onderzoeken LR24-LR42 en LR48 in totaal zestien 

individuen gevonden. Samen met het exemplaar van 

LR75 gaat het om tot nu toe om twaalf religieuze insig-

nes tegenover vijf profane exemplaren. Van de profane 

insignes is het niet mogelijk om de plaats van herkomst 

te bepalen. De voorstellingen op profane insignes kunnen 
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Afb. 7.24 IJzeren kooltjestang (vnr. 236). Foto H. Lägers.

als een beeldtaal gezien worden die verwijzen naar o.a. 

volksverhalen, gezegden, magie of bijgeloof. 

7.6 Ruimtelijke spreiding laat- en 
postmiddeleeuwse periode

Afgezien van enkele vondsten uit de bovenste vulling van 

de crevassegeul en een los muntje zijn de overige middel-

eeuwse en postmiddeleeuwse vondsten afkomstig uit het 

noordelijke deel van de opgraving. De beide hoefijzers uit 

het zuidelijke deel tonen aan dat de crevassegeul zeker 

nog tot in de dertiende eeuw als een depressie zichtbaar 

moet zijn geweest. Tijdens het onderzoek van LR42 werd 

behalve hoefijzers ook een stijgbeugel aangetroffen. 

Het toen gevormde idee dat deze vondsten in verband 

gebracht konden worden met een weg of pad dat later 

uitgroeide tot de Hogeweide wordt nu nog aannemelijker. 

De vondsten uit het noordelijke deel dateren grotendeels 

uit de veertiende tot zestiende eeuw en kunnen deels in 

verband worden gebracht met de boerderij de Coehoorn. 

Het aantal vondsten is echter te gering en niet divers 

genoeg om verdere uitspraken te doen. De samenstelling 

van het vondstmateriaal wijkt niet af van andere laat- en 

postmiddeleeuwse complexen in Leidsche Rijn.

Bijlagen 

Bijlage 7.1 Determinatie Romeins metaal 

Bijlage 7.2 Determinatie Middeleeuws metaa

Afb. 7.25 Bronzen profielgesp (vnr. 11) en bronzen gespplaatje 
(vnr. 246). Foto H. Lägers.

Afb. 7.26  Fragment van een Quirinus-insigne uit Neuss (vnr. 238). 
Foto H. Lägers.
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8.1 Inleiding

De dierlijke resten dateren uit de Romeinse tijd en de 

Late Middeleeuwen. Het Romeinse botmateriaal is vooral 

afkomstig uit de crevassegeul en uit één spoor (GS2, 

sleuf 5, spoor 6). De resten uit de geul zijn afkomstig van 

dezelfde Romeinse nederzetting die ook in 2003 (LR41-

42) is onderzocht.73 Het beeld dat is ontstaan door het 

destijds uitgevoerde archeozoölogische onderzoek van de 

vleesconsumptie en het gebruik van de dieren, kan met de 

resultaten van dit onderzoek verder worden aangevuld.74 

Het laatmiddeleeuwse materiaal – bestaande uit een 

partieel skelet - is afkomstig uit een greppel, die behoort 

bij een huisplaats.

Tijdens het archeozoölogische onderzoek van LR41/42 

zijn vraagstellingen geformuleerd die ook voor dit onder-

zoek zijn gehanteerd: 

-Welke dierlijke voedselproducten zijn in de nederzetting 

aanwezig?

-Hoe is men aan deze dieren gekomen?

-Heeft men vee gehouden in de nederzetting en welk vee?

-Hoe is gebruik gemaakt van de dieren?

-Zijn er verschillen en/of overeenkomsten met militaire 

installaties aan de Romeinse grens of inheems Romeinse 

nederzettingen in de regio? 

-Zijn er aanwijzingen voor handelscontacten met de 

Romeinen?

Selectie en methoden

De met de hand verzamelde dierlijke resten uit de geul 

zijn geselecteerd voor onderzoek. Daarnaast is uit de 

overige Romeinse sporen één kuil (vnr. 48, sleuf 5, spoor 

6) geselecteerd die relatief veel bot bevat. De structuur 

bestaat uit twee gebogen greppels met kuilen eromheen 

en bevatte veel aardewerk en slakken. Zodoende ontstond 

het idee dat het mogelijk een ambachtelijke zone in de 

Romeinse nederzetting betreft. De inhoud van het spoor 

is gezeefd over een maaswijdte van 4 mm. 

Uit de laatmiddeleeuwse sporen is een spoor geselecteerd 

(vnr. 211, sleuf 14, spoor 30) waarvan het botanische 

materiaal is onderzocht. Dit spoor bevat een nagenoeg 

compleet skelet van een varken.

Het onderzoek naar de zoogdier- en vogelresten is 

uitgevoerd door Archeoplan Eco (Van Dijk). Het bewerkte 

bot is onderzocht door Elpenbeen (Rijkelijkhuizen) en 

de gebruikssporen op de voorwerpen door Stichting LAB 

(Verbaas). Bij de analyse van het botmateriaal is zoveel 

mogelijk informatie genoteerd.75 Dit houdt in dat van elk 

botfragment – indien mogelijk - gegevens zijn genoteerd 

met betrekking tot soort, skeletelement, leeftijd, sexe, 

fragmentatie, afmeting en specifieke kenmerken zoals 

hak- en snijsporen en sporen van verbranding, vraat 

of pathologische aandoeningen. Al deze gegevens zijn 

vastgelegd in een databestand dat is opgebouwd conform 

het Laboratorium protocol Archeozoölogie.76

Sommige zoogdierresten kunnen niet meer op soort 

worden gebracht, maar nog wel worden ingedeeld naar 

diergrootte. Paarden, runderen en edelherten worden tot 

de grote zoogdieren (LM) gerekend. Varkens, schapen/

geiten en honden zijn middelgrote zoogdieren (MM) en 

katten zijn kleine zoogdieren (SM). Aard- en woelmuizen 

behoren tot de knaagdieren.

Verschillende onderzoeksmethoden zijn gebruikt bij de in-

terpretatie van de gegevens. Een schatting van de leeftijd 

waarop de dieren zijn geslacht (of gestorven) is enerzijds 

gedaan met behulp van de postcraniale (niet tot de 

schedel behorende) botten.77 Anderzijds is de doorbraak, 

wisseling en slijtage van de gebitselementen gebruikt 

voor een schatting van de leeftijd.78 De leeftijdsbepaling 

aan het paardengebit vindt plaats door het meten van de 

kroonhoogte van de kiezen.79

De maten van botelementen zijn genomen volgens de 

methode van Von den Driesch.80 De grootste lengtematen 

zijn gebruikt om de schofthoogte te berekenen.81 Met 

behulp van de lengtematen van foetale pijpbeenderen is 

het mogelijk het aantal dagen na de conceptie te bepa-

len.82 De verdeling van de verschillende botfragmenten 

over de lichaamsdelen is in figuren weergegeven volgens 

de methode van Spenneman.83 Losse tanden en kiezen 

zijn daarbij buiten beschouwing gelaten. Bij de telling is 

het tongbeen samengenomen met de onderkaak. Uit de 

spreiding kan bijvoorbeeld blijken of sprake is van een 

onder- dan wel oververtegenwoordiging van lichaamsde-

len, waardoor uitspraken met betrekking tot overmaat 

of gebrek aan respectievelijk consumptie- en slachtafval 

mogelijk worden. Het voordeel van deze methode is dat 

de klassen met de minste aantallen enigszins worden 

bevoordeeld waardoor een lichte oververtegenwoordiging 

weg wordt gevlakt en een flinke oververtegenwoordiging 

ook daadwerkelijk opvalt. De methode is ook gebruikt bij 

het archeologische onderzoek van LR41/42 waardoor een 

vergelijking tussen de beide delen van de nederzetting 

wordt vergemakkelijkt.

Voor de gebruikssporenanalyse is gebruik gemaakt 

van een Leica (vergrotingen 7,5-60x) en een Wild M3Z 

8 Dierlijk botmateriaal

 (J. van Dijk, M.J. Rijkelijkhuizen en A. Verbaas)
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(vergrotingen 26-160x) stereomicroscoop en een Nikon 

Optihot metaalmicroscoop met vrije arm (vergrotingen 

100-300x). De foto’s zijn gemaakt met een Leica DFC450 

digitale camera op een Leica DM6000M metaalmicro-

scoop. Met de stereomicroscoop is een goed beeld te 

krijgen van de eventuele productiesporen, de mate van 

slijtage van de verschillende delen van het bot en de 

aard en verspreiding van deze sporen. Daarnaast kun-

nen hiermee gebruikte zones die met het blote oog niet 

geïdentificeerd zijn worden herkend. Vervolgens is de me-

taalmicroscoop gebruikt voor het bestuderen van de aard 

van de glans en verspreiding hiervan over het oppervlak. 

Hiermee is het mogelijk een contactmateriaal en de uitge-

voerde beweging aan de sporen van gebruik te koppelen. 

De methodische aspecten van gebruikssporenanalyse zijn 

elders reeds uitgebreid uiteengezet (Van Gijn 1990).

De informatie met betrekking tot het skeletelement, de 

leeftijd, de maten en de kenmerken van de Romeinse 

zoogdierbotten zijn in bijlagen 7.1 tot en met 7.6 

vermeld. Bijlage 7.7 bevat informatie over het laatmid-

deleeuwse varken.

Resultaten

In totaal zijn 1.377 dierlijke resten van zoogdieren, 

vogels, vissen en schelpen met een totaal gewicht van iets 

meer dan 40 kg onderzocht (tabel 8.1). Door tijdens de 

analyse de fragmenten te passen zijn betere resultaten 

te behalen bij de determinatie. Het aantal resten neemt 

daardoor echter af omdat passende fragmenten als één 

zijn geteld. Op deze wijze zijn 1.258 stuks overgebleven.

De Romeinse geul heeft het meeste dierlijke botmateriaal 

(86%) opgeleverd. Verreweg het grootste deel van de 

resten is afkomstig van zoogdieren. Daarnaast zijn enkele 

vogel- en visresten gevonden.

Conservering

De conservering van het botmateriaal is uit te drukken in 

de broosheid en de verwering van de botten. De broos-

heid van het Romeinse bot uit de geul komt overeen met 

klasse 1 conform de classificatie van Huisman (sterk, 

compleet bot of botfragment).84 Op enkele fragmenten na 

is de verwering van de botten uit de geul overeenkomstig 

met de beschrijving van stadium 0 (bot vertoont geen 

sporen van barsten of schilferen).85 

De broosheid van het materiaal uit het Romeinse spoor 

valt in klasse 2 (breekbaar, maar compleet bot of botfrag-

ment) en de verwering in stadium 1 (bot vertoont barsten, 

die parallel lopen met de vezelstructuur of een mozaïek-

patroon vormen op gewrichtsoppervlakten). Het komt 

erop neer dat het materiaal uit het spoor meer is verweerd 

en brozer is dan de botten uit de geul.

Het materiaal uit het Romeinse spoor is gefragmenteerd 

want van ongeveer driekwart van de resten (78%) resteert 

slechts 10% of minder van het oorspronkelijke botvolume 

(tabel 8.2). Het is vaak niet mogelijk om van dergelijke 

kleine botsplinters de diersoort of het skeletelement te 

bepalen en dit resulteert in een geringe determineerbaar-

heid. Slechts 29% van de resten is gespecificeerd. Het 

materiaal uit de geul is beduidend minder gefragmenteerd 

want daar bedraagt het aandeel botsplinters slechts 31% 

en meer dan de helft van de resten is op soort te brengen.

Het bijna complete skelet van het laatmiddeleeuwse 

varken bestaat vooral uit nagenoeg complete skeletele-

menten. De verwering valt in stadium 0 (bot vertoont geen 

sporen van barsten of schilferen), maar het bot is bros 

(klasse 2: breekbaar maar compleet bot of botfragment).

Tabel 8.1 Verdeling van de dierlijke resten naar dierklassen over de verschillende perioden.

geul ambachtelijk spoor
botvolume n % n %
0-10% 304 31,1 38 77,6
10-25% 252 25,8 6 12,2
25-50% 167 17,1 1 2,0
50-75% 72 7,4 - -
75-100% 142 14,5 4 8,2
100% 41 4,2 - -
subtotaal 978 100,0 49 100,0
gebitselementen 96 3
mens 2 -
totaal 1.076 52
n = aantal dierlijke resten

Tabel 8.2 Fragmentatie van dierlijk bot uit de Romeinse tijd.

n g n g n g n

2 336,4 - - - - 2
zoogdier 1.074 38.964,6 52 384,9 121 444,8 1.247

vogel 6 - 1 - - - 7

vis 2 - - - - - 2

totaal 1.084 39.301,0 53 384,9 121 444,8 1.258

nAF g

2 336,4

1.340 39.794,3

11 -

2 -

1.355 40.130,7

Totaal

n aantal resten
g gewicht in grammen
nAF aantal fragmenten

Romeinse geul Romeins ambachtelijk spoor Laatmiddeleeuws varken

mens
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8.2 Romeinse tijd

Romeins spoor

In het grondspoor in structuur GS2 is relatief veel dierlijk 

bot aangetroffen (tabel 8.3). Het gaat om 53 sterk gefrag-

menteerde botresten waaronder slechts twee diersoorten 

zijn te onderscheiden, namelijk rund en schaap/geit. Acht 

runderresten komen uit de kop, de voor- en de achter-

poot. De zeven resten van schaap/geit zijn afkomstig uit 

de kop, de voor- en de achterpoot en de romp. Bij beide 

diersoorten zijn vleesrijke en vleesarme skeletelementen 

aanwezig. De leeftijdsbepalingen geven geen informatie 

over de slachtleeftijd van de dieren (twee bekkenfrag-

menten zijn van runderen die zijn geslacht op een leeftijd 

ouder dan zeven maanden en een opperarmbeen is van 

schaap of geit dat ouder is geworden dan drie maanden). 

De overige botresten zijn alleen aan groot zoogdier toe te 

wijzen of bestaan uit botsplinters. Een botfragment van 

vogel is niet te specificeren. Negen botsplinters zijn wit 

verbrand en op een scheenbeenfragment van schaap/geit 

zijn vraatsporen van hond te zien. Slachtsporen ontbreken 

op de botten.

Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat de samenstelling 

van het botmateriaal samenhangt met een ambachtelijke 

functie van de structuur. Ondanks het ontbreken van 

hak- en snijsporen op de botten lijkt het erop dat het 

grondspoor - na gebruik - is opgevuld met voedselafval. 

Romeinse geul

In de geul zijn menselijke resten aangetroffen. Het gaat 

om een groot fragment van een rechter dijbeen en een 

klein schedelfragmentje. Het dijbeenfragment is op 

morfologische gronden toe te wijzen aan een volwassen 

individu. 

De zoogdierresten zijn afkomstig van de gedomesticeerde 

diersoorten rund, paard, schaap/geit, varken en hond, en 

van de wilde soorten edelhert en ree. Voor de kat is het 

niet duidelijk of het een huiskat of een wilde kat betreft. 

Rund is vertegenwoordigd met de meeste resten, gevolgd 

door schaap/geit en varken. De runderresten komen uit 

de kop, de romp, de voor- en de achterpoot en de voet. 

Vijf halswervels (atlas, axis en drie halswervels) zijn 

afkomstig van een en het zelfde individu. De kop, de voor- 

en de achterpoot zijn goed vertegenwoordigd. Er missen 

wat elementen uit de voet, maar dit kan te maken hebben 

met de geringe grootte van de elementen. De rompdelen 

lijken ondervertegenwoordigd, maar skeletelementen uit 

de romp, zoals wervels en ribben, zijn bij fragmentatie 

soms moeilijk aan een soort toe te kennen. Vaak is alleen 

de diergrootte te bepalen en daarom is mogelijk een deel 

van de wervels en ribben, die zijn ingedeeld bij groot 

zoogdier, afkomstig van rund. Uit de verdeling volgens 

de methode van Spenneman komt deze verdeling van de 

skeletresten ook naar voren (afb. 8.1). Wel valt daar de 

dierklasse Latijnse naam

zoogdier Bos taurus

Ovis aries / Capra hircus

large mammal (indet.)
mammal, indet.

vogel aves indet.
totaal

n g Nederlandse naam

8 189,0 Rund
7 58,8 Schaap / Geit
3 56,0 groot zoogdier

34 81,1 zoogdier, niet te determineren
1 - vogel, niet te determineren

53 384,9

Romeins ambachtelijk spoor 

n = aantal resten
g = gewicht in grammen

dierklasse Latijnse naam
zoogdier Homo sapiens

Bos taurus
Equus caballus
Ovis aries / Capra hircus
Ovis aries
Sus domesticus
Canis familiaris
Felis catus
Cervus elaphus
Capreolus capreolus
large mammal (indet.)
medium mammal (indet.)
mammal, indet.

vogel Gallus gallus domesticus

aves indet.
vis Esox lucius
totaal
n aantal resten

n g Nederlandse naam
2 336,4 Mens

344 Rund
52 Paard

134 Schaap / Geit
4 Schaap

42 Varken
11 Hond
1 Kat
8 Edelhert
3 Ree

202 groot zoogdier
125 middelgroot zoogdier
148 zoogdier, niet te determineren

2 Kip
Anser  sp /  spBranta 2 gans

2 vogel, niet te determineren
2 Snoek

1.084 39.301

Romeinse geul

25,552,9
5,648,5
1.634,9

86,8
761,0
273,5
12,8

1.010,7
84,3

3.336,5
262,0
300,7

-
-
-
-

Tabel 8.3 Romeins spoor, botspectrum.

Tabel 8.4 Romeinse geul, botspectrum.
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oververtegenwoordiging van de onderkaken op. Enerzijds 

is dit een gevolg van de goede herkenbaarheid want ook 

bij een sterke fragmentatie zijn botfragmenten nog goed 

herkenbaar als onderkaak. Een deel van de overmaat 

is ontstaan door de fragmentatie van het materiaal. 

Anderzijds zijn er ook simpelweg relatief veel kaken 

aanwezig (13%). 

De leeftijdsbepaling is gebaseerd op 96 postcraniale res-

ten en 11 onderkaken. Een dijbeen is afkomstig van een 

zeer jong (foetaal of pasgeboren) dier. Het gaat om een 

niet voldragen kalf of een kalfje dat tijdens de geboorte 

is gestorven. Er is nog een scheenbeenfragment van een 

zeer jong kalfje aanwezig. Bij dit pijpbeentje is het niet 

mogelijk om de diafyse te meten, maar oordelend naar 

het uiterlijk van het botje is het afkomstig van een foetaal 

of pasgeboren kalfje. Ook is een onderkaak van een kalfje 

aanwezig waarbij het melkgebit nog aan het doorkomen is 

en dit diertje is hooguit enkele weken oud geworden. 

De leeftijdsopbouw van runderen aan de hand van het 

skelet geeft aan dat een derde deel van de dieren is 

geslacht na de leeftijd van 4 jaar. Dit neemt niet weg dat 

bijna de helft van de dieren is geslacht tussen de 1,5-4 

jaar (tabel 8.5). 

De leeftijdsbepaling met het gebit laat zien dat er 

verhoudingsgewijs meer jonge runderen (< 1,5 jaar) zijn 

geslacht. Hierbij moet echter worden opgemerkt dat dit is 

gebaseerd op slechts elf onderkaken. 

Op 17% van de runderresten (n=58) zijn slachtsporen aan-

wezig. Dwars op de nekwervels zijn haksporen te zien die 

ontstaan zijn tijdens het afhakken van de kop. Het karkas 

is daarna verder opgedeeld getuige de haksporen op de 

wervels en de hak- en snijsporen door de gewrichten. De 

vele haksporen dwars door de pijpbeenderen laten zien 

dat het vlees vervolgens in kleinere porties is verdeeld. De 

snijsporen zijn ontstaan tijdens het lossnijden van vlees 

en bot voor de bereiding van het voedsel of tijdens het 

nuttigen van de maaltijd. Twee schouderbladen vertonen 

gaten in het platte deel. De aanwezigheid van een gat 

in een schouderblad kan een aanwijzing zijn voor het 

roken van vlees, waarbij het schouderblad aan een haak is 

gehangen.86

Met behulp van acht complete pijpbeenderen zijn 

schofthoogtes bepaald. De gemiddelde schofthoogte 

bedraagt 109 cm en ze variëren tussen 102-116 cm. Het 

is niet mogelijk om een onderscheid tussen de geslachten 

te maken.

Een dijbeenkop vertoont een glimmend vlakje op het 

gewricht (eburnatie). Dit is een polijsting van het ge-

wrichtsvlak en ontstaat door slijtage vanwege ouderdom 

of door overbelasting.87

Een glimmend vlakje is ook te zien bij een lendenwervel 

op de zijkant van het wervellichaam, alsof iets herhaal-

delijk over de zijkant heeft geschuurd. Mogelijk had het 

dier een probleem met een tussenwervelschijf, maar de 

precieze oorzaak is niet te achterhalen. De wortelholte van 

de eerste kies uit een onderkaak is wijder dan normaal en 

waarschijnlijk is dit veroorzaakt door een ontsteking of 

een abces. 

De paardenresten komen uit de kop, de romp, de voor- en 

de achterpoot en de voet. Mogelijk zijn enkele, niet te 

specificeren, rompelementen van groot zoogdier afkom-

stig van paard. De leeftijdsopbouw is bepaald met 22 

postcraniale gegevens en twee kaken (tabel 8.6). Slechts 

een klein deel van de dieren is op jonge leeftijd gestorven 

of geslacht (<3,5 jaar) terwijl het merendeel (80%) ouder is 

geworden (> 3,5 jaar). De kaken laten zien dat een dier is 

gestorven of geslacht op een leeftijd van 4-5 jaar en een 

ander dier 9-10 jaar oud is geworden. Het is niet mogelijk 

om de sexe van de dieren te bepalen. 

Op een deel van de paardenbotten (36,5%, n=11) zijn 

slachtsporen te zien. Een atlas (1e halswervel) vertoont aan 

de onderzijde diverse snijsporen die zijn ontstaan bij het 

lossnijden van de kop in meerdere snijbewegingen. De 

Afb. 8.1 De samenstelling van de skeletresten van rund.

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
< 2 jaar 2-3,5 jaar > 3,5 jaar

Skelet

Gebit

Tabel 8.5 Slachtleeftijden van rund op basis van de skeletresten 
(n=96) en het gebit (n=11).

100%

80%

60%

40%

20%

0%
< 1,5 jaar 1,5-3,5 jaar > 3,5 jaar

Tabel 8.6 Slachtleeftijden van paard op basis van de skeletresten 
(n=22).
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snijsporen op een hielbeen, een middenhandsbeen en de 

onderkaken zijn veroorzaakt door het onthuiden.

Haksporen door de gewrichten geven aan dat het karkas 

in delen is gehakt en er zijn ook haksporen dwars door 

de pijpbeenderen aanwezig. Snijsporen ontstaan tijdens 

het ontvlezen, ondermeer op enkele schouderbladen en 

een opperarmbeen. Dit is een aanwijzing dat het vlees van 

paarden is gegeten. Een extra aanwijzing hiervoor is de 

fragmentatie van de paardenbotten, die vergelijkbaar is 

met die van de botten van rund. 

Aan de hand van twee complete pijpbeenderen zijn schoft-

hoogtes berekend. De schofthoogtes verschillen nogal 

met 119 cm en 142 cm. Volgens de indeling van Vitt gaat 

het om een klein paard en een paard van gemiddelde 

grootte.88 Op een hielbeen is eburnatie (polijsting ) zicht-

baar en dit is een gevolg van slijtage van het gewricht. 

Het skelet van schaap en geit is vaak moeilijk van elkaar te 

onderscheiden, maar bij dit assemblage zijn vier schedel-

fragmenten met zekerheid aan schaap toe te wijzen. De 

overige resten zijn onder de noemer schaap/geit samen 

genomen. Twee schedelfragmenten hebben hoornpitten 

en het formaat van de hoornpitten laat zien dat het om 

een ooi en een ram gaat. Een verdere sexe-bepaling is aan 

de hand van het materiaal niet mogelijk.

De afbeelding van het schaap, die is gebruikt om de ver-

deling van de skeletelementen over het lichaam volgens 

de methode van Spenneman weer te geven, is enigszins 

misleidend omdat een hoornloos dier is afgebeeld (afb. 

8.2). De resten van schaap/geit zijn afkomstig uit de kop, 

de voor- en achterpoot en de voet. Rompdelen ontbreken, 

maar mogelijk is een deel van de rib- en wervelfragmenten 

die zijn ingedeeld bij middelgroot zoogdier, afkomstig 

van schaap/geit.

De skeletelementen zijn vrij gelijkmatig verdeeld over 

de lichaamsdelen, maar opnieuw is er een overmaat aan 

onderkaken te zien, net als bij het rund. Bij de schapen/

geiten bestaat een vijfde deel van de skeletelementen uit 

onderkaken.

Een bekkenfragment is van een foetaal of pasgeboren 

lammetje. De leeftijdsopbouw van de schapen/geiten is 

bepaald aan de hand van 39 postcraniale gegevens en 

Afb. 8.2 De samenstelling van de skeletresten van schaap.

16 onderkaken (tabel 8.7). De slachtleeftijd aan de hand 

van het skelet geeft aan dat het merendeel van de dieren 

(59%) is geslacht op jonge leeftijd (< 2 jaar). Slechts 20% 

is ouder geworden dan 3,5 jaar. De slachtleeftijd aan de 

hand van het gebit maakt duidelijk dat de groep jonge 

dieren (< 2 jaar) voor een groot deel bestaat uit dieren die 

in het eerste levensjaar zijn geslacht. Er zijn weinig dieren 

geslacht in de tussenliggende leeftijd van 2-3,5 jaar, maar 

de groep oudere schapen/geiten (> 3,5 jaar) is groter 

geweest dan uit de postcraniale resten blijkt. 

Er zijn enkele hak- en snijsporen (n=6) zichtbaar op de 

botten van schaap/geit, maar het aandeel slachtsporen 

ligt beduidend lager dan bij rund. Dit heeft te maken 

met de afmeting van de dieren. Er zijn bij een rund meer 

slachthandelingen nodig om het karkas in kleine porties 

te verdelen voor de maaltijdbereiding dan bij een schaap 

of geit. Bij een van de dieren zijn twee handwortelbeentjes 

aan elkaar gegroeid. Mogelijk heeft dit met ouderdom of 

slijtage te maken. De grootste lengte van vier complete 

pijpbeenderen zijn gebruikt om de schofthoogte te 

bepalen.89 De gemiddelde schofthoogte bedraagt 61 cm 

en de waardes variëren tussen 57 en 65 cm. 

De varkensresten komen uit de kop, de voor- en de ach-

terpoot. Elementen uit de romp ontbreken, maar mogelijk 

zijn enkele wervel- en ribfragmenten van middelgroot 

zoogdier afkomstig van varkens. Twee schouderbladen 

zijn van zeer jonge dieren. Een fragment is van een foetaal 

of pasgeboren diertje en het andere fragment is van een 

dier dat hooguit enkele weken oud is geworden. Slechts 

14 postcraniale resten en een onderkaak geven informatie 

over de slachtleeftijden (tabel 8.8). De meeste dieren 
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(67%) zijn geslacht in het eerste jaar en slechts een kleine 

groep is ouder geworden dan 3 jaar. Een onderkaak is van 

een dier dat is gestorven in het tweede levensjaar.

Alleen op een bekkenfragment is een hakspoor zichtbaar. 

Van drie hoektanden is het geslacht te bepalen en het 

gaat om een vrouwelijk exemplaar en twee mannelijke 

exemplaren.

De hond is vertegenwoordigd door elf botfragmenten. 

Er zijn skeletelementen uit alle lichaamsdelen aanwezig, 

behalve uit de voet. Een onvergroeid dijbeen is van een 

hond die ergens in het eerste of tweede levensjaar is 

gestorven.90 De andere leeftijdsbepalingen aan het skelet 

wijzen op oudere dieren. Twee rechter onderkaken zijn 

van dieren die in het tweede levensjaar zijn gestorven. 

Met behulp van vier complete pijpbeenderen zijn schoft-

hoogtes berekend variërend van 46-56 cm. Er zijn geen 

hak-, snij-, of brandsporen aanwezig op de botten.

De (huis- of wilde) kat is vertegenwoordigd door een 

fragmentje van een juveniele onderkaak. 

Behalve gedomesticeerde dieren zijn ook skeletresten 

van wilde zoogdieren aanwezig. Het gaat om grof wild: 

edelhert en ree. Van edelhert zijn drie geweiresten, 

maar ook resten uit de kop, de voor- en de achterpoot 

gevonden. Een van de geweifragmenten is een afgehakte 

punt van een geweitak, het andere fragment bestaat uit 

een driepuntige kroon zonder haksporen en het derde 

fragment is een geweistang met middentak. Gezien de 

vele haksporen op de stang is dit mogelijk een gebruiks-

voorwerp (zie paragraaf Bewerkt been). Er zijn geen resten 

van jonge edelherten gevonden. De botten zijn afkomstig 

van volgroeide dieren en de onderkaak is van een dier met 

een volwassen gebit. 

Ree is vertegenwoordigd door drie scheenbeenfragmen-

ten. Een van de fragmenten is van een jong dier (< 1,5 

jaar) aangezien het distale deel nog niet is vergroeid.91 

Op bijna 13% van de zoogdierbotten zijn vraatsporen 

aanwezig. De meeste vraatsporen zijn veroorzaakt door 

honden, hoewel twee schapenbotten de tandindrukken 

vertonen van een knaagdier. 

Sporen van verbranding zijn zichtbaar op 4% van de zoog-

dierbotten. De meeste resten zijn wit verbrand en deze 

witverkleuring geeft aan dat het bot is verbrand bij hoge 

temperaturen (> 600°C).92 Een middenvoetsbeen van een 

klein rund is volledig in het vuur terecht gekomen. Het is 

deels wit verbrand en kromgetrokken door de inwerking 

van het vuur.

Er zijn resten van twee vogelsoorten aangetroffen: kip en 

gans. Bij de kip betreft het een vleugel- en een poote-

lement. De botjes van gans komen uit de vleugel en uit 

de voet. Er zijn geen hak-, snij-, brand- of vraatsporen 

zichtbaar op de vogelbotten.

Vis is vertegenwoordigd door twee botjes, beide uit de 

kop van een snoek.

Bewerkt been

Tussen de dierlijke resten zijn vier skeletelementen en een 

fragment gewei met bewerkingssporen aanwezig.

Het eerste element met bewerkingssporen is een mid-

denhandsbeen van een paard (afb. 8.3).93 De lengte is 

circa 17,3 cm. Er heeft weinig bewerking plaatsgevonden. 

Haksporen tonen aan dat het distale gewrichtsuiteinde 

(op de foto links) is verwijderd. Het proximale deel (op 

de foto rechts) is afgerond en er is een versmalling in het 

bot gemaakt. Het oppervlak van het bot is nogal ver-

weerd, waardoor gebruikssporen moeilijk te zien zijn. De 

versmalling vertoont sporen van bewerking en/of gebruik 

(afb. 8.4). De sporen zijn aanwezig rondom het gehele 

bot. Het raadselachtige voorwerp betreft mogelijk een 

halffabricaat of een ad-hoc gereedschap, een werktuig dat 

gemaakt is van bot dat voorhanden was en waarbij geen 

of weinig bewerking heeft plaatsgevonden. De gebruiks-

sporen op dit voorwerp zijn aan een nader onderzoek 

onderworpen.94

Het lijkt erop dat het bot eerst ruw is vormgegeven met 

een bijl en vervolgens met een mes is afgewerkt. Deze 

bewerking met een mes is te zien aan de facetten aan de 

posteriore en meer bewerkte zijde (niet zichtbaar op Afb. 

8.4) van het bot. Sporen van verdere afwerking, door bij-

voorbeeld te slijpen of schuren zijn niet gezien. Maar deze 

kunnen ook verdwenen zijn door gebruik of verwering. Na 

depositie heeft een hond of vergelijkbaar dier op het bot 

Afb. 8.3 Voorwerp van paardenbot (vnr. 178). (Foto: M. Rijkelijkhuizen).
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Afb. 8.4 Sporen op het object. (Foto: M. Rijkelijkhuizen).

geknaagd, getuige de kauwsporen die voornamelijk op 

het proximale deel van het bot aanwezig zijn.

Uit het midden, naar de distale zijde van het bot toe, zijn 

gebruikssporen te zien. Gezien de manier waarop de 

sporen zich ontwikkeld hebben is er vermoedelijk, voordat 

dit voorwerp in gebruik werd genomen, een kerf in het 

bot gemaakt. Aan de bewerkte, vlakke onderzijde van 

het object is een zwart residu aanwezig, wat op basis van 

optische analyse is gedetermineerd als teer (afb. 8.5).

Optische analyse alleen is niet genoeg voor het met 

zekerheid determineren van dit residu, daarvoor is een 

chemische analyse nodig.

Uit het midden van het bot, richting de distale zijde is 

een brede band gebruikssporen te zien. Met het blote 

oog is al te zien dat deze sporen aan de ene zijde dieper 

zijn ingesleten dan aan de andere zijde. De slijtage loopt 

helemaal rondom, maar aan de vlakke zijde loopt de 

slijtage meer door naar de proximale zijde, terwijl aan de 

ronde zijde van het bot de slijtage meer doorloopt naar 

de distale zijde van het bot. De sporen zijn te zien als een 

serie parallelle groeven dwars op de lengterichting van het 

bot. Ook microscopisch zijn deze groeven zichtbaar, maar 

daarnaast ook smallere groeven (afb. 8.6). De sporen 

kunnen worden beschreven als een reflectieve glans die 

zich voornamelijk heeft gevormd op de hogere delen en 

slechts licht zijn afgerond. In de glans zijn groepjes fijne, 

lange parallelle krassen te zien dwars op de lengte van het 

bot, terwijl de glans juist een richting gelijk aan de leng-

terichting van het bot heeft (afb. 8.6). De sporen komen 

overeen met de sporen op experimenten die gebruikt zijn 

voor het verwerken van plantenvezels. 

Al deze informatie wijst op een gebruik als katrol, waarbij 

de teer is gebruikt om de katrol vast te zetten. Doordat 

het oppervlak gedeeltelijk is verweerd, is niet meer te 

zien of hij ook nog op een andere manier is vastgeklemd. 

Op de niet-verweerde oppervlakken waren hiervan geen 

sporen te zien. Gezien de richting van de sporen (zowel 

in de lengterichting van het bot als dwars daarop) en de 

naar de proximale zijde schuin weglopende slijtage lijkt 

het erop dat het bot niet helemaal waterpas bevestigd 

was of dat het touw schuin weggetrokken werd, waardoor 

het touw zich tijdens gebruik richting de proximale zijde 

verplaatste. Aan de posteriore kant zijn dezelfde sporen 

Afb. 8.5 Sporen van een zwart residu, optisch geïdentificeerd als 
teer op de vlakke zijde van het object. (Oorspronkelijke vergroting 
100x, foto Stichting LAB).

Afb. 8.6 Sporen van een plantaardig materiaal, waarschijnlijk 
een touw, op het gebruikte deel van het object. In de sporen zijn 
twee richtingen zichtbaar. (Oorspronkelijke vergroting 100x, foto 
Stichting LAB).

te zien met dezelfde distributie. Hiervoor zijn twee 

verklaringen mogelijk. De katrol is zowel gebruikt met 

een touw naar beneden als met een touw naar boven. 

Of ergens tijdens het gebruik is het bot omgedraaid en 

met een andere materiaal dan teer vastgezet en verder 

gebruikt. Hierbij is het bot volledig omgedraaid en lag het 

wederom net niet waterpas of werd het touw schuin naar 

beneden getrokken, gezien de sporen op de vlakke zijde 

op dezelfde manier naar de zijkant wegtrekken als die op 

de bolle zijde.95

Het tweede voorwerp is gemaakt van een middenvoets-

been van een paard.96 Het bot is niet bewerkt, maar 

vertoont enige gebruiksslijtage aan de voorzijde van 

het proximale gewricht. De rand van het gewricht is 

gepolijst door gebruik en is mogelijk gebruikt als een 

‘wrijfbot’. Vergelijkbare wrijfbotten zijn gevonden in 

Noord-Nederland en zijn geïnterpreteerd als wrijfbotten 

om kleden, leer of ander materiaal te polijsten of in te 

smeren met vet.97 Dit bot heeft echter geen polijsting 

rondom het gehele gewricht, maar slechts aan één zijde 
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van het gewricht. Het bot is mogelijk maar kort in gebruik 

geweest. Het object is eveneens een ad-hoc werktuig en 

het exacte gebruik blijft onduidelijk. 

Bij de derde vondst is het niet zeker of dit een object 

betreft.98 Het bot, een spaakbeen van een paard, is 

gebroken. Aan enkele randen van de breuk zijn lichte 

gebruikssporen te zien en mogelijk is ook dit bot gebruikt 

als ad hoc gereedschap en zijn de scherpe randen van de 

breuk gebruikt als een soort priem. 

Een middenvoetsbeen van een schaap/geit heeft aan de 

proximale zijde op de kopse kant een gat.99 Aan het dis-

tale gewricht zijn haksporen aanwezig, maar het gewricht 

is niet geheel verwijderd. De reden voor deze bewerking 

is echter onduidelijk. Mogelijk is het gat gemaakt om bij 

het merg te komen. 

Er is eveneens een fragment van een gewei van een 

edelhert aangetroffen.100 Diverse haksporen tonen aan 

dat men het gewei heeft bewerkt. De twee punten van de 

vertakking zijn echter afgebroken, waardoor niet meer 

zichtbaar is of de punten dienden als werktuig. Ook in dit 

geval blijft de functie onbekend. 

Discussie

LR75 en het eerder onderzochte LR41-42 vormen het 

noordelijke en het zuidelijke deel van één en dezelfde ne-

derzetting liggend langs een geul. In de vergelijking van 

beide delen is alleen het materiaal uit de geul betrokken 

(tabel 8.9). Het botmateriaal uit de greppelstructuur (GS2) 

van LR75 is niet opgenomen in de vergelijking.

Het botmateriaal van beide nederzettingsdelen is weinig 

gefragmenteerd. Voor LR41-42 is de oorzaak gezocht 

in de context, namelijk de geul. Botmateriaal dat in een 

waterbevattende context, zoals een geul is weggegooid, 

wordt niet meer vertrapt of anderszins beschadigd en 

heeft derhalve minder kans op fragmentatie dan materi-

aal dat ergens op of in de grond terecht is gekomen.101 

Daarnaast zorgt de afsluiting van de lucht onder water 

voor goede conserveringsomstandigheden. De aanwezige 

hondenvraat op de botten is een aanwijzing dat het afval 

niet direct in de geul is gegooid, aangezien honden eerst 

de kans hebben gehad om hun sporen op de botten 

achter te laten. 

Een andere mogelijke oorzaak voor de geringe frag-

mentatie is dat het geen gewoon voedselafval betreft, 

maar ambachtelijk afval. Deze verklaring is geopperd 

voor het botmateriaal dat is aangetroffen in de geu-

len bij de tweede- en derde-eeuwse nederzetting van 

Dierklasse Soort n
Zoogdier Homo sapiens 4

Bos taurus 1115
Equus caballus 172
Ovis aries/Capra hircus 507
Ovis aries 6
Sus domesticus 184
Canis familiaris 21
Felis spec. 1
Cervus elaphus 19
Capreolus capreolus - -
Castor fiber 3 0,1
Putorius putorius 6 0,3
Arvicola terrestris 1 0,0
totaal gespecificeerde zoogdieren, excl. mens 2035 100,0 614 100,0

LR41/42
% n % Nederlandse naam

2 Mens
54,8 352 57,3 Rund
8,5 52 8,5 Paard

24,9 141 23,0 Schaap/Geit
0,3 4 0,7 Schaap
9,0 42 6,8 Varken
1,0 11 1,8 Hond
0,0 1 0,2 katachtige
0,9 8 1,3 Edelhert

3 0,5 Ree
- - Bever
- - Bunzing
- - Woelrat

LR75

Vogel Gallus gallus

Anas platyrhynchos/domesticus

Anas crecca/querquedula

Anatidae
Anser anser/domesticus

Anser albifrons

Anser  spec.
Ardea cinerea

Phalacrocorax carbo

Grus grus

Limosa limosa

Passeriformes

Vis Abramis brama

Cyprinidae
Esox lucius

Perca fluviatilis

Siluris glanis

n=aantal resten

4 2 Kip
9 - Wilde/Tamme eend
1 - Winter-/Zomertaling
1 - eend
2 - Grauwe/Tamme gans
1 - Kolgans
4 2 gans
1 - Blauwe reiger
2 - Aalscholver
1 - Kraanvogel
1 - Grutto
2 - zangvogel

4 - Brasem
11 - karperfamilie
34 2 Snoek
7 - Baars
1 - Meerval

Tabel 8.9 Vergelijking tussen de botspectra van LR41-42 en LR75, gespecificeerde resten.
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‘Gemeentewerf’.102 Naast gewoon voedselafval is daar 

mogelijk afval aanwezig afkomstig van diverse stadia van 

karkas- en vleesverwerking. In plaats van de botten in 

kleinere stukken te hakken, zoals gewoonlijk gebeurd bij 

de maaltijdbereiding, zijn de botten ontvleesd en wellicht 

is het vlees daarna afgevoerd. Door het bot alleen te 

ontvlezen treedt er minder fragmentatie op. Ook langs de 

geul bij de nederzetting LR41-42–LR75 kunnen dergelijke 

ambachtelijke activiteiten hebben plaatsgevonden. Dit 

kan tevens de grote hoeveelheid runder- en schapenkaken 

verklaren want doordat aan kaken weinig vlees zit, is dit 

bij uitstek slachtafval. 

Aangezien LR75 en LR41-42 delen vormen van dezelfde 

nederzetting is het niet verwonderlijk dat de botspectra 

overeenkomen, vooral voor de gedomesticeerde soorten 

(tabel 8.9). Onder de wilde soorten zijn wel enkele ver-

schillen aan te wijzen. Bever, bunzing en woelrat ontbre-

ken op LR75 terwijl ree niet is gevonden op LR41-42. De 

verschillen binnen de spectra zijn echter vooral zichtbaar 

bij de vogels en de vissen. Het aantal resten en de variatie 

in de soorten ligt veel hoger bij LR41-42 omdat bij dit 

onderzoek zeefresiduen zijn onderzocht. 

Voor de beantwoording van de vraagstellingen zijn de 

beide delen van de nederzetting samen genomen. 

-Welke dierlijke voedselproducten zijn in de nederzetting 

aanwezig?

Vooral het vlees van rund is gegeten, gevolgd door het 

vlees van schapen/geiten en varkens. Een van de verschil-

len ten opzichte van LR41-42 is dat er, in tegenstelling 

tot LR41-42, op de paardenbotten van LR75 relatief 

veel hak- en snijsporen zijn aangetroffen en dat de 

haksporen getuigen van het in kleinere stukken hakken 

van de karkasdelen. Ook verschilt de fragmentatie van 

de paardenbotten weinig van de fragmentatie van de 

runderbotten. Dit zijn aanwijzingen dat het paardenvlees 

is gegeten. Toch is het niet aannemelijk dat paard primair 

voor het vlees is gehouden.103 De dieren zijn waarschijnlijk 

eerst ingezet als werkdier voordat ze onder het mes 

kwamen. Het aanbod aan vlees is aangevuld met vlees van 

wilde dieren zoals edelhert en ree. Behalve vlees is ook 

gevogelte en vis gegeten. Het gevogelte bestaat uit kip, 

(kol)gans, wilde eend, taling, blauwe reiger, aalscholver, 

kraanvogel, grutto en zangvogel. Bij de vis gaat het om de 

soorten brasem, snoek, baars en meerval.

-Hoe is men aan deze dieren gekomen? Heeft men vee 

gehouden in de nederzetting en welk vee?

Voor het fokken van runderen, paarden en varkens in de 

nederzetting waren al aanwijzingen gevonden tijdens het 

eerste archeozoölogische onderzoek van LR41-42. Hoewel 

toen ook het fokken van schapen/geiten in de nederzet-

ting werd verondersteld, zijn er nu ook daadwerkelijk 

aanwijzingen gevonden bij LR75 door de aanwezigheid 

van een botje van een foetaal of pasgeboren lammetje. De 

wilde zoogdieren zoals het edelhert en het ree, maar ook 

de bever en de bunzing – en wellicht de kat - zijn verkre-

gen door de jacht

Kip hoort tot het pluimvee en is in de nederzetting 

gehouden. Bij een andere inheemse nederzetting, in 

Midden Delfland (M.D. 21.23), zijn aanwijzingen gevonden 

dat ook ganzen als pluimvee werden gehouden.104 Of dit 

bij de nederzetting LR75/LR41-42 ook het geval is, is niet 

bekend. De overige vogels zijn verkregen door jacht of 

vangst. De vis is mogelijk gevangen in de geul. 

-Hoe is gebruik gemaakt van de dieren?

De toevoeging van de slachtleeftijden van LR75 aan de 

leeftijdsopbouw van de runderen en de schapen/geiten 

van LR41-42 heeft het eerder veronderstelde beeld niet 

zozeer veranderd, maar juist versterkt. Aan de hand van 

de slachtleeftijden met behulp van het skelet is te zien dat 

de meeste runderen zijn geslacht na de leeftijd van 4 jaar, 

maar er zijn ook veel dieren geslacht of gestorven vóór 

de leeftijd van 1,5 jaar (tabel 8.10). Uit de leeftijd van de 

onderkaken komt naar voren dat het aandeel jonge runde-

ren (< 1,5 jaar) zelfs nog hoger was. In deze groep jonge 

dieren komen ook kalveren voor die een natuurlijke dood 

zijn gestorven (natuurlijke kalversterfte). De runderen die 

zijn geslacht tussen de 1,5-4 jaar zijn gehouden voor het 

vlees. De oudere runderen (> 4 jaar) zijn eerst gebruikt 

voor het leveren van melk en trekkracht en het in stand 

houden van de kudde.

De meeste schapen/geiten zijn geslacht voor de leeftijd 

van 2 jaar en deze dieren zijn voor het vlees gehouden. 

De oudere dieren zijn eerst gebruikt voor het produceren 

van lammeren, melk en wol alvorens ook zij onder het 

mes kwamen. 

De varkens leveren nauwelijks producten tijdens hun leven 

en bereiken daarom meestal geen hoge leeftijd, afgezien 

van een paar fokdieren. Varkens zijn gehouden voor het 

vlees en de spek.

De slachtleeftijden van de paarden laten zien dat vooral 

(oudere) volwassen dieren aanwezig zijn in het botspec-

trum. Deze dieren kunnen zijn ingezet als werkdier. De 

jonge paarden (< 3,5 jaar) zijn nog niet bruikbaar als 

werkdier, maar hun aanwezigheid geeft aan de dieren 

werden afgericht – en mogelijk gefokt - in de nederzet-

ting. De africhting van paarden begint als ze ongeveer 

drie jaar oud zijn en duurt ook circa drie jaar. Paarden 

van tien tot twaalf jaar oud zijn goed bruikbaar voor het 3-4 jaar
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Tabel 8.10 Slachtleeftijden van rund op basis van de skeletresten 
van LR41-42 en LR75.
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berijden of het dragen van lasten. Na hun zeventiende jaar 

nemen de capaciteiten om te werken geleidelijk af.105 Een 

gebruik als trekdier in deze periode is niet waarschijnlijk. 

Een paard kan namelijk geen lading trekken met zijn nek, 

zoals een rund. Pas met de uitvinding van het haam in de 

middeleeuwen, waarbij de trekkracht naar de schouder- 

en borstpartij werd overgeheveld, was het mogelijk om 

paarden in te zetten voor het trekken van zware lasten, 

zoals een ploeg.106 

In de nederzetting hebben honden rondgelopen. De 

schofthoogtes variëren nogal en er is mogelijke sprake 

van verschillende typen honden. Voor de grote hond met 

een schofthoogte van 60 cm is een gebruik als waak- of 

afweerhond voorstelbaar terwijl de kleine honden (ca 

40-50 cm hoog) wellicht zijn ingezet bij het hoeden van 

de kudde of het wegvangen van ongedierte. 

Het is niet duidelijk of de resten van de kat toebehoren 

aan de huiskat of aan de wilde kat. Mogelijk is het dier, 

net als de bever en de bunzing, om zijn pels bejaagd.

Sommige botten, vooral van paard, zijn gebruikt om 

voorwerpen van te maken. De gebruikssporen op een 

van de voorwerpen wijzen op een functie als katrol. Het 

betreft voornamelijk ad-hoc werktuigen, dat wil zeggen 

dat men ter plekke een bot gebruikte en die slechts 

minimaal aanpaste om te gebruiken als werktuig. Het gaat 

daarom niet om objecten gemaakt door gespecialiseerde 

ambachtslieden, die in een grote regio hetzelfde uiterlijk 

of dezelfde functie hebben. 

-Zijn er verschillen en/of overeenkomsten met militaire 

installaties aan de Romeinse grens of inheems Romeinse 

nederzettingen in de regio? 

LR41-42 is eerder geïnterpreteerd als een inheems 

Romeinse nederzetting.107 Deze veronderstelling is geba-

seerd op de grootte van de paarden en de runderen en de 

verhouding tussen de gedomesticeerde dieren. De toevoe-

ging van LR75 heeft dit beeld verder ondersteund doordat 

de schofthoogtes binnen de waarden van LR41-42 vallen 

en de verhouding tussen de gedomesticeerde soorten niet 

is veranderd. Ook de consumptie van paardenvlees is een 

ondersteuning voor de interpretatie als inheemse neder-

zetting aangezien in Romeinse militaire nederzettingen 

paardenvlees niet of nauwelijks werd gegeten.108 

Toch kent de nederzetting enkele duidelijke Romeinse 

invloeden getuige het aardewerk en de metalen voor-

werpen, maar ook de aanwezigheid van kip en oester 

tussen de dierlijke resten zijn hier een aanwijzing voor. 

Aanwijzingen voor Romeinse invloeden komen echter bij 

de meeste nabijgelegen inheemse nederzettingen voor. 

-Zijn er aanwijzingen voor handelscontacten met de 

Romeinen?

Er zijn bij de dierlijke resten geen directe aanwijzingen 

gevonden voor handelscontacten met de Romeinen. Door 

de archeozoölogische gegevens van diverse inheems 

Romeinse nederzettingen te vergelijken is echter wel een 

indirecte aanwijzing gevonden. Van Dijk & Groot hebben 

een vergelijking gemaakt tussen de data van diverse 

rurale inheemse Romeinse vindplaatsen in Zuid-Holland 

en het rivierengebied gedurende de vroege (12 voor 

Chr.–70 na Chr.) en vroeg-midden Romeinse periode (tot 

aan 125/150 na Chr.).109 Hierbij is ook gebruik gemaakt 

van LR41-42.

Uit dit onderzoek komt naar voren dat in de vroege en 

vroeg-midden Romeinse periode de meeste runderen 

worden geslacht op oudere leeftijd (> 4 jaar), maar er zijn 

ook nederzettingen met slachtpieken in de tussenliggende 

leeftijdsgroep (2-4 jaar). Daarnaast is bij de schapen ook 

te zien dat, behalve een slachtpiek in de leeftijd van 2-3,5 

jaar, bij twee vindplaatsen een slachtpiek aanwezig is in 

de jongere leeftijdsgroep (< 2 jaar). Een van deze vind-

plaatsen is LR41-42.

Deze slachtleeftijden geven aan dat er sprake is van een 

nadruk op de productie van rund- en schapenvlees bij de 

inheems-Romeinse nederzettingen in het Rivierengebied 

in de vroege en vroeg-midden Romeinse tijd. Het is goed 

mogelijk dat dit vlees is verhandeld met de Romeinen. 

De veronderstelling dat er in bepaalde nederzettingen 

karkasdelen zijn afgevoerd zou goed in dit beeld passen.

Om uitsluitsel te geven over de mogelijkheid van handel in 

vleesproducten is echter een (regionaal) onderzoek nodig 

naar onder meer de gehanteerde slachtmethoden en de 

aan– of afwezigheid van bepaalde karkasdelen in verschil-

lende typen nederzettingen, bijvoorbeeld in productie- en 

consumptienederzettingen, ofwel inheemse en Romeinse 

nederzettingen.

Conclusie

Van de al eerder archeozoölogisch onderzochte Romeinse 

nederzetting aan de Hogeweide te Utrecht (LR41-42) is 

opnieuw botmateriaal bekeken. Dit materiaal (LR75) is 

afkomstig uit het noordelijke deel van de geul en uit een 

spoor. De resten uit het spoor zijn niet te relateren aan 

mogelijke aardewerkproductie of andere mogelijke am-

bachtelijke activiteiten. Waarschijnlijk is het grondspoor in 

een later stadium opgevuld met voedselafval.

Het materiaal uit de geul laat duidelijke overeenkomsten 

zien met de eerder onderzochte dierlijke resten van LR41-

42, niet alleen in de geringe fragmentatie, maar ook in de 

samenstelling. Het vlees van rund, schaap/geit en varken 

is gegeten en verwerkt en de verhouding tussen deze dier-

soorten is bij beide delen nagenoeg gelijk. Een duidelijk 

verschil met LR41-42 zijn de slachtsporen op de paarden-

botten van LR75 die wijzen op het eten van paardenvlees. 

Behalve aanwijzingen voor het houden van runderen, 

paarden en varkens in de nederzetting zijn nu ook aanwij-

zingen voor het fokken van schapen/geiten gevonden. Op 

welke wijze de dieren zijn gebruikt was deels al duidelijk 

tijdens het eerste onderzoek, maar kan nu verder worden 
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ondersteund. De meeste runderen zijn eerst gebruikt 

voor het leveren van kalveren, melk, trekkracht en mest 

voordat ze zijn geslacht, maar een deel van de dieren is 

voor het vlees gehouden. De meeste schapen/geiten zijn 

ook voor het vlees gehouden. Daarnaast werden deze 

dieren ingezet voor het in stand houden van de kudde en 

het leveren van melk en – in het geval van schaap – van 

wol. De varkens zijn gehouden voor het vlees en de spek.

De geringe fragmentatie van de botten en de grote 

hoeveelheid runder- en schapenkaken kan erop wijzen 

dat bepaalde vleesdelen zijn afgevoerd. Een dergelijke 

vleesverwerking past goed in het beeld van een nadruk 

op de productie van rund- en schapenvlees zoals recent 

is voorgesteld voor de inheems Romeinse nederzettingen 

in het rivierengebied tijdens de vroege en vroeg-midden 

Romeinse tijd.

Naast het vlees van gedomesticeerde dieren is ook vlees 

van jachtwild als edelhert en ree gegeten. Het menu is 

verder aangevuld met gevogelte zoals kip, (kol)gans, 

wilde eend, taling, blauwe reiger, aalscholver, kraanvogel, 

grutto en zangvogel. Behalve de kip en mogelijk de gans 

(pluimvee) zijn de vogels via jacht of vogelvangst verkre-

gen. De vissen, zoals brasem, snoek, baars en meerval, 

zijn in het deltagebied in de omgeving van de nederzet-

ting gevangen. 

Paarden zijn niet primair voor het vlees gehouden, maar 

ingezet als rij- of lastdier. De overige aangetroffen dier-

soorten zijn niet als voedselbron gebruikt want de honden 

zijn waarschijnlijk ingezet bij taken als het bewaken en 

verdedigen, het hoeden van de kudde of het wegvangen 

van ongedierte. Daarnaast zijn de bever, de bunzing en 

mogelijk de (wilde) kat om hun pels bejaagd. Sommige 

botten en geweistukken zijn gebruikt voor het maken van 

vooral ad-hoc werktuigen. De gebruikssporen op een van 

de voorwerpen wijst op een functie als katrol.

8.3 Late Middeleeuwen

Het skelet van een varken

In greppel G8, onderdeel van een laatmiddeleeuwse 

(vermoedelijke) huisplaats, is het skelet van een varken 

gevonden (vnr. 221, 444,8 g). Er zijn 121 botfragmenten 

aanwezig uit de romp, de beide voorpoten, de beide 

achterpoten en de voet, maar fragmenten uit de kop 

ontbreken. Het skelet van het varken is onvolgroeid en dit 

betekent in ieder geval dat het dier niet ouder is gewor-

den dan een jaar, maar gebaseerd op de grootte van de 

botten is het dier waarschijnlijk al eerder (6-12 maanden) 

gestorven. Er zijn geen slachtsporen zichtbaar op de 

botten. Hoe het dier aan zijn einde is gekomen is aan de 

hand van het botmateriaal niet te zeggen. Mogelijk gaat 

het om een ziek dier waarvan het vlees niet meer geschikt 

was voor consumptie.
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9.1 Inleiding

Met de opgraving van LR75 zijn sporen van een laatmid-

deleeuws erf, aangetroffen die bij het laatmiddeleeuwse 

boerderijlint langs de weg de Hogeweide horen, be-

staande uit perceleringsgreppels, kuilen en sporen van bij-

gebouwen. Uit één van de laatmiddeleeuwse kuilen is een 

botanisch monster genomen om inzicht te verschaffen in 

de toenmalige agrarische economie van de vindplaats. Het 

monster is aangeboden aan BIAX Consult voor onderzoek. 

9.2 Materiaal en methode

Het onderzoeksmateriaal bestaat uit een enkel mon-

ster (vnr. 259) uit een kuil (S36) met een datering in de 

veertiende/vijftiende eeuw. Het spoor is aangetroffen in 

sleuf 17, binnen een ruimte begrensd door een aantal 

greppels. Deze ruimte wordt geïnterpreteerd als een 

laatmiddeleeuws erf. Het monstervolume voorafgaand aan 

zeven was 2,9 liter.

Het monster is gezeefd over een reeks zeven met een 

kleinste maaswijdte van 0,25 millimeter. Het zeefresidu 

is door de auteur waarderend onderzocht onder een 

opvallend-lichtmicroscoop (Wild M8Z) met vergroting tot 

10x5, zodat de waarde voor verder onderzoek bepaald 

kon worden. Criteria hierbij waren de soortsamenstelling 

en conservering van het materiaal. Uit de waardering 

bleek dat het monster rijk was aan diverse verkoolde en 

onverkoolde macroresten van met name cultuurgewassen. 

Op grond daarvan is besloten om het monster verder te 

analyseren.

De analyse is uitgevoerd door D. Lentjes en de auteur. 

Omdat het monster rijk was aan zowel verkoolde als 

onverkoolde resten, is van elke zeeffractie de helft 

gedroogd, hetgeen nodig is om verkoolde resten goed te 

kunnen determineren. Gebruik is gemaakt van hetzelfde 

type microscoop als bij de waardering. Indien soortde-

terminatie vroeg om morfologische analyse op niveau 

van individuele cellen, is eveneens gebruik gemaakt van 

een doorvallend-lichtmicroscoop (Olympus CHB) met 

vergroting tot 10 x 40. Omdat het zeefresidu een zeer 

groot volume had, is van de fracties van 1mm en kleiner 

een steekproef onderzocht. Tijdens de analyse zijn zoveel 

mogelijk van de aanwezige plantaardige resten gedeter-

mineerd, op basis van hun morfologische kenmerken. 

De macroresten zijn gedetermineerd met behulp van de 

gebruikelijke determinatieliteratuur en de vergelijkingscol-

lectie van BIAX Consult.110  Nomenclatuur volgt de 22e 

druk van de Heukels’ Flora van Nederland.111 Bijzondere 

gedetermineerde resten zijn opgeslagen in het archief 

voor botanische macroresten van BIAX Consult.

De analyse heeft geleid tot een lijst van de soorten die 

aanwezig zijn in het monster (bijlage 9.1). Om deze soor-

tenlijst te ordenen, zijn cultuurgewassen onderscheiden 

van wilde soorten. De cultuurgewassen zijn vervolgens 

ingedeeld in categorieën gebaseerd op hun taxonomische 

familie of economische rol. De wilde soorten zijn inge-

deeld op basis van hun ecologische groep, zoals bepaald 

door Arnolds & Van der Maarel.112 Dit systeem van 

classificatie is overzichtelijk omdat het iedere soort in een 

enkele standplaatscategorie plaatst. Het houdt evenwel 

geen rekening met het feit dat veel soorten voorkomen op 

diverse standplaatsen. Bij toepassing op archeobotanische 

assemblages kan dus de schijn worden gewekt dat een 

groot aantal diverse vegetaties in een enkel assemblage 

vertegenwoordigd zijn, hoewel dit er in werkelijkheid 

veel minder zijn, of andersom: nog meer. Er is daarom 

gekozen om niet de fijnste indeling van dit systeem te ge-

bruiken. Tevens is het zinvol geacht om bij enkele soorten 

de indeling iets aan te passen op basis van het systeem 

van ecotopen van Runhaar et al.113 Deze manier van clas-

sificeren houdt namelijk wel rekening met de ecologische 

amplitude van plantensoorten. Verder is gebruik gemaakt 

van enkele ecologische standaardwerken.114

9.3 Resultaten

De resultaten van het macrorestenonderzoek staan 

weergegeven in bijlage 9.1. Het monster bevat zowel veel 

verkoolde als onverkoolde macroresten. De conservering 

van de onverkoolde resten was over het algemeen zeer 

goed. De verkoolde resten waren daarentegen vaak zeer 

sterk vervormd. Deze vervorming heeft duidelijk plaatsge-

vonden tijdens, of voorafgaand aan de verkoling en heeft 

geen relatie met post-depositionele processen. Opvallend 

is dat de matrix van het monster bestond uit fijne frag-

menten van stengels van ongeveer een tot twee mm dikte 

en een lengte variërend van ongeveer een tot enkele cm.

Cultuurgewassen

Er zijn tien cultuurgewassen geïdentificeerd. Onder 

de verkoolde resten zijn granen dominant. De eerder 

genoemde stengelfragmenten bleken bij nadere inspectie 

afkomstig te zijn van vlas (Linum usitatissimum). Deze 

stengelfragmenten maken circa 80 volumeprocent van het 

monster uit.

9 Het botanisch materiaal 

 (W. van der Meer)
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Granen

Er zijn vier graansoorten geïdentificeerd, namelijk bedekte 

gerst (Hordeum vulgare var. vulgare), rogge (Secale 

cereale), broodtarwe (Triticum aestivum) en gewone haver 

(Avena sativa). Tevens zijn (fragmenten van) graankorrels 

in het monster aanwezig die niet verder konden worden 

gedetermineerd (Cerealia indet.).

Van alle vier de graansoorten zijn zowel graankorrels als 

kafresten en ander dorsafval aangetroffen. In het geval 

van gewone haver betrof het de pedicellen en kroonkaf-

resten, waarvan de laatste soms nog op de korrels aanwe-

zig waren. Overigens zijn het juist deze kafresten die het 

mogelijk maken haverkorrels op soort te determineren. 

Behalve pedicellen van gewone haver waren trouwens 

ook pedicellen van oot (Avena fatua), een akkeronkruid, 

aanwezig. De korrels zelf waren over het algemeen niet 

op soort te determineren, maar het mag worden aange-

nomen dat de meeste afkomstig zijn van gewone haver, 

omdat de meeste pedicellen van dit graan afkomstig 

zijn. Opvallend verder was dat een enkele haverkorrel in 

staat van ontkieming was op het moment van verkolen. 

Van gerst zijn segmenten en fragmenten van de aarspil, 

kafnaaldfragmenten en een enkele aartjesbasis (deze 

onverkoold) aangetroffen.115 Op een aantal korrels was 

nog kroonkaf aanwezig, waardoor kon worden bepaald 

dat zowel de vierrijïge als zesrijïge varianten (H. vulgare 

var. tetrastichon en var. hexastichon) aanwezig waren. 

De resten van rogge en broodtarwe bestaan uit korrels 

en fragmenten en segmenten van de aarspil. Tevens zijn 

enkele kafnaaldfragmenten aangetroffen die ofwel van 

rogge, ofwel van tarwe afkomstig zijn. Tenslotte is een 

groot aantal verkoolde stengelfragmenten van grassen 

(Poaceae) in het monster afwezig. Op basis van het forse 

formaat van deze, is het mogelijk dat ze afkomstig zijn 

van graanhalmen.

Peulvruchten

Er zijn twee peulvruchten aangetroffen: erwt (Pisum 

sativum) en tuinboon (Vicia faba). In het laatste geval 

betreft het een relatief klein zaad, dus waarschijnlijk de 

kleinzadige variant van tuinboon, de duivenboon (Vicia 

faba var. minor). Tevens is een fragment aangetroffen dat 

van één van deze beide soorten afkomstig moet zijn.

Overige cultuurgewassen

Er zijn vier soorten cultuurgewassen ingedeeld in deze 

categorie. Het betreft een fruitsoort, de peer (Pyrus 

communis), een toekruid, zwarte mosterd (Brassica nigra) 

en twee vezel- en olieproducenten, hennep (Cannabis 

sativa) en vlas (Linum usitatissimum). Van peer is een 

enkel zaadje gevonden en van zwarte mosterd en hennep 

zijn enkele zaden gevonden. Van vlas zijn duizenden 

stengelfragmenten aanwezig, maar geen zaden. De vlas-

stengels zijn sterk gefragmenteerd en niet langer in bezit 

van vezels of epidermis. Van de peer en zwarte mosterd 

kan overigens niet worden bepaald of het om zaden van 

gecultiveerde of wilde planten gaat.

Wilde soorten

De wilde soorten vallen ruwweg uiteen in twee cate-

gorieën, namelijk die uit sterk antropogene vegetatie 

(planten van akkers en droge ruigten) en die van natte 

pioniersvegetaties en verstoorde milieus. Verder is er nog 

een enkele soort van moeras- en oevervegetatie aanwezig 

en zijn er veel resten aangetroffen van wilg (Salix).

Discussie

De archeobotanische samenstelling van het monster wijst 

niet op een enkelvoudige herkomst van het materiaal. 

Gezien de vele resten van cultuurgewassen staat de 

inhoud van het monster duidelijk in verband met agra-

rische activiteit en huisnijverheid. De kuil is kennelijk 

gebruikt om afval van agrarische activiteiten in te storten. 

Het deel van dit afval dat gerelateerd is aan de teelt van 

voedingsgewassen is voor het storten verbrand. Een ander 

deel heeft te maken met vezelproductie en is onverbrand 

in het spoor terecht gekomen. 

De verkoolde resten

Het verkoolde deel van het assemblage bestaat voorna-

melijk uit granen. Verder zijn er enkele peulvruchten, 

een fruitsoort en enkele wilde soorten aanwezig. De 

aanwezigheid van een vermoedelijke muizenkeutel en 

een gekiemde haverkorrel doen vermoeden dat het afval 

tenminste ten dele bestaat uit een bedorven voorraad. Dit 

lijkt weerspiegeld te worden door de slechte staat waarin 

de graankorrels zich bevinden, waarbij het erop lijkt dat 

ze reeds vervormd zijn geraakt voorafgaand aan de verko-

ling. De vervorming is mogelijk veroorzaakt door bederf. 

Het aanwezige graankaf en dorsafval kan aanwezig zijn 

geweest in de bedorven voorraad. Anderzijds kan het 

zijn dat verbrand dorsafval apart in de kuil is gestort. Een 

hoge verhouding van dorsafval ten opzichte van korrels 

van vrijdorsende granen, zoals broodtarwe, rogge, gerst 

en haver, in een archeobotanisch assemblage wijst op 

lokale productie van deze gewassen.116 Opvallend is dat er 

weinig verkoolde akkeronkruidzaden aanwezig zijn in het 

monster. Aanwezige soorten zijn oot, uitstaande melde-

type (Atriplex patula-type), herik (Sinapis arvensis) en 

knopherik (Raphanus raphanistrum). Deze akkeronkrui-

den komen met name voor op voedselrijke bodems.

De onverkoolde resten

Het onverkoolde deel van het assemblage bestaat 

voornamelijk uit de stengelfragmenten van vlas, enkele 

zaden van hennep en zwarte mosterd en uit zaden van 

akkeronkruidvegetatie en vegetatie van natte bodems. Het 

betreft vermoedelijk afval van vlasverwerking in combina-

tie met plantaardig materiaal dat op het erf aanwezig was 

en in de kuil terecht is gekomen. Een deel van de resten 

van wilde soorten kan afkomstig zijn van akkeronkruiden 

op vlasakkers, maar dit is niet waarschijnlijk, aangezien er 

ook geen vlaszaden aanwezig zijn.
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De fragmenten van vlasstengels zonder epidermis kunnen 

worden geïnterpreteerd als de zogenaamde scheven of 

lemen. Dit zijn de gebroken delen van de houtpijp, het 

houtige deel van de vlasstengel, die tijdens de vlasverwer-

king van de vezels wordt gescheiden. Om vezels te maken 

uit vlasstengels worden de stengels een tijd te roten 

gelegd in de buitenlucht of in water. Tijdens dit proces 

komen de vezels los van de epidermis en de houtpijp. De 

gerote stengels worden te drogen gelegd en daarna wordt 

de houtpijp in stukken gebroken. Vervolgens worden de 

epidermis en houtpijpfragmenten uit de vezels geslagen 

en gekamd en afgevoerd.117 De epidermis is kennelijk niet 

bewaard gebleven in dit monster.

De wilde soorten in het monster zijn te verdelen in twee 

categorieën. De eerste categorie, “Planten van akkers en 

droge ruigten”, omvat soorten die kenmerkend zijn voor 

open vegetatie op droge, min of meer voedselrijke grond. 

Graanakkers zijn de belangrijkste milieus waar deze soor-

ten worden aangetroffen, maar ze kunnen ook in andere 

door mensen beïnvloede milieus worden aangetroffen, 

waaronder ook het boerenerf zelf. “Storings- en natte 

pionierplanten” vormen min of meer de natte tegenhanger 

van de eerste categorie. Planten uit storingsmilieus komen 

veel voor in relatief intensief begraasde weilanden. Natte 

pionierplanten komen voor langs plassen en sloten. Veel 

soorten in deze categorie kunnen ook gedijen in akkers, 

met name op natte plekken, zie bijvoorbeeld de naam van 

één van de soorten die zeer algemeen was in het monster: 

akkerkers (Rorippa sylvestris). Het is echter aannemelijk 

dat deze zaden van wilde soorten geen directe relatie 

hebben met de vlas. Ze kunnen dus niet gebruikt worden 

om de omstandigheden op de vlasakkers te herleiden. Wel 

lijkt uit de soortsamenstelling een relatief grote voedsel-

rijkdom en (plaatselijke) vochtigheid van het erf en/of de 

omringende landbouwgrond te herleiden.

De vele resten van wilg zijn mogelijk afkomstig van lokale 

bomen. De wilg is een soort die hoofdzakelijk met natte 

tot vochtige bodems in verband wordt gebracht, maar er 

zijn soorten die ook op drogere ondergrond voorkomen.

Voedingsgewassen

Tabel 9.1 geeft de onderlinge verhoudingen van de aantal-

len graankorrels per soort weer. Haver is duidelijk het 

best vertegenwoordigd, gerst en tarwe zijn in ongeveer 

gelijke aantallen aanwezig en het aandeel van rogge is 

klein. Hierbij moet worden opgemerkt dat haverkorrels 

iets kleiner en lichter zijn dan die van de andere granen. 

Opvallend is dat de verhoudingen in dit monster verge-

lijkbaar zijn met die zoals aangetroffen in een monster uit 

een kuil op de Utrechtse vindplaats LR52.118 In dit monster 

zijn eveneens veel kafresten aangetroffen. Een belangrijk 

verschil is echter dat in de kuil op vindplaats LR52 ook 

emmertarwe (Triticum dicoccon) is aangetroffen.

Haver was in de late Middeleeuwen een algemeen bekend 

gewas, maar het was geen belangrijk broodgraan zoals 

tarwe of rogge. De rol in de menselijke voeding was 

volgens de middeleeuwse arts Dodoens ondergeschikt 

aan de rol van veevoeder.119 Verder werd haver, net als 

gerst, veel gebruikt in de bierbrouwerij. In tegenstelling 

tot andere granen kan haver goed gedijen op vochtige tot 

natte grond. “Haverland” bestond meestal uit marginale 

(natte) gronden die wisselend als hooiland en als haverak-

ker in gebruik waren.120

Tarwe was samen met rogge het belangrijkste brood-

graan. Tarwe is tevens het meest veeleisende en kwets-

bare graangewas. Dit maakte dat de marktwaarde hoger 

was, maar de opbrengst onzekerder.121  Hoger gelegen 

oeverafzettingen vormen in principe een geschikte onder-

grond voor de teelt van tarwe. Zo is er bewijs voor lokale 

verbouw van broodtarwe aangetroffen op de vindplaats 

Vianen-Biezenweg, eveneens gelegen op oeverafzettingen 

nabij een restgeul (van de Lek).122 Het belang van brood-

tarwe gedurende de late Middeleeuwen in de omgeving 

van Utrecht blijkt ook uit het assemblage van één van de 

monsters van de vindplaats LR52.123

Rogge was gedurende de late Middeleeuwen het belang-

rijkste graan in Nederland. Het gewas was betrekkelijk 

eenvoudig te verbouwen en leverde een goede opbrengst. 

Het werd met name veel verbouwd op de zandgronden. 

In gebieden met kwalitatief betere gronden was tarwe 

meestal belangrijker. In de omgeving ten westen van 

Utrecht speelde de soort in de Middeleeuwen mogelijk een 

minder grote rol.

Gerst is net als rogge weinig veeleisend. Het had geen 

zeer grote rol in de menselijke voeding. Wel was het van 

belang voor de bierbrouwerij en als veevoeder. Het kwam 

veel voor dat een zomergraan zoals gerst of haver op een 

akker werd afgewisseld met een wintergraan zoals tarwe 

of rogge.

Behalve granen zijn ook resten van peulvruchten aange-

troffen. Peulvruchten zijn van belang vanwege hun hoge 

eiwitwaarde. Daarnaast kunnen peulvruchten, indien ge-

consumeerd met granen, vlees vervangen in de menselijke 

voeding.

Haver 71%

Gerst 13%

Tarwe 13%

Rogge 3%

Tabel 9.1 Utrecht-LR75, Spoor 36, verhoudingen van aantal 
graankorrels per soort, N=603.

Haver 72%

Bedekte gerst 12%

Tarwe 8%
Rogge 2%

Emmer 6%

Tabel 9.2 Utrecht-LR52, Spoor 29, verhoudingen van aantal 
graankorrels per soort, N=1288.
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Enkele zaden van zwarte mosterd kunnen worden opgevat 

als de enige resten van soorten die uitsluitend voor 

hun smaak zijn verbouwd. Dat in de late Middeleeuwen 

kruidentuintjes bestonden staat vast.124 Het is evenwel de 

vraag of deze mosterdzaden afkomstig zijn van geculti-

veerde planten, of van wilde. Wilde zwarte mosterd heeft 

zijn standplaats namelijk voornamelijk in antropogene 

vegetatie in het rivierengebied. Overigens kunnen ook de 

zaden van de wilde soort herik (hier zeer talrijk aanwezig) 

gebruikt worden om mosterd te bereiden. Herik is even-

wel een zeer bekend akkeronkruid in het rivierengebied. 

Het voorkomen heeft te maken met kwel in het voorjaar, 

veroorzaakt door bedijking van de rivieren.125

Vezelgewassen

Het is aannemelijk dat iedere boer op kleine schaal ve-

zelgewassen zoals vlas en hennep verbouwde voor eigen 

gebruik. Van de vlas werd linnen gemaakt en van hennep 

touw en canvas. Ook grote brandnetel (Urtica dioica), hier 

eveneens aangetroffen, werd algemeen gebruikt voor de 

vezelwinning. Van de brandnetels maakte men neteldoek. 

Het is echter onmogelijk om aan de hand van brandnetel-

zaden onderscheid te maken tussen benutte en onbenutte 

brandnetels.

De verbouw en verwerking van vlas en hennep is arbeids-

intensief, maar de halffabricaten en eindproducten zijn 

relatief waardevol en licht van gewicht. De verbouw en 

verwerking van vezels gaf boeren daarmee de mogelijk-

heid om een goed vermarktbaar product te maken. Vanaf 

de late Middeleeuwen ontstond er in het veenweidegebied 

van Holland en Utrecht zelfs een gespecialiseerde vorm 

van landbouw gericht op veeteelt en hennepproductie.126 

De vondst van de vele vlasstengels is bijzonder, maar 

niet uniek. Losse vlasstengels en overig afval van vlasver-

werking uit de Middeleeuwen zijn op enkele vindplaatsen 

in Nederland aangetroffen, in: Alblasserdam, Veghel en 

Midwoud.127 Ook is afval van vlasverwerking al eerder 

aangetroffen bij opgravingen in het Leidsche Rijn-gebied 

(LR17).128 Hier betrof het één monster met complete 

vlasstengels en één monster dat vergelijkbaar is met dat 

van LR75, namelijk voornamelijk bestaand uit scheven. 

Beide monsters zijn afkomstig uit een geul van de Oude 

Rijn. Kennelijk werd in de late middeleeuwen de restgeul 

van de Oude Rijn door meerdere boerenbedrijven gebruikt 

om vlas te roten. In dit licht kan worden opgemerkt dat 

grootschalig roten in een waterlichaam nadelig is voor de 

waterkwaliteit en door de stank die bij het proces vrijkomt 

nadelig werkt op de leefbaarheid van het gebied.

9.4 Conclusies

Van de vindplaats Utrecht-LR75 is één monster onder-

zocht op archeobotanische resten. Het monster is afkom-

stig uit een kuil die is gelegen binnen de perceelsgrenzen 

van een erf uit de late Middeleeuwen.

Het monster bestaat grotendeels uit afval van vlasver-

werking. Daarnaast bevat het resten van een verbrande 

opslag en mogelijk ook van dorsafval. Aanwezige cul-

tuurgewassen zijn behalve vlas ook broodtarwe, bedekte 

gerst, haver, rogge, erwt, tuinboon, peer en zwarte 

mosterd. Op basis van een relatief grote verhouding 

dorsafval en kaf kan worden verondersteld dat de granen 

lokaal zijn verbouwd. Van de overige cultuurgewassen is 

dit eveneens vrij aannemelijk. Het assemblage is vergelijk-

baar met eerder onderzoek uitgevoerd in deze regio (LR17 

en LR52).

Wat betreft de wilde soorten betreft het voornamelijk 

onverkoolde zaden van de pioniersvegetatie op het erf en 

de omringende landbouwgrond. Het soortenspectrum ligt 

binnen de verwachting voor het rivierengebied, het betreft 

voornamelijk soorten van droge voedselrijke bodem en 

van natte voedselrijke bodem.

Bijlage

9.1 Botanische resten 
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10.1 Inleiding

De houtvondsten zijn voornamelijk afkomstig zijn uit de 

crevassegeul in het onderzoeksgebied. De crevassegeul is 

volledig opgegraven, waarbij veel vondstmateriaal uit de 

late IJzertijd/Romeinse tijd is geborgen. Enkele sporen in 

de geulafzettingen zijn afkomstig van een middeleeuwse 

brug. Van de brug zijn houtresten bewaard gebleven. Ook 

deze zijn onderzocht. Doel was een houtsoortbepaling en 

interpretatie van de opgegraven houtvondsten om inzicht 

te verkrijgen in het houtgebruik, en specifiek, in de ouder-

dom van de mogelijke brugstructuur.

10.2 Materiaal en methode

In totaal zijn drieëndertig stuks hout onderzocht. 

Zestien van de houtvondsten waren afkomstig van de 

brug, de overige zijn geborgen uit de vulling van de 

geul. Vondstnummer 222 maakte geen deel uit van de 

brugstructuur en kwam ook niet uit de geul. Deze paal 

is waarschijnlijk afkomstig van een hooiberg die tot een 

laatmiddeleeuwse huisplaats heeft behoord. Een overzicht 

van de geanalyseerde houtmonsters met hun contextge-

gevens wordt in tabel 10.1 gegeven.

Het hout is gewassen, beschreven en op houtsoort 

gedetermineerd. Om het kapseizoen te bepalen, is onder 

meer gekeken naar de celmorfologische kenmerken, zoals 

de aanmaak van wijde lumineuze vaten aan het begin en 

dikwandige vaten aan het eind van het groeiseizoen. Bij 

de determinatie en de jaarringanalyse is gebruik gemaakt 

van een doorvallend-lichtmicroscoop met vergrotingen tot 

10x40. De determinatie is uitgevoerd met behulp van de 

determinatieliteratuur van Schweingruber.129

De houtmonsters zijn bestudeerd op geschiktheid voor 

een dendrochronologisch dateringonderzoek. De kringpo-

rige houtsoorten eik, es, iep, en voor sommige periodes 

ook (de half-kringporige) beuk,130 zijn naast enkele 

naaldhoutsoorten op grond van hun specifieke groei-

eigenschappen geschikt voor een dendrochronologisch 

onderzoek, mits de monsters minimaal zestig groeiringen 

en een relatief regelmatig groeipatroon vertonen. Dat wil 

zeggen, knoestig hout, wortelhout of hout met aanzet van 

zijtakken vallen af. 

Om het moment van de natuurlijke of de door kap 

veroorzaakte dood van de boom te kunnen bepalen, is 

de aanwezigheid van de laatstgevormde jaarring noodza-

kelijk. Indien deze ontbreekt, wordt getracht het ontbre-

kende aantal op basis van onder meer de kromming van 

de jaarringen of/en een restant spinthout (zoals bij eik) 

te reconstrueren. Er wordt dan een terminus post quem 

datering genoemd. Hiermee wordt het vroegst mogelijke 

jaar van houtbewerking bedoeld.

10.3 Resultaten

De resultaten van het houtspecialistische onderzoek staan 

weergegeven in bijlage 10.1.

Houtsoortenspectrum

Het soortenspectrum bestaat uit drie inheemse hout-

soorten en één soort die vrijwel zeker is geïmporteerd. 

Het aangetroffen hout van els (Alnus), eik (Quercus) en 

wilg (Salix) kan in de directe omgeving van de geul, op 

en langs de stroomwal, hebben gegroeid. Het hout van 

zilverspar (Abies alba) is echter niet inheems (afb. 10.1). 

Uit archeologisch onderzoek blijkt dat al in de Romeinse 

periode, met name tijdens de grote bouwcampagnes 

in de limeszone, onder meer zilverspar vanuit de meer 

zuidelijk gelegen gebieden in de richting van Nederland is 

10 Hout

 (S. Lange)

5 2

7 2

10 1

10 1

10 1

15 12

18 11

18 31

18 13

18 9

125 sub 1 t/m 4

182 sub 1 en 2

186 sub 1 t/m 3

187 sub 1 t/m 6

222

233

254

257

259

18 29 263

18 6 265

18 16 266

18 27 267

18 20 268

18 24 269

18 28 270

18 34 271

18 32 272

18 21 273

18 10 274

18 8 275

put spoor vondstnr type context datering

67 IJZL/ROM
IJZL/ROM

IJZL/ROM

IJZL/ROM

IJZL/ROM

schors geul

plank geul

plank geul

plank geul

plank geul

paal hooiberg

plank brug

paal brug

paal brug

paal brug

paal brug

paal brug

paal brug

paal brug

paal brug

paal brug

paal brug

paal brug

paal brug

paal brug

paal brug

paal brug

LME

ROM

ROM

ROM

ROM

ROM

ROM

ROM

ROM

ROM

ROM

ROM

ROM

ROM

ROM

ROM

ROM

Tabel 10.1 Overzicht van geanalyseerde houtmonsters.



104 

verscheept.131 Dit veranderde pas in de late Middeleeuwen 

wanneer de grootschalige houthandel met Scandinavië op 

gang komt.

Dendrochronologisch onderzoek

Slechts drie stuks hout waren van eik en kwamen in aan-

merking voor dendrochronologisch onderzoek: twee palen 

(vnr. 222 en vnr. 266) van de brug en een dekselplank van 

een ton (vnr. 233). De palen hadden echter minder dan 

zestig jaarringen. Toch zijn de palen, ondanks een lage 

kans op resultaat, opgestuurd voor een dendrochronolo-

gisch onderzoek. Reden was dat er binnen de context van 

de late Middeleeuwen in de regio Leidsche Rijn eerder het 

hout van een brug (vindplaats LR42) was gedateerd met 

behulp van dendrochronologie en 14C-dateringsonderzoek. 

De hoop bestond dat de nieuwe metingen aan dit 

onderzoek konden worden gekoppeld. De dekselplank 

(vnr. 233) is afkomstig uit de geulvulling en een meting 

zou geen bijdrage leveren aan de specifieke vraag naar de 

ouderdom van de brug. De plank is dan ook onverzaagd 

na afloop van het onderzoek geretourneerd voor een 

eventuele conservering van de vondst. 

Het dendrochronologische onderzoek is uitgevoerd door 

de Stichting RING132 en door Van Daalen dendrochro-

nologie.133  Geen van de twee palen heeft een datering 

opgeleverd.

Hout uit de geul, late IJzertijd/vroeg-Romeinse periode

Op drie verschillende plaatsen in de geul zijn dunne, radi-

aal gekliefde planken van zilverspar gevonden (vnr. 125, 

vnr. 182 en vnr. 186). Vier planken van vondstnummer 

125 zijn compleet bewaard gebleven (afb. 10.2). De maxi-

male lengte bedroeg 80,5 cm (vnr. 125 sub 3). De planken 

met vondstnummer 187 hadden een maximale lengte van 

circa 50 cm. Zowel de uiteinden van vondstnummer 125 

als die van vondstnummer 187 zijn afgerond. Onder de 

rand waren telkens twee gaten in de plank geboord. In 

sommige van de gaten zaten de resten van naaldhouten 

pennetjes met een diameter van 0,4 cm (afb. 10.3 en afb. 

10.4). Op vier planken van vondstnummer 125 waren 

twee sierknopen van messing met concentrische lijnen en 

een doorsnede van 3,1 cm bewaard gebleven (vnr.125, 

afb. 10.5). De knoppen zaten met een dubbele klem vast 

in het hout.

Ook in de lengterichting van de planken zijn gaten 

ingeboord. Op één plank bleek een deel van een vierkant 

balkje van zilverspar bewaard te zijn gebleven die met 

twee pennetjes aan de plank was bevestigd (afb. 10.6). 

Twee kortere planken (vnr. 182) die op het uiteinde afge-

scheurde hoeken vertoonden, waren mogelijk oorspron-

kelijk haaks op de onderliggende planken bevestigd (afb. 

10.7). Ook op deze planken bevond zich een rechthoekig 

balkje met twee gaten (onderlinge afstand tussen de 

gaten bedroeg 21 cm, afb. 10.8). Door de planken naast 

elkaar te leggen is getracht de oorspronkelijke vorm van 

het timmerwerk te reconstrueren (afb. 10.9 en 10.10). 

De planken zijn van één of twee luiken, gemaakt van 

dun gekliefd naaldhout. Mogelijk overlapten de planken 

elkaar oorspronkelijk en zijn ze op de plaats gehouden 

met behulp van vierkante balkjes en houten pennetjes. De 

afstand tussen de gaten in de aangetroffen balkje (vnr. 

Afb. 10.1 Verspreidingsgebied zilverspar in de Romeinse periode 
(bron: Ulrich 2007).

Afb. 10.2 Planken van zilverspar met messsingknoppen, vnr. 125 (Foto BIAX Consult).
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Afb. 10.3 Rand van de planken van zilverspar met pen-en-gat 
verbinding, vnr. 125 (Foto BIAX Consult).

Afb. 10.4 Het andere uiteinde met pen-en-gat verbinding, vnr. 
125 (Foto BIAX Consult).

Afb. 10.5 Messingknop op vnr. 125, voor- (boven) en 
achteraanzicht (onder) (Foto’s BIAX Consult).

Afb. 10.6 Balkje van zilverspar met gaten, op plank van vondstnummer 125 (Foto BIAX Consult).
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187 sub 6) komt overeen met de afstand van de gaten op 

de rand van de planken.

In Italië is ooit een houten luik van een raam uit het meer 

van Nemi opgebaggerd. De vondsten uit het meer zijn 

gedateerd in de regeringsperiode van keizer Caligula (37 

tot 41 na Chr.). Op de naaldhouten planken zijn twee sier-

knopen aangetroffen die overeenkomsten vertonen met 

de messingknopen op de planken van vondstnummer 125 

(afb.10.11). Een paneeldeur (naaldhout?) met sierbeslag 

is ook nog aangetroffen in de Romeinse stad Pompeii. 

De deur met een hoogte van 3,20 m en een breedte van 

1,20 m is gedateerd tussen circa 50 voor en 50 na Chr. 

(afb.10.12).

Hout van een laatmiddeleeuwse ton

Vondstnummer 233 komt uit een greppel (G9) van de mid-

deleeuwse huisplaats. Dit is de helft van een eikenhouten 

deksel met een diameter van 37 cm. Er zijn twee grote 

en zes kleine gaten (diameter 1,5 cm en 0,5-1 cm) in de 

plank geboord, die ooit met twee wilgenhouten pennen 

aan een ander deel heeft vast gezeten (afb.10.13). De 

gaten lijken willekeurig te zijn aangebracht. Op de boven-

kant (?) zijn twee ronde, roestige afdrukken met een door-

snede van vijf centimeter zichtbaar. Het zijn waarschijnlijk 

geen kuipersmerken, want daarvoor zijn de afdrukken te 

grof. Het lijkt meer op de indruk van ijzer. Ook bevindt 

zich precies in het midden van de ronde afdruk een spij-

kergat (afb. 10.14). Op de andere kant, waarschijnlijk de 

kant die naar de binnenkant van de ton was gericht, bleek 

de plank licht verkoold te zijn (afb. 10.15). Mogelijk werd 

in de ton dan ook een vuurtje gestookt en hebben de 

gaten als luchtgaten gediend. Indien het een functie had, 

zou men aan het roken van vis kunnen denken. Dit zou 

ook de ijzeren afdrukken kunnen verklaren. Op de plek 

van de afdrukken kan een handvat bevestigd zijn geweest, 

waarmee de deksel van de ton kon worden opgetild. Het is 

bekend dat voor het roken van vis tot in historische tijden 

houten tonnen zijn gebruikt.

Afb. 10.7 Planken van zilverspar met door uitscheuren beschadigde uiteinden, vnr. 182 (Foto BIAX Consult).

Afb. 10.8 Detailopname van balkje met gaten, op plank vnr. 182 
(Foto BIAX Consult).

Afb. 10.9 Planken van zilverspar, vnr. 187 (Foto BIAX Consult).
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Afb. 10.10 Reconstructie met vnr. 125, 182 en 187 (Foto BIAX Consult).

Afb. 10.11 Houten luik voor venster uit het meer van Nemi, Italië. 
rechts het origineel en links de reconstructie van de vondst (uit: 
Ulrich 2007).

Afb. 10.12 Houten paneeldeur met sierbeslag uit Pompeii (bron: 
Ulrich 2007).
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Hout van een laatmiddeleeuwse brug

Vondstnummers 254 t/m 275 behoren tot een brugcon-

structie. De palen en balken van deze constructie zijn 

bijna allemaal van els. Eén paal was van eik (vnr. 266) 

en één van wilg (vnr. 270). Het betreft bijna uitsluitend 

rondhouten met een diameter tussen 10,5 en 19 cm die 

men voor de constructie heeft toegespitst. Slechts twee 

stuks hout waren afkomstig van gekliefd stamhout met 

een afwijkende, namelijk driehoekige doorsnede (vnrs. 

254 en 257). De rondhouten zijn na de kap met behulp 

van een trekmes of schilschop ontschorst. Dit kan een 

aanwijzing zijn voor het tijdelijk opslaan van bouwhout. 

Het ontschorsen maakt het hout namelijk minder aantrek-

kelijk voor insecten. Tijdens de opslag aan de buitenlucht 

en onder wisselende weersomstandigheden ontstaan 

spanningsverschillen tussen de schors en het eigenlijke 

hout. Hierdoor komt de schors los van het hout. De 

ruimte die daarbij ontstaat tussen de schors en het hout 

is een optimale broeiplaats voor houtvretende larven en 

dergelijke.

Afb. 10.13 Eiken tondeksel, vnr. 233 (Foto BIAX Consult).

Afb. 10.14 Verkoolde kant van de eiken tondeksel, vnr. 233 (Foto 
BIAX Consult).

Afb. 10.15 Twee ronde afdrukken van (mogelijk) een handvat op 
de eiken tondeksel, vnr. 233 (Foto BIAX Consult).

Afb. 10.16 Brugpalen van elzenhout. Van boven links naar 
onder rechts: vnr. 254 (gekliefd hout), vnr. 257 (gekliefd hout) 
en rondhouten: vnr. 263, vnr 267, vnr. 271 en vnr. 274 (Foto 
BIAX Consult).
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Paal van een hooiberg uit de late Middeleeuwen

Het betreft een eikenhouten paal (vnr. 222, afb. 10.17) 

met een diameter van 32 centimeter die mogelijk heeft 

toebehoord aan een hooibergstructuur (S12). Van de paal 

resteerde een lengte van 82 cm. Op circa 21 cm vanaf de 

vlakke onderkant was een gat in de paal aangebracht. Dit 

soort bewerking is karakteristiek voor een hooibergroede 

waarmee de hoogte van een overdekking geregeld kon 

worden. Een zijde van de onderkant was licht afgeschuind. 

Waarschijnlijk is dit een soort van hefboomconstructie 

voor de plaatsing van de paal, waarbij onder de afge-

schuinde hoek bijvoorbeeld een balk werd geschoven om 

de paal met touwen omhoog te trekken.

Afb. 10.17 Eikenhouten hooibergroede, vondstnummer 222 (Foto 
BIAX Consult).

10.4 Conclusies

Bij de opgraving aan de Verlengde Vleutenseweg zijn 

houtvondsten van een middeleeuwse brugconstructie en 

mogelijk van een hooiberg opgegraven. Ook zijn losse 

houtvondsten uit een geul geborgen. De conservering van 

het hout was goed. 

Het houtvondstenspectrum van Romeins materiaal uit 

de geul omvatte onder meer planken van zilverspar met 

afgeronde uiteinden. Op grond van de overeenkomsten 

in houtsoort en bewerking, en door het passen van de 

verschillende delen aan elkaar, zullen de planken oor-

spronkelijk tot één of twee object(en) hebben behoord. 

Waarschijnlijk betreft het een soort luik(en) voor een bin-

nenconstructie, omdat er op enkele planken nog sierknop-

pen van messing aanwezig waren. Deze sierknoppen zijn 

niet geschikt voor een buitenconstructie of voor buiten 

meubilair in onze streken. In Italië zijn twee voorbeelden 

van een deur en vensterluiken met vergelijkbare sierknop-

pen gevonden. De combinatie van een niet-inheemse 

houtsoort, namelijk zilverspar, en het relatief onbekende 

gebruik binnen de Nederlandse limeszone van sierknop-

pen op hout, suggereert dat we men een importproduct 

te maken hebben. Het is niet uit te sluiten dat het luik van 

een schip afkomstig is geweest. 

De middeleeuwse hooibergroede komt overeen met het 

hout van hooibergstructuren uit eerdere opgravingen in 

de Leidsche Rijn, zo wel wat houtgebruik, afmetingen en 

de afschuining op de verder vlakke onderkant betreft. 

Onder meer bij de opgraving Themaat, LR52, is een 

vergelijkbare eiken paal van een hooiberg met afschuining 

gevonden (V406), gedateerd in de zeventiende eeuw.134

Bijlagen

10.1 Overzicht houtvondsten

10.2 Afkortingen

10.3 Stamcodes



110 



111 

11.1 Inleiding

Tijdens het gravende onderzoek op vindplaats LR75 is een 

groot aantal fragmenten van gesmolten materiaal gevon-

den, waarvan circa 110 exemplaren werden verzameld. 

Macroscopisch deed het sterk denken aan metaalslakken, 

maar ze waren daarvoor te licht van kleur en van gewicht. 

Om vast te stellen wat voor slakmateriaal het hier betrof, 

is aanvullend onderzoek gedaan. Door de Rijksdienst voor 

het Cultureel Erfgoed is macroscopisch en microscopisch 

onderzoek verricht gecombineerd met het meten van de 

anorganisch chemische samenstelling door middel van 

XRF. Hieronder wordt een kort verslag gegeven van nader 

onderzoek aan dit materiaal, inclusief een vergelijking 

met gegevens van door de RCE eerder gemeten slakmate-

riaal en de literatuur.

Materialen en methoden

Een deel van de gevonden slakken is naar de Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort gebracht. Daar 

is van een representatief deel de chemische samenstelling 

bepaald met behulp van een hand-held XRF. De meetresul-

taten staan weergegeven in tabel 11.1. 

11.2 Discussie: Identificatie en 
vergelijking met andere 
voorkomens

De slakken blijken vooral te bestaan uit silica (Si) met 

daarnaast in procent-range calcium (Ca), aluminum (Al), 

kalium(K), ijzer (Fe) en variabele hoeveelheden fosfor (P). 

Gehaltes aan natrium (Na) en magnesium (Mg) konden 

niet worden gedetecteerd. De gehaltes aan ijzer zijn te 

laag voor slakken die zijn gevormd bij ijzerbewerking. De 

aluminiumgehaltes zijn te laag voor gesmolten ovenwan-

den of gesinterd aardewerk. De relatief hoge gehaltes van 

calcium, fosfor en kalium duiden er op dat het hier gaat 

om zogenaamde mestslakken: Dat is gesmolten silica die 

ontstaat bij het verbranden van fytolieten-rijke mest van 

herbivoren.

Fytolieten worden gevormd als silica neerslaat in de cellen 

van bepaalde planten. Met name gras, riet en granen 

kunnen op die manier veel silica opslaan. Als hooi, stro of 

riet verbrandt, blijven deze fytolieten achter. In de regel 

smelten ze echter niet of nauwelijks – daarvoor is de 

temperatuur van een dergelijk vuur te laag. Als herbivoren 

– bv. vee of schapen/geiten – een dieet hebben dat rijk is 

aan gras, stro of riet kan hun mest voor een aanzienlijk 

deel bestaan uit fytolieten. Mest bevat - meer dan ander 

organisch materiaal - behalve koolstofverbindingen en 

water verhoogde concentraties aan elementen als calcium, 

fosfor, natrium en kalium. Dergelijke elementen verlagen 

de smelttemperatuur van silica. Als gevolg daarvan kun-

nen de silica – fytolieten wel smelten bij temperaturen die 

in normale vuren kunnen worden gehaald met mest als 

brandstof (800-900 graden Celcius). Het voorkomen van 

grote of grote hoeveelheden mestslakken is daarom een 

aanwijzing dat mest als brandstof werd gebruikt (zie ook 

Huisman in druk).

Mestslakken worden wereldwijd aangetroffen in specifieke 

contexten. In Afrika worden ze aangetroffen in verbrande 

mestlagen in prehistorische veekralen (Jacobson et al. 

2003, Huffman et al. 2013, Peter 2001). In het Midden-

Oosten worden ze steeds vaker herkend in tells, met name 

in de resten van ovens. En op de Orkneys zijn mestslak-

ken (“cramp”) aangetroffen die het resultaat zijn van 

prehistorische begrafenisrituelen waarbij mest en zeewier 

werden gemengd met het doel slakken te vormen (Photos-

Jones et al. 2007). In het algemeen is het waarschijnlijk 

dat de keus voor mest als brandstof voortkomt uit een 

gebrek aan brandstoffen zoals hout of veen. 

Mestslakken zijn in de laatste jaren op verschillende 

locaties in Nederland herkend (Bijlage 11.1).

11 Het lichte slakmateriaal

 (H. Huisman en B. van Os)

Nr Vondstnr. Omschrijving

4785 45
4786 45 Slak met grote bellen
4787 48 Grote slak, witte kant 
4788 48 Grote slak (ca. 12 cm), gele kant 
4789 75 Slak, plaatvormig
4790 76 Kleine slak met grote bellen 
4791 156 Kleine slak met weinig bellen

Ca Si Al K Fe P

Slak 5,22 33,76 3,84 2,19 1,60 1,86
6,63 29,92 4,07 2,44 2,43 1,30
4,38 34,07 3,72 2,76 1,60 0,73
4,13 30,60 3,47 1,76 2,03 0,56
5,93 29,22 4,99 3,18 1,85 2,40
6,97 35,46 4,92 3,71 2,36 1,63
4,76 35,14 4,87 1,75 1,95 0,71

Tabel 11.1 Chemische analyses van “licht” slakmateriaal met behulp van hand-held XRF. Alle gehaltes in procenten.
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Het oudste voorkomen is de Neolithische vindplaats van 

Aartswoud (Colenberg 2015), waar enkele brokken zijn 

herkend in een slijpplaat. Verschillende bronstijdvind-

plaatsen in West-Friesland, waaronder Enkhuizen-Kadijke, 

leverden grote hoeveelheden mestslakken op. In Friesland 

zijn grote hoeveelheden mestslakken aangetroffen in ter-

plagen die dateren van de ijzertijd tot de vroege middel-

eeuwen; onder meer in Anjum, Dongjum, Achlum, Jelsum, 

Firdgum, Oosterbeintum, Dronrijp en Hogebeintum 

(Huisman in druk). In Groningen zijn fragmenten aange-

troffen in slijpplaten uit terpjes in het Onlanden gebied 

(Colenberg & Huisman in prep). In Dronrijp–Zuid is een 

laag verbrande mest aangetroffen waarvan de bovenste 

laag is omgezet naar slakken, maar waar onderin nog 

fytolieten herkenbaar zijn (in prep.). Kleinere hoeveelhe-

den zijn bijvoorbeeld ook aangetroffen in de Neolithische 

vindplaats Swifterbant (Colenberg 2015) en in de vroeg-

middeleeuwse nederzetting van Oegstgeest (lopend 

onderzoek). In die gevallen gaat het echter om kleinere 

hoeveelheden; kennelijk maakte mest op die locaties niet 

de hoofdmoot uit van de brandstof. Het lijkt waarschijnlijk 

dat, net als nu (“Dry Animal Dung Fuel” 2015), mest vaak 

werd gebruikt als brandstof. Zeker als andere brandstof-

fen schaars waren. Het is de vraag of sporen van deze 

toepassing altijd worden herkend tijdens opgravingen.

Voor de Friese terpen blijkt mogelijk een historische 

verwijzing te zijn naar het gebruik van mestslakken als 

brandstof. Plinius de oudere beschrijft in zijn Naturalis 

Historiae dat de Chauken die de terpen bewonen “klei” 

(“lutum”) als brandstof gebruiken. Hoewel er vaak van 

wordt uitgegaan dat hij het hier over veen heeft (Rackham 

1968; van Gelder et al. 2004) is het waarschijnlijker dat 

hij het gebruik van mest als brandstof heeft beschreven 

(Huisman in druk). In deze context is het zeer interessant 

dat in Utrecht – waar mestslakken verder niet bekend zijn 

– grote hoeveelheden opduiken in een Chaukische neder-

zetting: Mogelijk hebben de Chauken die hier woonden de 

gewoonte om mest te verbranden meegenomen toen ze 

uit noordelijke streken naar Utrecht trokken. Dat is des te 

opvallender omdat brandhout in de omgeving van Utrecht 

waarschijnlijk veel makkelijker te verkrijgen was dan in 

het terpengebied.

11.3 Conclusies

Het gesmolten materiaal dat is aangetroffen op terrein 

LR75 in Utrecht kan worden geïdentificeerd als gesmolten 

silica. Dit materiaal kan zijn ontstaan door het gebruik van 

herbivorenmest als brandstof. Dit gebruik is mogelijk een 

specifiek Chaucische gewoonte die is meegenomen uit het 

noordelijk kustgebied.

Bijlagen

11.1 Chemische analyse licht slakmateriaal

11.2 Chemische analyse licht slakmateriaal 

11.3 Chemische analyse licht slakmateriaal
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12.1 Synthese 

Late IJzertijd/Romeinse tijd

Sporen

Aan het einde van de IJzertijd ontstaat ten noorden van 

de Romeinse Rijnloop een crevassedoorbraak. Niet heel 

lang daarna, waarschijnlijk kort voor de jaartelling, vestigt 

zich op de rand van de stroomrug een groep mensen, die 

waarschijnlijk uit noordelijke streken afkomstig zijn. In 

de eerste helft van de eerst eeuw kan deze noordelijke 

invloed vanwege het aardewerk met Chaukisch worden 

aangeduid. De nederzetting aan weerszijden van de 

crevassegeul en evenwijdig aan de Rijn functioneert 

waarschijnlijk niet langer dan vijftig jaar, en wordt voor 

het begin van de tweede helft van de eerste eeuw verlaten.

Het eerste gedeelte van de nederzetting werd in 2003 op-

gegraven. De sporen bestonden toen uit twee noord-zuid 

georiënteerde nederzettingsgreppels, een groot aantal 

bijgebouwtjes, waarvan de meeste waarschijnlijk spiekers 

zijn geweest, en greppels die met huisplattegronden in 

verband werden gebracht. Huisplattegronden zelf werden 

niet gevonden. Op basis van het vondstmateriaal werd 

de vindplaats geïnterpreteerd als een inheems Romeinse 

nederzetting, waarvan een of meerdere bewoners in het 

Romeinse leger hadden gediend.

Bij het vervolgonderzoek LR75 zijn weer sporen aan-

getroffen uit de late IJzertijd/vroeg-Romeinse tijd. Het 

vondstmateriaal is in grote lijnen vergelijkbaar met het 

vondstmateriaal uit de eerdere onderzoeken. De sporen 

bestaan uit een deel van de westelijke nederzettingsgrep-

pel, een aantal kuilen met nederzettingsafval en twee 

greppelstructuren waarvan er één als gebouwplattegrond 

van het type zodenwandhuis kan worden geïnterpreteerd. 

De tweede greppelstructuur is mogelijk een platform of 

veekraal, of misschien toch een tuin of akkertje. 

Zodenwandhuizen komen op in de eerste eeuw na Chr. 

en zijn ook aangetroffen in de Assendelver Polders, in 

Midden-Delfland, in het huidige Noord- en Zuid-Holland. 

Het type vertoont overeenkomsten met de Friese traditie 

en zou daarmee een weerspiegeling kunnen zijn van 

nieuwkomers uit het noorden. Tacitus beschrijft in zijn 

boek De Germania dergelijke onderkomens, die volgens 

hem dienen als schuilplaats tegen de winterse kou en 

mogelijke aanvallers, en de opslag van de oogst. 

In vergelijking met de eerdere onderzoeken heeft het 

onderzoek LR75 minder sporen opgeleverd. Zo zijn er 

ditmaal geen plattegronden van bijgebouwen in de vorm 

van spiekers gevonden. Dit kan voor een belangrijk deel 

verklaard worden uit het feit dat het terrein in de jaren 

voorafgaand aan de opgraving sterk is aangetast door 

de aanleg van een zanddepot. Bij de sporen die wel zijn 

aangetroffen, valt op dat er nauwelijks sprake lijkt te zijn 

van een fasering. Dit geldt ook voor de onderscheiden 

lagen in de crevassegeul. Met andere woorden, er zijn 

weinig IJzertijdsporen aangetroffen. De sporen die er zijn, 

dateren voornamelijk uit de late IJzertijd/vroeg-Romeinse 

tijd, of uit de vroeg-Romeinse tijd. Het vondstmateriaal 

vertoont wel grote gelijkenis in aard, samenstelling en 

datering met het eerder aangetroffen materiaal.

Aardewerk

Het handgevormde aardewerk dateert uit dezelfde 

perioden als het eerder aangetroffen aardewerk, en kent 

dezelfde stijlen. Het gaat om de Broekpolder II-stijl en de 

Santpoort II-stijl. De laatste stijl kent tevens een specifieke 

Friese component die doorloopt tot in de vroeg-Romeinse 

periode. Vergelijkbaar aardewerk is op diverse plekken 

in de provincie Utrecht aangetroffen, en daarmee is het 

aardewerkspectrum voor de vroegste periode van de 

vindplaats LR75 niet afwijkend van andere vindplaatsen.

Voor de vroeg-Romeinse periode is net als bij de vorige 

onderzoeken weer handgevormd aardewerk aangetrof-

fen dat een Noord-Nederlandse oorsprong heeft en dat 

toegeschreven kan worden aan mensen die afkomstig 

waren uit het Groningse kustgebied, die als Chauken 

aangeduid kunnen worden. Het aardewerk komt in kleine 

hoeveelheden ook in naburige vindplaatsen voor, maar 

de nederzetting van LR41-42 en LR75 is aan te wijzen als 

woonplaats voor deze migranten. Er is geen aardewerk 

aangetoond uit andere stijlgroepen.

Het Romeinse importaardewerk komt eveneens overeen 

met wat al eerder was aangetroffen. Grote vormen voor 

opslag en transport domineren, er is weinig serviesgoed 

en wrijfschalen ontbreken. De datering van het Romeinse 

importaardewerk is gelijk aan de datering van de eerdere 

onderzoeken, namelijk de tweede kwart van de eerste 

eeuw na Chr. Op basis van de munten wordt een eerste 

contact van de bewoners van de nederzetting met de 

Romeinen rond 10 na Chr. verondersteld, mogelijk zelfs 

rond de jaartelling en een einde van de nederzetting 

rond circa 40, vóór de regeringsperiode van Claudius en 

de aanleg van de forten langs de Oude Rijn. Enkele van 

12 Synthese en conclusies
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de geïmporteerde aardewerkvormen worden gewoonlijk 

vanaf de Claudische periode gedateerd. Mogelijk heeft 

de nederzetting dus toch wat langer bestaan dan uit het 

muntbeeld naar voren komt.

Metaal

Het metaalcomplex bestaat grotendeels uit voorwerpen 

die vergelijkbaar zijn met voorwerpen die tijdens de 

eerdere onderzoeken zijn gevonden. Vondsten met een 

afwijkende datering zijn niet aangetroffen. Tot de metalen 

voorwerpen behoren een ploegschoen, zicht en sikkel die 

duiden op agrarische activiteiten. De netverzwaringen 

zullen zijn gebruikt bij de visvangst. Verder zijn zeventien 

fibulae gevonden, waarbij opvalt dat er minder typen voor-

komen dan bij de eerdere onderzoeken. Het onderzoek 

heeft wel één nieuw type fibula opgeleverd. De elf munten 

bestaan uit één Keltische AVAUCIA en tien Romeinse 

munten. Deze laatste zijn zo beschadigd en gecorrodeerd 

dat zij niet nader gedetermineerd en gedateerd kunnen 

worden. De munten die wel gedetermineerd konden wor-

den, dateren uit de Augusteïsche periode. Bij de eerdere 

onderzoeken werden ook vroegere en latere Romeinse 

munten aangetroffen. De militaire component tussen 

het materiaal van LR75 bestaat uit een fragment van een 

gordelhaak en het fragment van een helmboshouder. De 

lepelsonde zal ook uit militaire kringen afkomstig zijn.

Het onderzoek LR75 heeft minder metalen voorwerpen 

opgeleverd die met militairen geassocieerd kunnen 

worden. Verder ontbreekt paardentuig, evenals sieraden 

en fibulae die aan vrouwen worden toegeschreven. De 

vondstspreiding van munten, werktuigen en fibulae laat 

zien dat alle Romeinse vondsten, op één fibula na, uit 

de zuidelijke helft van de opgraving afkomstig zijn. De 

verspreiding en concentratie van vondsten lijkt in verband 

te kunnen gebracht met bewoning en gebruik van de 

nederzetting. De meeste voorwerpen in de crevassegeul 

bevinden zich direct tegenover de greppelstructuren die 

als zodenwandhuis zijn geïnterpreteerd. In de zuidelijke 

greppelstructuur zijn zowel een munt als vier fibulae 

aangetroffen. In de noordelijke greppelstructuur werd 

alleen in een daarmee geassocieerde kuil zes munten 

gevonden. De metaalvondsten uit de crevassegeul, de 

greppelstructuur en de kuil werden samen met dierlijk bot 

en aardewerkfragmenten gevonden en zijn te interprete-

ren als nederzettingsafval.

 

Botmateriaal

Ook het botmateriaal vertoont grote overeenkomsten met 

de eerdere onderzoeken.

In de nederzetting werden niet alleen runderen, paarden 

en varkens gefokt, nu zijn er ook aanwijzingen voor het 

fokken van schapen/geiten aangetroffen.

Het vlees van rund, schaap/geit en varken is gegeten en 

verwerkt en de verhouding tussen deze diersoorten is bij 

beide delen nagenoeg gelijk. De geringe fragmentatie van 

de botten en de grote hoeveelheid runder- en schapenka-

ken kan erop wijzen dat karkas- en vleesverwerking heeft 

plaatsgevonden. Naast het vlees van gedomesticeerde 

dieren is ook vlees van jachtwild als edelhert en ree 

gegeten en gevogelte zoals kip, (kol)gans, wilde eend, 

taling, blauwe reiger, aalscholver, kraanvogel, grutto en 

zangvogel. De kip en mogelijk ook de gans werden als 

pluimvee gehouden, de overige vogels zijn via jacht of 

vogelvangst verkregen. De vissen, zoals de brasem, de 

snoek, de baars en de meerval, zijn in de omgeving van 

de nederzetting gevangen.

Een duidelijk verschil met de eerdere onderzoeken zijn de 

slachtsporen op de paardenbotten die duiden op het eten 

van paardenvlees. Paarden zijn echter niet primair voor 

het vlees gehouden, maar zijn ingezet als rij- of lastdier. 

De overige diersoorten zijn niet als voedselbron gebruikt. 

Honden zijn waarschijnlijk ingezet bij taken als het 

bewaken en verdedigen, het hoeden van de kudde of het 

wegvangen van ongedierte. Daarnaast zijn de bever, de 

bunzing en mogelijk de (wilde) kat om hun pels bejaagd. 

Sommige botten en geweistukken zijn gebruikt voor het 

maken van werktuigen.

Interpretatie en culturele inbedding

Evenals bij de vorige onderzoeken getuigt het geheel 

van vondsten en sporen van zowel sterke inheemse, als 

Romeinse invloeden. De vindplaats kan als een inheemse 

rurale nederzetting geïnterpreteerd worden, waarvan de 

bewoners bestaan van landbouw, veeteelt, jacht en visserij 

en mogelijk ook handel en uitwisseling van goederen. 

Getuige de vondsten gaat het om een groep mensen, 

zowel mannen als vrouwen, van noordelijke (Chaukische) 

afkomst, die klaarblijkelijk contacten hebben met de 

Romeinse leger. Mogelijk heeft één, maar waarschijnlijk 

meerdere bewoners uit opeenvolgende generaties, 

gediend in het Romeinse leger. 

De Middeleeuwen

In tegenstelling tot de vorige onderzoeken zijn geen 

aanwijzingen voor bewoning in de vroege Middeleeuwen 

aangetroffen. Pas in de loop van de veertiende eeuw wordt 

op het perceel weer gewoond. Bij het archeologische 

onderzoek zijn de sporen van een laatmiddeleeuwse 

huisplaats of boerderijerf en de resten van een laatmiddel-

eeuwse brug aangetroffen. De huisplaats bestaat uit een 

rechthoekig geheel aan greppels. Verder werd een groot 

aantal paalkuilen aangetroffen, waarvan een gedeelte tot 

hooibergplattegronden zal behoren. Duidelijke platte-

gronden konden echter niet gereconstrueerd worden. De 

laatmiddeleeuwse brug was waarschijnlijk een verbinding 

over een nog drassig gedeelte van de crevassegeul. Op 

basis van 14C-analyse dateert hij op zijn vroegst aan het 

eind van de dertiende eeuw. Het overige vondstmateriaal, 

zowel aardewerk als metaal, dateert uit de veertiende 

eeuw tot en met de zestiende eeuw. De piek van de bewo-

ning ligt in de eerste helft van de vijftiende eeuw, ergens 

in de loop van de vijftiende eeuw houdt de bewoning op. 



115 

Het zestiende-eeuwse materiaal is mogelijk afkomstig van 

de boerderij De Coehoorn die zich aan de overkant van de 

Verlengde Vleutenseweg bevond.

Het onderzochte botmateriaal is afkomstig uit één van de 

sporen, en bleek het nagenoeg complete skelet van een 

varken te zijn. De archeobotanische resten zijn afkomstig 

uit een kuil binnen het greppelsysteem en bestonden 

uit afval van vlasverwerking, resten van een verbrande 

opslag en mogelijk ook van dorsafval. De aanwezige 

cultuurgewassen waren behalve vlas ook broodtarwe, 

bedekte gerst, haver, rogge, erwt, tuinboon, peer en 

zwarte mosterd. Uit het geheel komt een beeld naar voren 

van een laatmiddeleeuwse boerderij, die thuis hoort in het 

middeleeuwse boerderijlint langs de Hogeweide.

12.2 Conclusie

Voorafgaand aan het onderzoek zijn de volgende vragen 

in het PvE geformuleerd:

Omvang van de nederzetting

-Strekken de reeds aangetroffen archeologische sporen 

van LR42 zich verder naar het noorden uit?

De aangetroffen sporen van LR42 strekken zich inderdaad 

uit over de oostelijk deel van het onderzoeksterrein direct 

langs en evenwijdig aan de Hogeweide. In totaal gaat het 

om een oppervlakte van 135 m (noord-zuid) bij circa 65 

m (oost-west). De late IJzertijd/vroeg-Romeinse sporen 

sluiten direct aan bij de vindplaats LR42 en vervolgen over 

een lengte van circa 60 m in noordelijke richting. Dan 

volgt een onderbreking van circa 30 m waar geen sporen 

zijn aangetroffen. Ten noorden van deze onderbreking 

zijn over een lengte van ruim 40 m middeleeuwse sporen 

aangetroffen. Deze bestaan uit een huiserf uit de late 

Middeleeuwen en laatmiddeleeuwse brug.

Over de volle lengte van het terrein is bovendien de 

restgeul aangetroffen, evenwijdig aan de Hogeweide. De 

restgeul loopt verder in noordelijke richting.

-Is er een begrenzing voor de vroeg-Romeinse sporen vast 

te stellen?

Voor de vroeg-Romeinse sporen is een begrenzing vast te 

stellen die circa 60 m ten noorden van LR42, en maximaal 

65 m ten westen van de Hogeweide ligt.

-Is er een begrenzing voor de vroegmiddeleeuwse sporen 

vast te stellen?

Bij het onderzoek LR75 zijn geen vroegmiddeleeuwse 

sporen, noch vondsten uit die periode aangetroffen.

-Is er een begrenzing voor de laatmiddeleeuwse sporen 

vast te stellen?

In de uiterste noordoost hoek van het perceel zijn laatmid-

deleeuwse sporen aangetroffen die behoren tot een 

middeleeuws huiserf. Het gaat om een blok van circa 60 

bij 60 m ter hoogte van de hoek Verlengde Vleutenseweg 

– Hogeweide. Het blok zal in werkelijkheid groter zijn en 

in ieder geval tot de oude verlengde Vleutenseweg lopen.

Aard van de bewoning

Algemeen:

-Is er op het te onderzoeken perceel ooit bewoning 

geweest of hebben er slechts agrarische (of andere) 

activiteiten plaatsgevonden?

In eerste aanleg werd vermoed dat de sporen leken te 

duiden op een ambachtelijke zone ten noorden van een 

zone die voornamelijk ingericht leek te zijn geweest 

voor agrarische opslag en mogelijk ook ambachtelijke 

activiteiten in de vorm van kleinschalige metaalbewerking. 

Ten zuiden hiervan werd bewoning vermoed. Voor de late 

IJzertijd/Romeinse periode zijn nu sporen herkend die 

wijzen op bewoning. Het gaat om zodenwandhuizen die in 

de eerste eeuw na Chr. als huistype verschijnen. Uit de het 

vondstmateriaal komen aanwijzingen voor veehouderij en 

landbouwactiviteiten, maar ook visvangst en jacht. Hoewel 

gedacht werd aan de aanwezigheid van een ambachtelijke 

zone in het noordelijk deel van de nederzetting, in het 

bijzonder aan activiteiten zoals pottenbakken, blijkt daar 

geen sprake van te zijn. Het vondstmateriaal wijst op het 

gebruik van dit gedeelte van het terrein als nederzetting. 

De ontdekking van de zodenwandhuizen bevestigt het 

vermoeden dat ook op het terrein van LR42 een huisplat-

tegrond, zij het mogelijk niet een woonstalhuis, aanwezig 

was. Deze werd oversneden door de moderne sloot. Voor 

de laatmiddeleeuwse periode lijken er aanwijzingen te zijn 

voor de aanwezigheid van een huiserf. In dat geval zou er 

zowel sprake zijn van bewoning als agrarische activiteiten.

-In het geval van bewoning: zijn er huisplattegronden en 

bijgebouwen aan te wijzen?

Er is één plattegrond aan te wijzen voor de late IJzertijd/

vroeg-Romeinse periode. Het gaat hier om een voorbeeld 

van het type zodenwandhuizen dat in de eerste eeuw na 

Chr. als huistype verschijnt. Voor de late Middeleeuwen 

zijn alleen restanten van hooibergplattegronden aan te 

wijzen.

-Zo ja, wat is de vorm en functie van deze structuren?

Zodenwandhuizen bestaan uit greppelstructuren waarin 

of waarnaast de wanden, opgebouwd uit zoden, hebben 

gestaan. De plattegrond is rechthoekig, en heeft een 
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afmeting van 8,80 bij 7,5 m (intern). Binnen de greppel-

structuur zijn verder geen andere sporen aangetroffen. 

Het is dus niet mogelijk iets over de interne indeling te 

zeggen.

De hooibergplattegronden zijn min of meer ronde 

structuren en zijn in het verleden regelmatig aangetroffen 

bij archeologische onderzoeken in Leidsche Rijn. In dit 

gebied hebben zij altijd meerdere paalkuilen waarin de 

roeden hebben gestaan. Het aantal roeden kan variëren 

van vier tot zes, soms is er ook sprake van een roede in 

het midden. Jammer genoeg kan in dit geval niet worden 

vastgesteld om welk aantal het per structuur gaat.

-Wat zegt dit over de indeling van het culturele landschap 

ter plaatse?

Uitgaande van de resultaten tot nu toe, lijkt het erop dat 

de bewoning in de late IJzertijd/vroeg- Romeinse tijd 

op de noordelijke oever de Romeinse Rijn moet worden 

gezocht, evenwijdig aan de crevassegeul.

In de late Middeleeuwen oriënteert de bewoning zich op 

de Hogeweide, evenwijdig hieraan worden boerderijen 

gebouwd, waar wordt gewoond en gewerkt. De percelen 

zijn afwisselend in gebruik voor bewoning en agrarische 

activiteiten.

Romeins:

-Hoe verhouden de Romeinse sporen zich tot het voor-

gaande onderzoek LR42?

In eerste instantie leken de sporen te duiden op de aanwe-

zigheid van een ambachtelijke zone ten noorden van een 

zone die voornamelijk ingericht leek te zijn geweest voor 

agrarische opslag en mogelijk ook ambachtelijke activi-

teiten in de vorm van kleinschalige metaalbewerking. Ten 

zuiden hiervan werd bewoning vermoed. De ontdekking 

van de zodenwandhuizen in combinatie met de samen-

stelling en spreiding van het vondstmateriaal wijst op de 

aanwezigheid van bewoning in dit deel van de nederzet-

ting. Ook in het zuiden van LR42 is naar alle waarschijn-

lijkheid gewoond. De greppels waarvan vermoed werd 

dat het om greppels kon gaan die bij een huisplattegrond 

horen, zijn dat waarschijnlijk inderdaad, zij het dat het 

misschien niet om woonstalhuizen gaat. Hoewel bij LR75 

geen spiekers zijn aangetroffen, wil dat niet zeggen dat 

hier geen spiekers waren. Het onderzoeksterrein was 

zodanig beschadigd, dat ondiepe sporen vermoedelijk 

verdwenen zijn.

Op basis van alle onderzoeksresultaten tot nu toe gaat het 

om een inheems-Romeinse nederzetting die zich langs de 

oevers van de crevassegeul uitstrekt.

Late middeleeuwen:

-Is er een relatie met het laatmiddeleeuwse bewoningslint 

wat is aangetoond in de diverse onderzoeken ten westen 

van de Hogeweide (LR48)?

Gezien de ligging, oriëntatie en datering sluit het laatmid-

deleeuwse boerderij erf aan op het laatmiddeleeuwse 

bewoningslint langs de Hogeweide. Op basis van het 

aardewerk start de bewoning in dit deel van het boerderijl-

int voor 1400 en loopt tot circa 1450.

Grafveld

-Is er een grafveld aanwezig op het opgravingsterrein?

Er is geen grafveld aanwezig op het opgravingsterrein. Wel 

werd er evenals bij het onderzoek LR42, weer menselijk 

botmateriaal in de geul aangetroffen. Het gaat om enkele 

schedelfragmenten en een fragment van een dijbeen.

-Zo ja, wat is de aard, omvang en conservering van de 

graven?

Niet van toepassing.

-Zo ja, wat is de datering van de graven?

Niet van toepassing.

-Zo ja, zijn de graven in een structuur bijgezet?

Niet van toepassing.

-Zo ja, zijn er bijgiften bij de graven aangetroffen?

Niet van toepassing.

-Zo ja, zijn er aan de hand van bijgiften en/of de vorm van 

de bijzettingstructuren verschillen tussen man en vrouw 

aan te wijzen?

Niet van toepassing.

Datering:

-Wat is de datering van de aangetroffen sporen?

De datering voor de aangetroffen sporen valt in de late 

IJzertijd/vroeg-Romeinse tijd, grofweg tussen 25 voor 

en 50 na Chr. en late Middeleeuwen eind dertiende tot 

en met vijftiende eeuw op basis van het aardewerk en 

metaalvondsten, op basis van de 14C datering op zijn 

vroegst vanaf de late dertiende eeuw.
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-Wordt de vastgestelde datering van de restgeul (LR42) 

bevestigd, of moet deze aangepast worden?

Op basis van de datering van het aardewerk kan de vast-

gestelde datering bevestigd te worden. De crevassegeul 

is vermoedelijk ontstaan rond of kort voor de jaartelling, 

waarschijnlijk in de laatste fase van de late IJzertijd. 

Landschap

-Hoe ziet het landschap eruit ten tijde van de bewoning?

Voor de vroegste periode, namelijk de late IJzertijd/vroeg-

Romeinse tijd is er sprake van bewoning op de stroomrug 

van de Oude Rijn, langs de noordelijke oever van de 

Rijn en evenwijdig aan de crevassegeul. Voor de late 

Middeleeuwen geldt dat de bewoning zich concentreert 

langs de weg Hogeweide.

 

-Wat is de opbouw van de restgeul?

De opbouw van de crevassegeul zoals deze nu gezien is, 

vertoont grote gelijkenis met de opbouw van de restgeul 

bij LR42 en het daaraan voorafgaande proefsleuvenon-

derzoek LR24. Daarbij dient wel te worden opgemerkt dat 

de zogenoemde ‘laag 0’ niet overal is aangetroffen, wat 

verklaard zou kunnen worden door een snelle doorstro-

ming in de crevassegeul, waarbij eventuele afzettingen 

zijn weggespoeld of omdat het profiel simpelweg niet 

breed genoeg was, en de ‘laag 0’ zich meer ten oosten 

bevond, zoals ook werd gezien bij een van de profielen 

van het onderzoek LR42. De ‘schelpenlaag’ daarentegen 

werd overal in de crevassegeul aangetroffen. Ook lijkt 

de vroegmiddeleeuwse veenlaag minder dik dan werd 

vastgesteld bij eerder onderzoek en lijkt deze niet overal 

aanwezig te zijn.

-Is er een fasering aan te tonen in de vorming van deze 

geul?

De eerste fase is de late IJzertijd, de tweede fase is de 

vroeg-Romeinse tijd, de derde fase vroege Middeleeuwen.

-Wat is de relatie van de bewoningssporen tot de restgeul 

in het landschap?

De bewoningssporen concentreren zich langs de oevers 

van de crevassegeul, het is voorstelbaar dat een bewuste 

keuze om hier neer te strijken voor de hand ligt.
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Noten

28 De helft daarvan is afkomstig van een groot dolium 

en van een kurkurn, technisch gezien handgemaakt, 

maar aangezien dit nieuwe vormen zijn die met de 

Romeinen in ons land zijn geïntroduceerd, worden 

ze bij het Romeinse aardewerk besproken.

29   Afkortingen:

 Conspectus: Typologie volgens Ettlinger et al. 1990.

 Dragendorff : Typologie volgens Dragendorff 1895.

 Dressel: Typologie volgens Dressel 1899.

 Haltern: Typologie volgens Loeschcke 1909.

 Hofheim: Typologie volgens Ritterling 1912.

 Holwerda: Typologie volgens Holwerda 1941.

 Stuart: Typologie volgens Stuart 1962; 1976.

30 Vergelijk Mees 1995, Taf. 143-1.

31 Vergelijk Niemeijer 2006, samengevat in Den 

Hartog 2009.

32 Ook niet in het proefonderzoek uit 2001, LR24, 

waarbij 65 fragmenten Romeins aardewerk zijn 

bekeken (Van der Kamp 2003, 35).

33 Polak 2000, 117.

34 Taayke 2009, 59.

35 Vergelijk Galestin 2001/2002, 463-465.

36 Heeren 2009, 255.

37 Barwasser, Bloemink & Mittendorf 2002, 14, Afb.5.

38 Borremans en Warginaire 1966.

39 Kamp en Luksen-IJtsma 2009, 53-54.

40 Utrechtse baksteenformaten (bronnenmateriaal tot 

1992), bijeengebracht door H. Hundertmark.

41 De Groot en Rooijen 1990, 32.

42 Kipp 1990, 91.

43 Van der Poel 1959, 144.

44 Pietsch 1983, 70

45 Ulbert 1977, 37-40.

46 Ulbert 1977, 37-40.

47 Van de Roest 1988, 145.

48 Haalebos 1986, 16-21.

49 Riha 1979, tafel 8.

50 Riha 1979, tafel 8.

51 Pulles en Roymans 1994, 136.

52 Van Buchem 1941, 102.

53 Van der Roest 1988, 154.

54 Riha 1979, tafel 78.

55 Riha 1979, gruppe 4, tafel 22 en 78.

56  Roymans en Derks1994,14 en 16.

57 Verhart en Roymans 1998.

58 Stiller 2003, 32,33.

59 Hendriksen 2010, 95-103.

60 Riha 1986, 59-60.

61  Zie Reijnen 2009.

1 Het zuidelijke gelegen perceel LR84 werd in 2013 

vlakdekkend onderzocht. In de basisrapportage 

over dat onderzoek zullen alle onderzoeken 

samenkomen. 

2 LR21, LR24-41-42, LR27.

3 LR7-8-19-29-32, LR41-42, LR51-54, LR63.

4 LR15-33, LR20, LR22, LR48-I tot met LR 48-VI, LR41-

42, LR64.

5 LR27, LR30, LR42-2.

6 Opgesteld door R.D. Hoegen en Y. Meijer, Afdeling 

Erfgoed, gemeente Utrecht.

7 Bij de aanleg van de proefsleuven in 2003 ten 

noorden van LR42 bedroeg de maaiveldhoogte circa 

0,85 m+ NAP. In 2012 bedroeg deze 0,55 tot 0,60 

m+NAP, een verschil van 20 tot 30 cm.

8 Berendsen 1982.

9 Törnqvist 1993.

10 O.a. Hoegen 2010.

11 Den Hartog 2009.

12 Vos & Blom 2003.

13 Van der Kamp 2003; Den Hartog 2009.

14 Den Hartog 2009.

15 Van der Kamp 2003; Den Hartog 2009.

16 O.a. Den Hartog 2009; Luksen-IJtsma 2009; 

Dielemans 2012.

17 Nokkert 2009.

18 Van de Kamp 2004.

19 Meijer 2011.

20 Bosch 2005; Normalisatie-Instituut 1989.

21 De laag met slappe, humushoudende, kalkrijke 

zware tot lichte zavel met laagjes verslagen 

organische materiaal, de zogenoemde ‘0-laag’ is 

in het onderzochte profiel niet waargenomen, in 

andere delen van de geul is hij wel waargenomen.

22 Den Hartog 2009.

23 Makaske 2002; Toonen et al. 2012.

24 Solent et subterraneos specus aperire eosque 

multo insuper fimo onerant, suffugium hiemis et 

receptaculum frugibus, quia rigorem frigorum eius 

modi loci molliunt, et si quando hostis advenit, 

aperta populatur, abdita autem et defossa aut 

ignorantur aut eo ipso fallunt, quod quaerenda sunt 

(Tacitus De Germania, caput 16).

25 SUERC-52061 (GU33469), Scottish Universities 

Environmental Research Centre.

26 Van Es 1968, Fig. 63:321, fig. 64:126.

27 Rhee opgraving 1936 vondstnummer 11; het brok 

meet circa 9 x 7 x 7 cm (Van Giffen 1937).
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62 Reijnen 2009, 112.

63 RIC-211. Determinatie via www.wildwinds.com

64 Bishop & Coulston 2011, 105.

65 Silvano z.j, 122-123, 128-129.

66 Van der Chijs XXI/19-23.

67 Dijs, 2004, 84.

68 Cowgill, De Neergaard en Grifiths 1986, 107.

69 Hendrikse 1994, 55.

70 Bultje e.a. 201, 47.

71 Beuningen, Koldeweij en Kicken 2001, 284.

72 Beuningen, Koldeweij en Kicken H&P 1-3.

73 Den Hartog 2009.

74 Esser & Beerenhout 2006, Esser 2009.

75 Tijdens de determinatie is gebruik gemaakt van de 

vergelijkingscollectie van Archeoplan Eco te Delft 

en de collectie van het Amsterdams Archeologisch 

Centrum (AAC) van de Universiteit van Amsterdam.

76 Lauwerier 1997.

77 Habermehl 1975.

78 Voor rund, schaap/geit en varken: Grant 1982. De 

indeling van de leeftijdsgroepen bij rund, schaap/

geit en varken is gebaseerd op Hambleton 1999. 

79 Levine 1982.

80 Von den Driesch 1976.

81 Voor paard: May 1985; voor rund: Von den Driesch 

& Boessneck 1974 en Matolcsi 1971; voor schaap: 

Teichert 1975; voor hond: Harcourt 1974.

82 Habermehl 1975.

83 Spenneman 1985.

84 Huisman et al. 2006 conform Gordon & Buikstra 

1981.

85 Huisman et al. 2006 conform Behrensmeyer 1978.

86 Schmid 1972.

87 Groot 2005.

88 Vitt 1952.

89 Omdat de aanwezigheid van schapen met zekerheid 

is vastgesteld is de vermenigvuldigingsfactor voor 

schaap gebruikt (Teichert 1975). 

90 Afhankelijk van welke methode wordt gehanteerd: 

Habermehl (1975) of Silver (1969).

91 Habermehl 1985.

92 Lyman 1994.

93 Vondstnummer 178.

94 Verbaas 2014.

95 Te denken valt aan een katrol bij een waterput. De 

emmer hangt aan een touw en dat touw rolt zich 

om de katrol heen bij het ophalen van de emmer.

96 Vondstnummer 261.

97 Prummel, Halici & Verbaas 2011.

98 Vondstnummer 180.

99 Vondstnummer 75.

100 Vondstnummer 180.

101 Esser & Beerenhout 2006.

102 Esser 2012.

103 Groot 2008.

104 Groot 1998.

105 McBane 1997.

106 Clutton-Brock 1992, Slicher van Bath 1960.

107 Esser & Beerenhout 2006, 2009.

108 Lauwerier 1999: 107.

109 Van Dijk & Groot 2013.

110 Berggren 1969, 1981; Anderberg 1994; Cappers 

et al. 2006; Körber-Grohne 1964, 1991; Tomlinson 

1985.

111 Van der Meijden 1996.

112 Tamis et al. 2004.

113 Eveneens in Tamis et al. 2004.

114 Weeda et al. 1985, 1987, 1988, 1991, 1994; 

Schamineé et al. 1995, 1996, 1998, 1999.

115 Er wordt hier onderscheid gemaakt tussen 

aarspilsegmenten (relatief klein) en 

aarspilfragmenten (relatief groot en bestaande uit 

meerdere segmenten).

116 Hillman 1984.

117 Dewilde, 1984.

118 Van der Meer 2007.

119 Dodoens 1644, 823-824.

120 Bieleman 1992, 79.

121 Lindemans 1952, II, 2-18.

122 Van der Meer 2011.

123 Van der Meer 2007.

124 Fischer 1929.

125 Bieleman 1992, 140-141.

126 Bieleman 1992, 65-66.

127 Van Haaster 2006; Van Beurden 2010, Pals & Van 

Dierendonck 1988.

128 Van Beurden et al. 2003.

129 Schweingruber 1982.

130 Zie voor geschiktheid beuk hoofdstuk 3.2.1-2 van 

de Nederlandse Onderzoeksagenda Archeologie 

(NOaA): http://www.noaa.nl/content/hst03/

h3.2.1.htm

131 Lange 2010.

132 RING Intern Rapport nummer 2013024.

133 Van Daalen 2013.

134 Lange 2008.
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Bijlagen

Inleiding

Twee monsters uit een opvulling van een crevassegeul 

zijn onderzocht. Deze geul is waarschijnlijk ontstaan ten 

tijde van een bewoning op de noordelijke oever van de 

Oude Rijn. De nederzetting is als Romeins gedateerd. Na 

de doorbraak is wat sediment in de geul afgezet, meteen 

daarna is de crevassegeul vrijwel buiten gebruik geraakt. 

Op de plaats is veel huishoudelijk afval (romeins aarde-

werk, bot) weggegooid.

Monstername 2003, M. van Dinter, ADC, Coördinaten: 

132.975/456.455. Projectcode LR42.

Monstername

Monster 1: Dit betreft een schelpenlaag op de bodem 

van de restgeul. Op 145 op - NAP. Er is 1,5 liter zeer 

schelprijke klei gezeefd. Met iets zand.

Monster 2: Gyttja-laag boven de schelpenlaag. Op 120 

cm-NAP. Er is 1 liter humeuze klei gezeefd.

Resultaten

De inhoud van de twee monsters komt overeen (tabel @). 

Zowel de analyse van de schelpen als van de zaden geeft 

een overeenkomstig beeld. Alleen zijn de aantallen veel 

lager in de gyttja (monster 2).

Schelpenanalyse

De meeste schelpen waren goed geconserveerd (maar wel 

breekbaar). Van de meeste soorten waren, er zowel jonge 

als volwassen dieren aanwezig. Diverse schelpen waren in 

het bezit van hun opperhuid en enige zoetwatermosseltjes 

waren als doublet in het zeefresidu aanwezig. De fauna 

zal niet verspoeld zijn en dus in dit water geleefd hebben.

Het opvallendst zijn natuurlijk de grote, aantallen 

schelpen in het monster van de bodem van de geul. Deze 

schelpen zijn bijna alle van zoet watervlakken. Daarnaast 

kernen er enkele soorten zoetwatermossel(tje)s voor. 

Slechts 2 huisjes van een landstak werden aangetroffen. 

De fauna wijst op een niet te klein en niet ondiep water. 

Dit water was stilstaand, helder, schoon, kalkrijk, voed-

selrijk en rijk begroeid. Langs de oever was een smalle 

zone met oeverplanten of er was een moerassige situatie. 

Het vrijwel ontbreken van landslakken in de monsters 

wijst op een zeer rustig milieu (geen overstromingen of 

veel watertransport). De dichte concentratie van schelpen 

zal veroorzaakt zijn door een zeer kleine aanvoer van 

sediment.

Bijlagen Hoofdstuk 2

Zadenanalyse

De grootste aantallen zaden zijn van de waterplanten 

fonteinkruid en gele plomp. Van krabbescheer lagen er 

veel bladstekeltjes in het sediment. De overige waterplan-

ten kwamen

met geringe aantallen zaden voor. Als tweede grote groep 

zijn er de zaden van soorten die langs waterkanten of in 

moeras groeien. Soorten die op droge grond of in bos (nat 

of droog) voorkomen ontbreken geheel.

De plantenresten wijzen op de aanwezigheid van een 

stilstaand, niet ondiep, voedselrijk, rijk begroeid water. 

Dit water was helder en schoon. De waterdiepte was hij 

benadeling 1 tot 1,5 meter. Langs de oevers groeide een 

rijke oevervegetatie met diverse kruiden.

Bijlage 2.1
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Schelpenlaag Gyttja
Zoetwaterslakken en -mossels
Grote diepslak (Bithynia tenticulata) z. alg (vele honderden) alg (vele tientallen)
Grote diepslak (B. tentaculata) - operculum ) z. alg (vele honderden) alg (vele tientallen)
Kleine diepslak (B. leachii) z. alg (vele honderden) enk.
Kleine diepslak (B. leachii) - operculum z. alg (vele honderden) 1
Platte pluimdrager (Valvata cristata} alg (vele tientallen) 1
Gekielde schijfhoren (Planorbis carinatus) v. alg (vele tientallen) v. alg (vele tientallen)
Draaikolk schijfhoren (Anisus vortex) v. alg (vele tientallen) enk.
Posthoornslak (Planorbarius corneus) v. alg (vele tientallen) enk.
Riempje (Bathyomphalus contortus) v. alg (vele tientallen)
Gewone hoornschaal (Sphaerium cornuem) v. alg (vele tientallen)
Gewone poelslak (Lymnaea slagnalis) weinig (enk. tientallen) enk.
Moeras poelslak (Stagnicola palustrïs) weinig (enk. tientallen)
e rwtemossels (Pisidum spec. div.) weinig (enk. tientallen)
Spitse moerasslak (Viviparus contectus) enk.
Vijverpluimdrager (Valvata piscinalis) enk. (4)
Kapslak (Acroloxus lacustris) enk. weinig (enk. tientallen)
Gewone schijfhoren (Planorbis planorbis) enk. enk.
Glanzende schijfhoren (Segmentina nitida) enk.
Vlakke schijfhoren (Hippeutis complanatus) enk. weinig (enk. tientallen)
Ovale poelslak (Radix ovata) enk.
Platte schijforen (Anisus vorticulus) 2 1
Tractorwieltje (Gyraulus crista) 1 enk.
Witte schijfhoren (Gyraulus albus) 1
Stroommossel/vïjvenno^sel (Umo/Anodonta 1 fragment opperhuid

Landslakken
Barnsteenslak (pxytoma spec.) 2

Andere dierresten
Mosselkreeftje (ostracoda) v. alg. v. alg.
Mosdiertje (bryozoa: Lophopus; cristallinus) 2
Watervlo (cladocera) - ephippium v. alg.
Bloedzuiger (hirudinea) - cocon v. alg. v. alg.
Visbloed zuiger (Piscicola geometra} 2
Kokerjuffer (trichoptera) - zandkokertje v. alg. 1
Spons (porifera) - gemmula enk.
Vis (pisces) — schub, wervel, bot, tand v. alg. v. alg.
Muizenkies 1

enk. = enkele, v. = vrij, z. = zeer, alg. = algemeen

Tabel 1 Schelpenanalyse.
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Plantenresten
verkoolde stukjes stengel (riet?) weinig enk.

Waterplanten
Fonteinkruid (Potamogeton spec.) alg (enk. honderden) enk.
Gele plomp (Nuphar lutea) v. alg. (vele tientallen) enk.
Waterlelie (Nymphaea alba) enk.
Krabbescheer (Stratiotes aloides) - stekel  alg. (vele tientallen) weinig
Waterranonkel (Ranunculusaquaticus- type) 1
Kroos (Lemna spec.) 1 1

Oeverplanten weinig (enk. tientallen)
Zegge (Carex spec. div.) weinig (enk. tientallen) weinig (enk. tientallen)
Bitterzoet (Solanum dulcamara) enk. 1
Grote brandnetel (Unica dioica) enk. enk.
Moerasandoorn (Stachys palutris) enk. 2
Bies (Scoenoplectus lacustris) 2 1
Kruipende? boterbloem (Ranunculus cf repens)
Waterbies (Eleocharis palustris) 2 1
Lisdodde (Typha spec.) 1
Kleine watereppe (Berula erecta) 1 2
Watertorkruid (Qenanthe aquatica) 1 enk.
Kleine brandnetel (Urtica urens) 1
Waterpeper (Persicaria hydropiper) 1
Akker?distel (Cïrsium cf arvense) 1 enk.
Lidsteng (Hippuris vulgaris) 1
Wikke/lathyrus (Vicia/Lathyrus) 1 1
Stippelganzen voet (Chenopodium ficifolium) 1
Water- Akkermunt (Mentha aquatica//arvensis) enk.
Kattenstaart (Lythtrum salicaria) enk.
Blaartrekkende boterbloem (Ranunculus sceleratus) 1
Vergeet-mij-nietje (Myosotis spec.) 1
Wolfspoot (Lycopus europaeus) 1

enk. = enkele, v. = vrij, z. = zeer, alg. = algemeen

Tabel 2 Zadenanalyse.
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Alisma plantago

Apiaceae indet.
Berula erecta

rostrata

vesicaria

Carduus/Cirsium
Chenopodium 
Compositae
Eleocharis palustris
Equisetum sp.
Gloeotrichia

Lycopus europaeus
Lythrum salicaria
Mentha aquatica

Nuphar lutea
Nymphaea alba

Leidse Rijn

Botanical remains:

Nymphaeaceae
Oenanthe aquatica
Phagmites australis
Polygonum cf. minus
Polygonum  lapathifolium
Potamogeton sp.
Ranunculus cf. acris/repens
Ranunculus subgen. Batrachium
Rorippa palustris

sp.
Scirpus sylvestris
Solanum dulcamara

sp.
Stachys palustris
Stellaria media
Urtica dioica

 sp.

Additional info:

 
LR 41-42 
 

 Schelpen-
laag. 

gyttja 
 

top 
veen 

 Type    
-aquatica s 

sc 
  12 

 s 1   
 s  1*  

Carex sp. bn 
pe 

1  1 

 tn 
pe 

 1* 
4½* 

 

Carex cf.  tn 
pe 

2 
1 

  

Carex  tn 
pe 

  5 
4 

 s  1* 1* 
sp. s   1* 

 s   1* 
 n  1*  

 cst +   
 c + +  

Lemna sp. s   8 
 s   1 

 s   1 
 s   8 

Nitella o   1 
 s ++ 2  

 s  3  
 t + +  

 s 1  29 
 car  3*  
 s ½   

cf  s   1* 
 f +++ 7  

 n   2* 
  n   2 

 s   1 
Rumex sp. s 

p 
1  5* 

Sambucus  s ¼*   
 n 1   

 s 6* ⅔* ½* 
Sonchus  s   1* 

 s   2 
 s   1* 

 s   1* 
Valeriana     1* 
     

     
charcoal  +   
wood   ++  
     

b = bones, bn = biconvex nutlet, c = colony, ca = calyptra, car = caryopsis, co = cocoon, e = ephippium, f = 
fruit, n = nutlet, o = oögonia, op = opercula, p = perianth, pe = perigynium, s = seed, sb = seed basis, sc = 
seedcapsule, sp = spine, st =  statoblast, cst  = charred stems, t = tissue, tn = trigonous nutlet. 
 * geselecteerd voor 14C datering

 
  Bijlage : Resultaten van macrorestanalyse van 14C monsters van LR41-42

 analyse H. Bos september 2004

Bijlage 2.2
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vnr wp vl snr tek vindplaats

1 1 1 1 1 aanleg vlak

1 1 1 1 1 aanleg vlak

1 1 1 1 1 aanleg vlak

1 1 1 1 1 aanleg vlak

2 1 1 greppel

2 1 1 greppel

1 greppel

1 greppel

1 greppel

1 greppel

2

2

2 1 2

2 1 2

2 1 2

2 1 2

3 1 1 4 1 greppel

3 1 1 4 1 greppel

1 greppel

6 1 kuil

8 1 kuil

11 1 greppel

3 1 1 4

4 1 1

5 1 1

6 1 1

7 2 1 6 1 greppel

8 1 1 3 1 greppel

9 1 1 1 greppel

10 1 1 12 1 greppel

10 1 1 12 1 greppel

11 2 1 greppel

12 2 1 greppel

1 6

1 3

13 4 1 3 vlak

13 4 1 3 vlak

13 4 1 3 vlak

16 4 2 4 3 geul

16 4 2 4 3 geul

114 6 1 4 6 greppel

114 6 1 4 6 greppel

114 6 1 4 6 greppel

120 7 2 10 7 greppel

137 8 1 9 8 greppel

148 9 1 4 9 greppel

148 9 1 4 9 greppel

148 9 1 4 9 greppel

149 9 1 12 9 greppel

omschrijving materiaal

wand steengoed 

oor roodglazuur

wand steengoed glazuur

hals steengoed glazuur

bodem steengoed glazuur

wand steengoed glazuur

bodem witbakkend

wand roodglazuur

oor roodglazuur

rand roodglazuur

wand grijsgedraaid

wand en bodem roodglazuur

wand en bodem steengoed glazuur

bodem en wand roodglazuur

wand protosteengoed

wand en bodem roodglazuur

wand roodglazuur

oor roodglazuur

bodem en wand roodglazuur

oor witbakkend

bodem

rand

bodem

bodem en wand

bodem

wand

oor roodbakkend

wand Paffrath

oor steengoed glazuur

rand faience

wand roodglazuur

wand en bodem roodbakkend

wand roodbakkend

wand Andenne

wand kogelpot

oor en rand roodglazuur

wand roodglazuur

oor en wand pingsdorf

bovenrand kogelpot

wand roodglazuur

oor met hals steengoed glazuur

oor en wand roodglazuur

wand grijsgedraaid

roodglazuur

grijsgedraaid

roodglazuur

protosteengoed

steengoed

steengoed glazuur

152 9 1 15 9

153 9 2 4 9 greppel

201 11 1 7 11 kuil

206 13 1 3 13 greppel

206 13 1 3 13 greppel

206 13 1 3 13 greppel

208 14 1 14 14 kuil

208 14 1 14 14 kuil

209 14

209 14

209 14

209 14

210 14

212 14

216 14

223 15

224 15

1 14 vlak

1 14 vlak

1 14 vlak

1 14 vlak

1 37 4 greppel

1 30 14 greppel

1 12 15 kuil

1 18 16

1 6 16 greppel

rand met bodem roodglazuur

wand Paffrath

wand Andenne

rand protosteengoed

wand grijsgedraaid

wand roodglazuur

wand roodbakkend

wand Andenne

wand Andenne

wand grijsgedraaid

wand Andenne

1 1300-1350

1 1500-1600 Raeren, mogelijk spinkruikje

1 1275-1450 ovale doorsnede eerder 1300-1400

1 1050-1200

1 1775-1825 vingerindruk onder oor/mineraalwaterfles

3 1750-1800 monochroom blauw bord, blauwe waas, decoratie

1 1750-1850 spaarzaam glazuur, grote pot geweest

6 ca.1400 grote pot met standlobben

1 1275-1450

2 1100-1200

1200-1300

1300-1450 grape met worstoor/ spaarzaam glazuur

1275-1450

ca.1200-1225 Zie Deventer 2002. Mittendorf

1200-1300

1275-1450

4 1275-1450 spaarzaam glazuur

1 1275-1450

4 1100-1200 2 individuen dunwandig (klein potje of beker)

1 1100-1200

1 1275-1450

1 1100-1200

1

5

5

1

2

1 1275-1450 spaarzaam glazuur

1 1400-1450 leemengobe Jacobakan Siegburg

6 1300-1450 o.a. vuurklok, geknepen versiering.

1 1275-1450

3 1400-1500 sgrafitto met gele slib/keerzijde geen glazuur

1 1050-1200

2 1100-1200

1 1220-1270

2

2x grape

4 1300-1450 o.a. met zig zag stempel

3 ca.1400 geknepen standring, zwartgeblakerd

1 1220-1275

2 1275-1450 bodem pispot

1 1275-1450 spaarzaam glazuur

1 ca.1400 vuurklok, geknepen versiering

8 1275-1450 o.a. bodem graapje spaarzaam glazuur

1 1300-1550 koperoxide/Rijnlands

1 1450-1600 volledig glazuur

1 1275-1450

1 1550-1600 deels koperoxide/groot bord

2 1220-1270

gele kern

aantal datering bijzonderheden

oranje blos

spaarzaam glazuur/worstoor

ijzerengobe, Raeren

maatkan met loden pegel, Westerwald

kan ijzerengobe, Langerwehe

ijzerengobe, Langerwehe

spaarzaam glazuur/ bord

spaarzaam glazuur/deels geheel

worstoor/ grape

spaarzaam glazuur/deels geheel/grapen

1 1450-1525

1 1275-1450

1 1475-1550

1 1675-1750

1 1450-1550

1 1450-1550

1 1400-1550

5 1275-1550

2 1450-1550

3 1275-1550

2 1275-1450

8 1275-1450

Bijlage 6.1 Determinatie middeleeuws aardewerk.

Bijlage Hoofdstuk 6
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vnr wp vl snr tek vindplaats omschrijving materiaal
225 15 1 6 16 greppel

225 15 1 6 16

225 15 1 6 16 greppel

227 16 1 22 17 greppel

227 16 1 22 17 greppel

228 16 1 24 18 greppel

greppel

oor, rand en wand Andenne

wand kogelpot

wand Paffrath

wand Andenne

wand en bodem roodglazuur

voetje witbakkend

wand en rand kogelpot

bodem roodbakkend

bodem en rand roodglazuur

wand grijsgedraaid

wand steengoed glazuur

229 16 1 18 18 kuil

229 16 1 18 18 kuil

230 16 1 12 17 greppel

231 16 1 16 17 greppel

232 18 1 11 17 greppel

232 18 1 11 17 greppel wand grijsgedraaid

232 18 1 11 17 greppel rand en wand roodglazuur

greppel bovenrand kogelpot

greppel voetje witbakkend

greppel wand steengoed

greppel wand steengoed glazuur

greppel bodem steengoed glazuur

234 16 1 10 17

237 16 1 17 17

237 16 1 17 17

237 16 1 17 17

237 16 1 17 17

greppel bodem roodglazuur

greppel steel met bodem roodglazuur

greppel wand en rand roodglazuur

greppel oor roodglazuur

greppel bodem grijsgedraaid

greppel bodem roodglazuur

greppel bodem, wand en oor roodglazuur

wand en bodem roodglazuur

wand roodglazuur

wand grijsgedraaid

237 16 1 17 17

237 16 1 17 17

237 16 1 17 17

237 16 1 17 17

237 16 1 17 17

237 16 1 17 17

237 16 1 17 17

239 16 1 15 17 kuil

240 16 1 15 17 greppel

240 16 1 15 17 greppel

241 17 1 2 19 kuil

243 17 1 15 19 kuil

244 17 1 12 19 greppel

245 17 1 32 19 greppel

246 17 1 31 19 greppel

246 17 1 31 19 greppel

247 17 1 29 19 greppel

247 17 1 29 19 greppel

bodem en wand roodglazuur

bodem roodglazuur

wand kogelpot

wand en rand roodglazuur

bodem en steel roodglazuur

wand grijsgedraaid

wand protosteengoed

wand Andenne

wand kogelpot

rand en bodem witbakkend

bodem steengoed glazuur

bodem roodglazuur

wand roodglazuur

oor roodglazuur

fragment roodglazuur

rand roodglazuur

wand en rand roodglazuur

wand steengoed

bodem roodglazuur

247 17 1 29 19 greppel

250 17 1 27 19 greppel

250 17 1 27 19 greppel

250 17 1 27 19 greppel

250 17 1 27 19 greppel

250 17 1 27 19 greppel

250 17 1 27 19 greppel

250 17 1 27 19 greppel

251 17 1 24 19 greppel

252 17 1 21 19 kuil

253 17 1 4 19 greppel

20 ca.1400 geknepen standring met ovenaankoeksel

1 ca.1400 geknepen standring

4 1200-1300

2 1275-1450 grote schaal geweest 

4 1400-1450 vetvanger

1 1275-1450

1 1220-1275

1 1100-1200

3 1050-1300

3 1400-1500 o.a met ijzerengobe Hafner

2 1300-1450 ijzerengobe/kan Langerwehe, 
Siegburg oranje blos

6 1275-1450 2x geknepen voetje deels glazuur

130 1275-1450 grapen/kannen

10 1350-1450 1x vuurklok geknepen deels glazuur

1 1400-1450 olielamp

4 1400-1450 3x individu bord, 1xslibbogen/
1xgeometrische slibmotieven

6 1450-1600

1 1300-1400 Siegburg

2 ca.1400 geknepen standring, spaarzaam glazuur

3

3 1400-1450

3 1375-1450

1 1375-1450

62 1275-1450

2 ca.1400 vuurklok, geknepen versiering

1 1275-1450

1 1400-1450 bord

16 ca.1400 o.a. vuurklok, geknepen versiering

6 1275-1450

2 1275-1450 spaarzaam glazuur

1 1275-1450

1 1350-1400 standlobben

2 1275-1400 bakpan

1 1275-1450

1 1425-1475 ijzerengobe/ radstempel/kan Langerwehe

1 1275-1450

24 1400-1450 spaarzaam glazuur/grote fragmenten van 
redelijk complete kan

1 1200-1300 gedraaide rand

1 1400-1450 koperoxide/zoutschaaltje of olielamp

1 1300-1400

1350-1450 koperoxide? Langerwehe

oranje blos? Siegburg

platte bakpannen

platte bakpan

o.a. grapen en kannen

11 1175-1200 kan met worstoor

11 1050-1200

2 1050-1200

1 1100-1200

7 1375-1450 o.a. bordrand

1 1400-1450 zoutvaatje?

2 1200-1300 gedraaide rand

aantal datering bijzonderheden

Bijlage 6.1 Determinatie middeleeuws aardewerk (vervolg).
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vnr wp vl snr tek omschrijving
25 4 2 4 3 fibula
29 4 2 4 3 sikkel
35 5 1 3 4
53 5 munt
59 fibula
69 fibula
70 fibula
73 5 2 2 5 ploegschoen

fibula
5 2 3
5 2 3 5
5 2 2 5
5 2 2 5

79 5 2 2 5 fibula
80 5 2 2 5 fibula
81 5 2 2 5 fibula
82 5 2 2 5 fibula
84 5 2 2 5 fibula
85 5 2 2 5 fibula
86 5 2 2 5 fibula
94 5 2 2 5 fibula
96 5 2 2 5 zeis
97 5 2 2 5 munt

101 6 1 2 6 munt
107 7 1 2 7 munt
109 6 1 2 6 munt
112 6 1 2 6 munt
136 8 1 - 8 fibula
146 8 1 2 8 munt
157 8 1 7 8 fibula
174 10 1 1 10 fibula
179 10 1 1 10 fibula
221 14 2 1 15 fibula

datering bijzonderheden context
Rom ogenfibula crevasse/laag 0
Rom crevasse/schelp
Rom knikfibula nederzetting/greppel
kelt AUVAUCIA nederzetting/greppel
Rom draadfibula nederzetting/greppel
Rom rollenspiraal crevasse/westelijke oeverzone
Rom draadfibula crevasse/laag 0
Rom crevasse/schelp
Rom knikfibula crevasse/schelp
Rom draadfibula, vroege crevasse/schelp
Rom kapfibula crevasse/schelp
Rom kapfibula crevasse/schelp
Rom kapfibula crevasse/schelp
Rom ogenfibula crevasse/schelp
Rom draadfibula crevasse/schelp
Rom knikfibula crevasse/schelp
Rom kleine handzeis crevasse/schelp
Rom crevasse/schelp
Rom nederzetting/ovenkuil
Rom crevasse
Rom nederzetting/ovenkuil
Rom nederzetting/ovenkuil
Rom knikfibula nederzetting/vlak
Rom nederzetting/vlak
Rom draadfibula nederzetting/greppel
Rom ogenfibula crevasse/schelp
Rom ogenfibula crevasse/schelp
Rom kapfibula crevasse/ houten palen noord

Bijlage 7.1 Romeins metaal.

Bijlagen Hoofdstuk 7
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vnr wp vl snr

1 1 1 1

1 1 1 1

2 1 1 2

2 1 1 2

11 2 1 6

11 2 1 6

13 4

15 4

16 4

17 4

1 -

2 8

2 4

2 1

104 6 1 -

105 6 1 4

137 7 2 2

147 8 1 -

150 9 1 12

224 15 1 6

225 15 1 6

225 15 1 6

228 16 1 24

235 16 1 11

236 16

237 16 1 17

238 16 1 11

240 16 1 19

242 17 - 13

248 17 1 28

250 17 1 27

tek omschrijving

1 munt

1 munt

1 indet

1 indet

1 indet

1 gesp

3 indet

3 netverzwaring

3 indet

3 indet

6 munt

6 hoefijzer

7 hoefijzer

8 munt

9 munt

16 hoefijzer

16 meslemmet

16 knijpschaar

18/17 hoefijzer

17 mesheft

kooltjestang

17 indet

17 pelgrimsinsigne

17 indet

- mesheftbekroning

19 gespplaat

19 vingerhoed

materiaal

koperlegering

koperlegering

ijzer

koperlegering

ijzer

koperlegering

ijzer

lood

ijzer

koperlegering

koperlegering

ijzer

ijzer

koperlegering

koperlegering

ijzer

ijzer

ijzer

ijzer

ijzer/hout

ijzer

ijzer

lood

ijzer

koperlegering

koperlegering

messing

1 me gebogen rug compleet cons/behoud

1 >1350 klein exemplaar fragment cons/behoud

1 >1350 boogijzer fragment deselectie

1 1450-1500 zeer slecht fragment deselectie

1 me compleet cons/behoud

1 me fragment deselectie

1 1450-1500 Quirinius Neuss fragment cons/behoud

1 me deselectie

me cons/behoud

1 1300-1400 cons/behoud

1 1400-1500 gehamerd compleet cons/behoud

1

deselectie

deselectie

deselectie

deselectie

deselectie

compleet cons/behoud

fragment deselectie

1 opgerold plaatje compleet cons/behoud

1 stripje fragment deselectie

1 plaatje fragment deselectie

1 17de duit compleet cons/behoud

1 1100-1275 golfrandijzer fragment deselectie

1 1100-1275 golfrandijzer fragment deselectie

1 15de eeuw Mijtje indet compleet cons/behoud

1 1509-1516 duit Utrecht compleet cons/behoud

1 1100-1350 golfrandijzer fragment deselectie

aantal datering bijzonderheden opmerking voorstel

1 1700-1800 duit, versleten compleet

1 1825-1875 1/2 cent compleet

1 stripje fragment

1 plaatje fragment

1 klompje

1 profielgesp

1

27
Bijlage 7.2 Middeleeuws metaal.
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Granen 
Avena (v) 424 Haver 
Avena sativa (v) 3 Haver 
Avena sativa, lemma (v) 2 Haver 
Avena sativa, pedicel (v) 18 Haver 
Avena, kiemend (v) 1 Haver 
Poaceae, cf. Cerealia (v) 62 Granen? 
cf. Cerealia, halmfragment (v) + Granen 
Hordeum vulgare var. vulgare (v) 77 Bedekte gerst 
Hordeum vulgare var. vulgare var. hexastichon (v) 2 Bedekte zesrijïge gerst 
Hordeum vulgare var. vulgare var. tetrastichon (v) 1 Bedekte vierrijïge gerst 
Hordeum vulgare var. vulgare, aartjesbasis (o) 1 Bedekte gerst 
Hordeum vulgare, aarspilfragment (v) 3 Gerst 
Hordeum vulgare, aarspilsegment (v) 3 Gerst 
Hordeum vulgare, kafnaaldfragment (v) 1 Gerst 
Secale cereale (v) 16 Rogge 
Secale cereale, aarspilfragment (v) 2 Rogge 
Secale cereale, aarspilsegment (v) 7 Rogge 
Secale/Triticum, kafnaaldfragment (v) 2 Rogge/Tarwe 
Triticum aestivum (v) 77 Broodtarwe 
Triticum aestivum, aarspilfragment (v) 1 Broodtarwe 
Triticum aestivum, aarspilsegment (v) 5 Broodtarwe 
Peulvruchten   
Pisum sativum (v) 9 Erwt 
Pisum sativum/Vicia faba (v) 1 Erwt/Tuinboon 
Vicia faba (v) 1 Tuinboon 
Overige cultuurgewassen   
Brassica nigra (o) 11 Zwarte mosterd 
Cannabis sativa (o) 5 Hennep 
Linum usitatissimum (o), afval scheven ++++ Vlas 
Pyrus communis (v) 1 Peer 
Planten van akkers en droge ruigten   
Anthemis cotula (o) 6 Stinkende kamille 
Arctium minus/tomentosum (o) 1 Gewone/Donzige klit 
Atriplex patula-type (o) ++ Uitstaande melde-type 
Atriplex patula-type (v) 2 Uitstaande melde-type 
Avena fatua, pedicel (v) 3 Oot 
Chenopodium album (o) ++ Melganzenvoet 
Chenopodium polyspermum (o) ++ Korrelganzenvoet 
Cirsium arvense/palustre (o) 1 Akkerdistel/Kale jonker 
Convolvulus arvensis (o) 1 Akkerwinde 
Erysimum cheiranthoides (o) + Gewone steenraket 
Fallopia convolvulus (o) 3 Zwaluwtong 
Persicaria (o) 1 Duizendknoop 
Persicaria lapathifolia (o) 3 Beklierde duizendknoop 
Persicaria maculosa (o) 2 Perzikkruid 
Plantago major (o) +++ Grote en Getande weegbree 
Polygonum aviculare (o) + Gewoon varkensgras 
Raphanus raphanistrum (o) 3 Knopherik 
Raphanus raphanistrum, hauwfragment (o) 3 Knopherik 
Raphanus raphanistrum, hauwfragment (v) 1 Knopherik 
Sinapis arvensis (o) +++ Herik 
Sinapis arvensis (v) ++ Herik 
Sinapis arvensis, hauwfragment (o) +++ Herik 
Sinapis arvensis, hauwfragment (v) 2 Herik 
Sonchus asper (o) +++ Gekroesde melkdistel 
Stachys palustris (o) 20 Moerasandoorn 
Stellaria media (o) ++ Vogelmuur 
Thlaspi arvense (o) 5 Witte krodde 
Urtica dioica (o) 10 Grote brandnetel 
Storings- en natte pionierplanten   
Alopecurus geniculatus (o) 1 Geknikte vossenstaart 
Bidens tripartita (o) 4 Veerdelig tandzaad 
Eleocharis palustris (o) 10 Gewone waterbies 
Ranunculus flammula (o) 5 Egelboterbloem 
Ranunculus sardous (o) 3 Behaarde boterbloem 
Ranunculus sceleratus (o) 10 Blaartrekkende boterbloem 
Rorippa sylvestris (o) ++++ Akkerkers 
Stellaria aquatica (o) + Watermuur 
Planten van oevers en moerassen   
Alisma plantago-aquatica (o) 1 Grote waterweegbree 
Planten van bossen   
Salix, knop (o) + Wilg 
Salix, takje (o) + Wilg 
Salix, takje (v) 1 Wilg 

Niet ingedeeld   
Equisetum, stengel/rizoom (o) e Paardenstaart 
Fabaceae (v) 3 Vlinderbloemenfamilie 
Galium (v) 1 Walstro 
indet. (o) 1 Niet determineerbaar 
indet. (v) 1 Niet determineerbaar 
Monocotyledones, rizoom (v) 3 Eénzaadlobbigen 
Poa trivialis-type (o) + Ruw beemdgras-type 
Poaceae (o) 1 Grassenfamilie 
Rumex crispus-type (o) + Krulzuring-type 
Overige resten   
Aardewerk, kleine fragmenten e  
cf. Mus, keutel (v) 1 Muis? 
Vertebrata, bot e Gewervelden 
 

Bijlage 9.1
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Bijlage 10.2 Afkortingen

Uitleg van de codering gebruikt in bijlage 1

alle afmetingen zijn in cm 

put werkput
spoor spoor

vondstnummer
sub volgnummer, wanneer binnen één vondstnummers meer houtvondsten zijn (door BIAX toegekend)
soort
artefact algemene omschrijving van object (constructiehout/voorwerp/bewerkt/onbewerkt); bij “?” is de toewijzing niet zeker

stamcode = schematisch aangeven van de wijze waarop het object in de stam georiënteerd is (grondvorm), 
zie bijgevoegd schema. tan=tangentiaal uit boom gehaald

deel_boom st= stam
t = tak
w = wortel

schors
L min/max
B min/max
dikte min
dia min/max 
puntvorm

 
ondstv

houtsoort, wetenschappelijke naam

amcodest

x=ja, br=bastrestanten maar geen schors (dode deel van boom)
lengte minimaal/maximaal (=compleet)
breedte minimaal/maximaal (=compleet)
hoogte/dikte minimaal/maximaal (=compleet)
diameter minimaal/maximaal (=compleet)

extra opmerking over puntvorm
x kleine extra kap
k (kk) (kkk) één of meer kliefkanten
Deze onbewerkte vlakken en kliefkanten zijn dus niet inbegrepen in het aantal vlakken aangegeven met  
een cijfer. Bijvoorbeeld: 4kk = punt gevormd door 4bewerkte vlakken en twee (onbewerkte) kliefkanten.

puntvorm, d.w.z. het aantal vlakken halverwege de punt ; zoals 2 bekapte vlakken enz.2 =
puntvorm*

puntlengte d.w.z. de lengte van het hoogste kapvlak van de punt (PL = 0: vlak gekapte onderkant)
puntlengte*
cf Njr zekerheid van aantal jaarringen

ca circa
< minder,  >    meer

Njr aantal jaarringen 
dendro geselecteerd voor dendrochronologisch onderzoek: ja
spint r rest spinthout aanwezig

wan wankant/laatstgevormde jaarring aanwezig
kapseizoen 1: begin groei/lente; 2:tijdens groei/zomer; 3: eind groei/najaar; 4:groeistop/winter
opmerking extra informatie over vondst

gereconstrueerde puntlengte

code wetenschappelijke naam Nederlandse naam
ABIESALB Abies alba zilverspar

Alnus els
Quercus eikQUERC SP-  

ALNUS SP-
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Sr
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3020100

Ti

Ca

1000

4000
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3020100 Ca

1
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K

Medemblik
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Bijlage 14c-datering middeleeuwse brug
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Basisrapportage archeologie 1

De Grauwert 

Archeologische onderzoek naar een laatmiddeleeuwse 

omgracht complex

Basisrapportage archeologie 2

Eligenstraat 

2000 jaar bebouwing in het zuiden van de Utrechtse 

binnenstad

Basisrapportage archeologie 3

Sportpark Terweide 

Inheems-Romeinse bewoning uit de eerste eeuw 

na Christus ten noorden van de Limes

Basisrapportage archeologie 4

Twee ijzertijdvindplaatsen langs de snelweg

Archeologisch proefonderzoek

Basisrapportage archeologie 5

Middeleeuwse bewoning langs de snelweg

Archeologisch proefonderzoek langs Rijksweg A2

Basisrapportage archeologie 6

Parkwijk-Noord

Zoektocht naar Romeinse activiteiten ten noorden  

van het castellum op de Hoge Woerd

Basisrapportage archeologie 7

Laatmiddeleeuwse bebouwing langs de Hogeweide 

Archeologisch proefonderzoek

Basisrapportage archeologie 8

Langs de Hogeweide

Archeologisch proefonderzoek van een laat- 

en postmiddeleeuws bewoningslint

Basisrapportage archeologie 9

In de schoot van het landschap

Vleuterweide-Wilhelminalaan. Een nederzetting  

uit de midden- en late IJzertijd

Basisrapportage archeologie 10

Laatmiddeleeuwse bewoning langs de Hoge Weide 

Archeologisch onderzoek wegens de verlegging van  

de Waterleiding Rijn-Kennemerland

Basisrapportage archeologie 11

Wegens wateroverlast 

LR39 De Balije II: wachttorens, rivierdynamiek en 

Romeinse infrastructuur in een riverbocht van de 

Heldammer stroom

Basisrapportage archeologie 12

De broederschap ‘Maria in de Wijngaard’ en ‘onser 

liever vrouwe in die Sonne’. 

Archeologisch onderzoek naar twee kloostergemeen-

schappen aan de Nieuwe Kamp in Utrecht 

Basisrapportage archeologie 14

Wonen aan het water (deel 1) 

Archeologisch onderzoek van een twaalfde-eeuwse 

nederzetting langs de Oude Rijn

Basisrapportage archeologie 15

Wonen aan het water (deel 2)

Archeologisch onderzoek van een twaalfde-eeuwse 

nederzetting langs de Oude Rijn

Basisrapportage archeologie 16

Vroege wacht

LR31 Zandweg: archeologisch onderzoek van twee  

eerste-eeuwse houten wachttorens in Leidsche Rijn

Basisrapportage archeologie 18 

Sportpark Terweide 2 

LR41-42: Archeologisch onderzoek Sportpark Terweide 

Basisrapportage archeologie 19

Een goede buur? 

LR46 en LR49: definitief archeologisch onderzoek naar 

een vicus, grafvelden, infrastructuur en en inheemse 

nederzetting in de omgeving van het Romeinse castellum 

in De Meern, deelgebied ‘De Woerd’ (Gemeente Utrecht)

Basisrapportage archeologie 20

Boeren langs de Hogeweide 

Een (post)middeleeuws boerderijlint op kapittelgrondge-

bied in Leidsche Rijn

Basisrapportage archeologie 21

Werken aan de weg

LR31 Zandweg: archeologisch onderzoek aan een  

verspoelde sectie van de limesweg

Eerdere uitgaven
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Basisrapportage archeologie 25

Oudenrijnseweg 

Archeologisch onderzoek van een inheems-Romeinse 

nederzetting uit de eerste eeuw na Chr. en een vlasroot-

complex uit de twaalfde eeuw na Chr in De Meern, 

gemeente Utrecht

Basisrapportage archeologie 26

Vroegmiddeleeuwse bewoning langs de A2 

Een nederzetting uit de zevende en achtste eeuw in 

Leidsche Rijn

Basisrapportage archeologie 27

Proefsleuvenonderzoek Rheyngaerde 

Aanvullend Archeologisch Onderzoek naar  

de Romeinse limesweg

Basisrapportage archeologie 28

Een Duits vliegtuiggraf uit de eerste uren van de 

Tweede Wereldoorlog 

Archeologische begeleiding van de berging van een 

Junckers 88 in Leidsche Rijn (Utrecht)

Basisrapportage archeologie 29 

Terug naar Themaat 

Het archeologisch onderzoek LR50 en LR52 naar drie 

huisplaatsen aan de Thematerweg

Basisrapportage archeologie 30

LR55 Appellaantje 

Een vroegmiddeleeuwse nederzetting aan de 

Wilhelminalaan in Vleuten

Basisrapportage archeologie 31

Gewei uit de geul 

Onderzoek naar een bronstijdrestgeul en sporen 

uit de vroeg-Romeinse tijd aan de Burgemeester 

Middelweerdbaan in De Meern (Utrecht)

Basisrapportage archeologie 33

Op zoek naar de weg 

LR60: onderzoek naar de Romeinse limesweg in De Meern 

(gem. Utrecht)

Basisrapportage archeologie 34 

Pottenbakkers aan de Anthoniedijk 

Inventariserend onderzoek m.b.v. proefsleuven en 

definitief archeologisch onderzoek voorafgaand aan het 

nieuwbouwproject ‘Hoogstraat aan de Vecht’ te Utrecht

Basisrapportage archeologie 36

Middeleeuwse bewoningssporen op  

het binnenterrein van de Letterenbibliotheek

Definitief onderzoek aan de Wittevrouwenstraat 7-11, 

gemeente Utrecht

Basisrapportage archeologie 38

Veranderend landschap en schuivende erven 

VTN ‘98-2: middeleeuwse bewoning in Veldhuizen (De 

Meern)

Basisrapportage archeologie 39

Romeinen op het schoolplein 

Proefsleuvenonderzoek (LR 61) op het schoolplein  

van de R.K. Basisschool Drie Koningen in De Meern, 

gemeente Utrecht 

Basisrapportage archeologie 40

De limesweg in West-Nederland 

Inventarisatie, analyse en synthese van archeologisch on-

derzoek naar de Romeinse weg tussen Vechten en Katwijk

Basisrapportage archeologie 41

Lichte Gaard 9

Archeologisch onderzoek naar het castellum en het bis-

schoppelijk paleis in Utrecht

Basisrapportage archeologie 43

Scherven, schepen en beschoeiingen 

LR62: Archeologisch onderzoek in een fossiele rivierbed-

ding bij het castellum van De Meern

Basisrapportage archeologie 45

Boeren en molenaars

LR 64: Archeologisch onderzoek naar een laatmiddel-

eeuws erf aan de Strijlandweg, gemeente Utrecht

Basisrapportage archeologie 46

Plangebied Hamlaan 

Middeleeuwse bewoning naast de Hamtoren te Vleuten

Basisrapportage archeologie 47

Achter het castellum 

LR66: Inventariserend archeologisch onderzoek (IVO) en 

een waarneming ten oosten van de Hoge Woerd, Utrecht

Basisrapportage archeologie 48

Blauwkapel 

Proefsleuvenonderzoek aan de Kapelweg 25/27

Basisrapportage Archeologie 50

Klokken gieten naast de kerk.

Opgraving op het Pieterskerkhof in Utrecht

Basisrapportage archeologie 52

Wacht aan het water 

VLEN3-00: archeologisch onderzoek naar sporen en 

vondstassemblages uit de Romeinse tijd in Vleuterweide

Basisrapportage archeologie 54

Wonen aan het Zwarte Water

Inventariserend Veldonderzoek Merelstraat aan  

het Zwarte Water, Gemeente Utrecht
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Basisrapportage Archeologie 55

De Sint Servaasabdij 

Archeologische Begeleiding van de aanleg van de stads-

verwarming op het Servaasbolwerk in Utrecht

Basisrapportage archeologie 56

Zes IVO’s in de bestaande stad.  

Inventariserend veldonderzoek aan de Johan 

Wagenaarkade, Weg naar Rhijnauwen, Rotsoord, 

Eykmanlaan, Groeneweg en de Kanonstraat in Utrecht

Basisrapportage archeologie 59

Rondom het castellum 

LR69: Archeologische begeleiding en metaaldetectie-    

onderzoek bij de aanleg van de track op de Hoge Woerd in 

De Meern

Basisrapportage Archeologie 60

LR71 Joostenlaan

Archeologische begeleiding bij slootverbredingen, de 

aanleg van de VINEX-watergang en wandelpaden.

Basisrapportage archeologie 61

Het ‘Huis Loenersloot’ 

NG20: Archeologische begeleiding aan de Nieuwegracht 

20 in Utrecht

Basisrapportage archeologie 62

Weg, water en wilgentenen

DSL: archeologisch onderzoek naar de Romeinse limes-

weg, een restgeul en pre-Romeinse sporen in Hoograven, 

Utrecht.

Basisrapportage archeologie 63

Sporen aan de Singel

Inventariserend veldonderzoek op het terrein van het 

Hiëronymushuis, Maliesingel 77, Gemeente Utrecht

Basisrapportage archeologie 64

Domplein Revisited

Deel 1: Een proefopgraving in Van Giffens werkput XIX. 

Deel 2: Technische rapportage van de mogelijkheden en 

de risico’s van de realisatie Schatkamer II Domplein naar 

aanleiding van archeologisch onderzoek proefsleuf

Basisrapportage archeologie 66

Nieuw licht op de Marnixlaan 

Een archeologisch onderzoek naar het kartuizerklooster 

Nieuwlicht

Basisrapportage Archeologie 67

Terug naar Themaat II

Archeologisch onderzoek aan de Thematerweg te 

Haarzuilens, Gemeente Utrecht

Basisrapportage Archeologie 68

Graven op de Grutterdijk

Archeologisch onderzoek in de Bemuurde Weerd

Basisrapportage archeologie 70

Utrecht Vredenburg

Definitief Archeologisch Onderzoek noordwesttoren en 

westmuur van kasteel Vredenburg

Basisrapportage archeologie 71

Utrecht-Bergstraat

Definitief Archeologisch Onderzoek. Opgravingen naar de 

stadsmuur

Basisrapportage archeologie 72

LR67 Rijnvliet-Zuid Sportpark en Strijkviertel

Inventariserend veldonderzoek (IVO-proefsleuven) naar be-

woningssporen uit de late middeleeuwen en de Romeinse 

tijd

Basisrapportage archeologie 73

LR73 Rijnvliet-Noord Woningbouw

Inventariserend veldonderzoek (IVO-proefsleuven) naar de 

limes in het noorden van Rijnvliet, gemeente Utrecht

Basisrapportage archeologie 74

IJzertijdbewoning en de limesweg in Kanaleneiland 

(Utrecht)

BNL1 en AML: archeologisch onderzoek aan de 

Beneluxlaan en Amerikalaan (Utrecht)

Basisrapportage archeologie 75

Gruttersdijk 24-25 

Archeologisch onderzoek in de middeleeuwse voorstad 

Bemuurde Weerd in Utrecht

Basisrapportage archeologie 76

Riool centrum Vleuten

LR 70: Archeologische begeleiding van het vervangen 

van het riool in de Dorpstraat, Schoolstraat en achter het 

winkelcentrum aan de Hindersteinlaan in Vleuten

Basisrapportage archeologie 77

Park Transwijk Paviljoen

Een definitief archeologisch onderzoek naar de limesweg 

aan de Beneluxlaan     

Basisrapportage archeologie 78

Admiraal Helfrichlaan

ADH01: Inventariserend proefsleuvenonderzoek naar de 

Romeinse limesweg in Utrecht

Basisrapportage archeologie 79

Ophogingen en tuinders buiten de poorten 

Profielen van buitenstadse ophogingen aan de 

Stationsstraat te Utrecht
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Basisrapportage archeologie 80

Nieuwe inzichten in een oude waterweg

Een archeologisch onderzoek naar de kademuur van de 

Leidschevaart 

Basisrapportage archeologie 81

Utrecht Vredenburg

Vanaf de toren een duik in de slotgracht van Kasteel 

Vredenburg

Basisrapportage archeologie 82

Rituelen in Rijnvliet?

LR67 DO Kleiwinning: definitief archeologisch onderzoek 

in deelgebied Rijnvliet, gemeente Utrecht 

Basisrapportage Archeologie 84

Sportpark Terweide 3

Definitief Archeologisch Onderzoek LR75 – Hogeweide/

Verlengde Vleutenseweg in Utrecht

Basisrapportage Archeologie 85

Graan en greppels. LR1 t/m 4, LR14 en LR87

Proefsleuvenonderzoeken, archeologische begeleidingen 

en opgravingen van inheemse bewoning ten oosten van 

castellum De Meern in Langerak, Leidsche Rijn, Utrecht

Basisrapportage archeologie 86

Herinrichting Klokkenveld

Archeologisch Onderzoek naar het kartuizerklooster 

Nieuwlicht op het Klokkenveld (MRL-5) te Utrecht

Basisrapportage archeologie 87 

Boerderij Coehoorn

Een verhaal van duiven, kazen en auto’s

Een postmiddeleeuwse boerderij in Leidsche Rijn (Utrecht)

Basisrapportage archeologie 88

Drift 27-31

Een archeologische begeleiding op het binnenterrein van 

de Letterenbibliotheek, Utrecht

Basisrapportage archeologie 93

Binnenbebouwing van het Romeinse castellum in 

Utrecht

Uitwerking van de opgravingen in de Pandhof van de Dom 

(1956 en 1964). Odysseeproject ‘Thuis in een Utrechts 

castellum: binnenbebouwing van de forten van het 

Domplein en de Hoge Woerd’, deel 1

Basisrapportage archeologie 97

Baden Powellweg

Archeologische begeleiding inrichting groenstrook Baden 

Powellweg in Utrecht

Basisrapportage archeologie 99

Steenweg 17

Archeologische begeleiding Steenweg 17, Utrecht

Basisrapportage archeologie 100

Twijnstraat aan de Werf 1c

Archeologische begeleiding Twijnstraat aan de Werf 1c 

(Utrecht)

Basisrapportage archeologie 101

De Liesbosch

Archeologische Begeleiding Sanering Liesboschpark (LBP)

Basisrapportage Archeologie 107 

Dwars door de immuniteit van Sint-Marie

MP2: een archeologische begeleiding op de Mariaplaats 

(Utrecht)

Basisrapportage archeologie 109 

Gageldijk

Archeologische begeleiding rond de aanleg van een 

fietsviaduct aan de Gageldijk, gemeente Utrecht 

Basisrapportage archeologie 110 

Gerrit Rietveld College

Archeologische begeleiding op het terrein van het Gerrit 

Rietveld College, Utrecht 
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