
Utrecht.nl

WTL01: inventarisatie limesweg Waterland (werkput 
2 en 3) ten behoeve van de rijksbescherming

Weg boven water

van het terrein ‘Veldhuizen’ (Utrecht)
Basisrapportage Archeologie 51



 WTL01: inventarisatie limesweg Waterland (werkput 2 en 3) ten behoeve van de 
rijksbescherming van het terrein ‘Veldhuizen’ (Utrecht)



1 

 WTL01: inventarisatie limesweg Waterland (werkput 2 en 3) ten behoeve van de 
rijksbescherming van het terrein ‘Veldhuizen’ (Utrecht)

Basisrapportage Archeologie 51

Weg boven water

Erik Graafstal en Arjan den Braven

Erfgoed gemeente Utrecht

Stadhuisbrug 1

3511 JK Utrecht

Mei 2020

Met bijdragen van:

Adri Burger

Henk van Haaster

Eva Kars

Wim Kuijper

Silke Lange

Pauline van Rijn (†)

Caroline Vermeeren

Coriene Wiepking



2 

Administratieve gegevens van het project

Projectnaam en -code:

WTL01 (ROB-objectcode: 31GZ-39; ADC-code: VTN’98) – werkput 2 en 3

Locatie:

Utrecht, Veldhuizen (plandeel Waterland)

Zaakidentificatienummer (archis3): 

3279694100

Landelijke centrumcoördinaat:

129035,455325

Opdrachtgever:

Gemeente Vleuten-De Meern (per 1-1-2001 opgegaan in de gemeente Utrecht)

Coördinator vanuit de gemeente (bevoegd gezag): 

E.P. Graafstal

Uitvoerder:  

ROB/JWS, ADC

Dagelijkse leiding archeologisch onderzoek:

E.P. Graafstal (wetenschappelijke leiding), J. Lanzing, 

K. Greving, M. Spanjer, A.M. Bakker, A. Veenhof en E. Blom

Uitvoering veldwerk:

Werkput 2: 14 t/m 27 april 1998

Werkput 3: 15 t/m 20 mei 1998

Beheer en plaats van documentatie:

Erfgoed gemeente Utrecht

Stadhuisbrug 1

3511 JK Utrecht

telefoon 030 286 0000

ISBN:

978-94-92694-42-3

Goedkeuring senior KNA-archeoloog:

J.A. den Braven

25 mei 2020

Goedkeuring bevoegd gezag:

E.P. Graafstal

26 mei 2020



3 

Inhoudsopgave

Samenvatting 5

1 Inleiding 7

1.1 Aanleiding van het onderzoek 8

1.2 Landschappelijke context 10

1.2.1 Ligging van de limesweg 10

1.2.2 De Heldammer stroomrug 11

1.3 Werkzaamheden en bemensing 12

1.3.1 Wetenschappelijke en dagelijkse leiding   

veldwerk 12

1.3.2 Samenstelling veldteam 12

1.3.3 Werkwijze veldwerk 12

2 Vraagstelling 15

2.1 De aanlegdatum 15

2.2 De vorm van de weg 15

2.3 Logistieke aspecten 15

2.4 Reparaties en onderhoud 15

2.5 De weg in het landschap 16

2.6 De teloorgang van de weg 16

3 Inventarisatie van de resultaten van   
het onderzoek: Sporen en structuren 17

3.1 Werkput 2 17

3.1.1 Werkput 2 - vlak 1 17

3.1.2 Werkput 2 - vlak 2 17

3.1.3 Werkput 2 - vlak 3 17

3.1.4 Werkput 2 - vlak 4 19

3.1.5 Werkput 2 – zuidprofiel 19

3.1.6 Werkput 2 - westprofiel 19

3.1.7 Werkput 2 – oostprofiel 19

3.2  Werkput 3 20

3.2.1 Werkput 3 - vlak 1 20

3.2.2 Werkput 3 - vlak 2 20

3.2.3 Werkput 3 - vlak 3 22

3.2.4 Werkput 3 - noordprofiel 22

3.2.5  Werkput 3 – zuidprofiel 25

3.3  Houtstructuren (Silke Lange) 25

3.3.1  Inleiding 25

3.3.2 Doelstellingen van het houtonderzoek 26

3.3.3  Methoden en technieken 26

3.3.4 Structuurbeschrijvingen 27

4 Inventarisatie van de resultaten van het 
onderzoek: vondstmateriaal 47

4.1 Algemeen 47

4.2 Romeins aardewerk en keramisch bouwmater-  

iaal, met een bijdrage van Coriene Wiepking 47

4.2.1 Inleiding 47

4.2.2 Onderzoeksmethode 47

4.2.3 Conservering en informatiewaarde 48

4.2.4 Resultaten 48

4.3 Natuursteen (Eva Kars) 50

4.3.1 Inleiding 50

4.3.3 Herkomstgebied basalt 51

4.3.4 Conclusies 51

4.4 Grind (Adri Burger, met een bijdrage van Henk 

Berendsen (†)) 51

4.5 Macroresten, pollen en artropoden in monsters 

(Henk van Haaster en Caroline Vermeeren, met 

medewerking van Liesbeth van Beurden, Lucy 

Kubiak-Martens, Jaap Schelvis en Mark van 

Waijjen) 52

4.5.1 Doelstelling 52

4.5.2  Materiaal en methode 52

4.5.3  Resultaten 53

4.5.4 Conclusies 56

4.6 Fuik (Pauline van Rijn (†)) 57

4.6.1 Inleiding 57

4.6.2  Methoden 57

4.6.3 Resultaten: beschrijving fuik 58

4.6.4 Discussie en conclusies 59

4.7  Schelpen (Wim Kuijper) 60

5 Beantwoording onderzoeksvragen 63

5.1 De aanlegdatum 63

5.2 De vorm van de weg 63

5.3 Logistieke aspecten 67

5.4  Reparaties en onderhoud 69

5.5 De weg in het landschap 70

5.6 De teloorgang van de weg 71

6 Uitwerking 73

6.1 Advies uitwerking opgravingsgegevens en  

vondstmateriaal 73

6.2 Opgave te deponeren vondsten, monsters en 

documentatie 73



4 

Noten 75

Literatuur 79

Bijlage 1 Legenda bij beschrijving houtstructuren 83

Bijlage 2a Resultaten dendrochronologisch   

onderzoek werkput 2 en 3 (deel 1) 84

Bijlage 2b Resultaten dendrochronologisch   

onderzoek werkput 2 (deel 2) 86

Bijlage 3 Globale inventarisatie monsters   

(werkput 2 en 3) 88

Bijlage 4 Macrorestenanalyse (werkput 2 en 3)  89

Bijlage 5 Resultaten pollenonderzoek (werkput 3)  91

Colofon 92



5 

Samenvatting

Voor de nominatie van de Neder-Germaanse limes als 

UNESCO Werelderfgoed zijn in Nederland diverse terrei-

nen voorgedragen als te beschermen archeologische rijks-

monumenten. Voor de Romeinse limesweg in Leidsche 

Rijn (gemeente Utrecht) komen hiervoor drie terreinen 

in aanmerking. Eén van die die terreinen is ‘Veldhuizen’ 

(park Arne-Ziende).

Hier bevinden zich in de ondergrond goed geconser-

veerde resten van opeenvolgende bouw- en herstelfasen 

van de limesweg die hier in de Romeinse tijd strak tegen 

de Heldammer rivier lag. Tussen 1998 en 2000 zijn in het 

kader van het project Waterland delen van de limesweg 

opgegraven door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig 

Bodemonderzoek/Joan Willems Stichting (ROB/JWS) en 

het toen net opgerichte Archeologisch Diensten Centrum 

(ADC). Het onderzoek was in vele opzichten bijzonder 

te noemen, al was het maar vanwege diverse bijzondere 

vondsten, zoals de destijds enige in Nederland bekende 

zaden van komkommer en meloen uit de Romeinse tijd! 

Bij de opgraving is terecht veel aandacht besteed aan 

de vele houtstructuren, waaronder beschoeiingen, een 

loskade en een moerasbrug. Hierbij is al tijdens het 

veldwerk systematisch houtspecialistisch onderzoek ver-

richt waarbij expliciet zowel is gekeken naar onder meer 

constructie, gebruikte houtsoort en bewerkingssporen, 

als ook mogelijkheden voor (daterend) onderzoek door 

middel van jaarringonderzoek.

Hoewel de uitwerking van het project Waterland al in 

2000 op belangrijke punten vergevorderd was, zijn de 

onderzoeksresultaten helaas nooit volledig in onderlinge 

samenhang gepubliceerd. Vanwege het grote wetenschap-

pelijke belang voor de kennis over de limesweg, heeft 

de gemeente Utrecht besloten de verdere uitwerking van 

dit onderzoek op zich te nemen en de resultaten hiervan 

binnen afzienbare tijd als basisrapportage te publiceren. 

Als tussentijds (evaluatie)rapport worden hier alleen 

werkput 2 en werkput 3 behandeld. Deze opgravingsput-

ten overlappen met het als rijksmonument voorgedragen 

terrein ‘Veldhuizen’.

Op basis van beide werkputten moet geconcludeerd 

worden dat er sprake is van een complexe wegfasering 

met verschillende bouw- en (plaatselijke) herstelfasen. 

In werkput 2 en 3 zijn diverse houten beschoeiingen van 

het opgeworpen weglichaam (agger) aangetroffen. In 

de meeste gevallen lijkt de agger aan slechts één zijde 

beschoeid te zijn. Hierbij is de beschoeiing vrijwel altijd 

aangetroffen aan de rivierzijde en lijkt deze eerder te 

hebben gediend als bescherming tegen riviererosie dan 

dat het echt een constructieve rol speelde in de opbouw 

van het weglichaam die een breedte van ruim vijf meter 

lijkt te hebben gehad. Het oorspronkelijke wegdek is 

niet bewaard gebleven, maar grindlaagjes in verspoelde 

context zijn vrijwel zeker afkomstig van de Romeinse 

wegverharding. Op basis van intensieve bestudering van 

de opgravingsgegevens en dan met name het houtspecia-

listische en het dendrochronologische onderzoek, kunnen 

minimaal vijf fasen worden onderscheiden:

- Fase 1: elzenhouten beschoeiing (kort voor 91 na Chr.)

- Fase 2: iepenhouten beschoeiing (91 na Chr.)

- Fase 3a: rechthoekige palenconstructie, mogelijk een  

steiger of brug (dendrodatering van voorjaar/zomer 89 

na Chr., maar op basis van stratigrafische samenhang 

waarschijnlijk uit 91-99/100 na Chr.)

- Fase 3b: zachthouten beschoeiing, reparatie van elzen-

houten beschoeiing na crevasse (91-99/100 na Chr.)

- Fase 4: beschoeiing van eikenhouten palen en planken 

van zilverspar (najaar/winter 99/100 na Chr.)

- Fase 5: elzenhouten beschoeiing, toevoeging aan 

landzijde limesweg (kort na 100 na Chr.).

Vreemd genoeg zijn in werkput 2 en 3 geen houten 

beschoeiingen gevonden die met zekerheid behoren tot 

de grote bouwcampagne van 124/125 na Chr., zoals die 

wél dendrochronologisch zijn aangetoond in werkput 4 

en in werkput 6. De weg lijkt zeker nog tot in het tweede 

kwart van de derde eeuw na Chr. als zodanig te hebben 

gefunctioneerd, maar wordt daarna niet meer onder-

houden. Dit is tevens de periode dat de activiteit van de 

Heldammer rivier vrij plotseling sterk afneemt waarna de 

rivier begint te verlanden.
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1 Inleiding

Afb. 1.1 Utrecht-limesweg Leidsche Rijn met de ligging van terreinen voorgedragen voor bescherming (rood) en de daartussen gelegen 
bufferzone (blauw).
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In het kader van de nominatie van de Neder-Germaanse 

limes voor de UNESCO Werelderfgoedlijst is in Nederland 

een aantal terreinen voorgedragen als te beschermen 

archeologische rijksmonumenten. Voor de limesweg in 

Leidsche Rijn (gemeente Utrecht) zijn hiervoor drie ter-

reinen geselecteerd met daaromheen een bufferzone (afb. 

1.1). Dit rapport heeft enkel betrekking op het terrein 

‘Veldhuizen’.1 Het gaat om een rechthoekig terrein van ca. 

90 bij 53 meter dat het westelijke deel van het park omvat 

dat wordt begrensd door de straten Arne en Ziende (afb. 

1.2).2

Tussen 1998 en 2000 zijn in Leidsche Rijn in kader van 

het project Waterland delen van de Romeinse limesweg en 

een bijbehorende loskade en een moerasbrug archeolo-

gisch onderzocht (afb. 1.3).3 Het veldwerk is gestart door 

de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek/

Joan Willems Stichting (ROB/JWS) en per 1 mei 1998 

overgenomen door het toen net opgerichte Archeologisch 

Diensten Centrum (ADC). Alhoewel de uitwerking van het 

onderzoek al in 2000 op belangrijke punten ver gevorderd 

was, zijn de resultaten van het onderzoek helaas nooit 

volledig in onderlinge samenhang gepubliceerd.4 Wél zijn 

al kort na het veldwerk de eerste bevindingen verwoord in 

de Archeologische Kroniek Provincie Utrecht (1998-1999)5 

en zijn sindsdien enkele deelrapporten met specialistisch 

onderzoek verschenen.6 Verder zag in 2010 een synthe-

tiserende studie naar de limesweg in West-Nederland het 

licht, waarbij de belangrijkste opgravingsresultaten van 

het project Waterland uiteraard niet ontbreken.7

Gezien het grote wetenschappelijke belang van het project 

Waterland voor ons beeld van de Romeinse limesweg 

in al zijn facetten, heeft de gemeente Utrecht zich 
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Afb. 1.2 Beschermingsvoorstel ‘Veldhuizen’ geprojecteerd op een luchtfoto uit 2011 (rood omkaderd). De oude opgravingsputten zijn 
weergegeven in doorzichtig wit.
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voorgenomen de verdere uitwerking van dit onderzoek op 

zich te nemen en de resultaten hiervan binnen afzienbare 

tijd als basisrapportage te publiceren. Als tussentijds (eva-

luatie)rapport worden hier alleen werkput 2 en werkput 

3 behandeld, aangezien deze opgravingsputten overlap-

pen met het als rijksmonument voorgedragen terrein 

Veldhuizen (park Arne-Ziende). De hier gepresenteerde 

onderzoeksresultaten dienen als inhoudelijke onder-

bouwing voor nominatie van het terrein als beschermd 

archeologisch rijksmonument.

1.1 Aanleiding van het onderzoek

Op dinsdag 9 september 1997 werd in de VINEX-wijk 

Leidsche Rijn (gemeente Vleuten-De Meern, tegenwoordig 

gemeente Utrecht) een opmerkelijke archeologische 

ontdekking gedaan (afb. 1.4, locatie 2: De Balije). In een 

eerste brede sleuf van een uit te graven waterpartij wer-

den goed geconserveerde resten van een Romeinse weg 

gevonden, die op grond van ligging en materiaalgebruik 

al snel in verband werden gebracht met de lang gezochte 

grensroute langs de Rijn.8 Nauwelijks zes meter ernaast, 

in een verlande rivierbedding, werd nog op dezelfde dag 

een 25 meter lang vrachtschip uit de tweede helft van de 

tweede eeuw ontdekt.9 Pas in de erop volgende dagen 

werd de volledige wetenschappelijke betekenis van het 

ongewoon gaaf bewaarde assemblage duidelijk.

Achteraf bleken van de Romeinse weg al eerder in juli 

1997 vergelijkbare resten (maar dan in verspoelde con-

text) te zijn aangetroffen bij onderzoek van een inheems-

Romeinse nederzetting (afb. 1.3; afb. 1.4, locatie 1: 

Veldhuizen B).10 In de loop van september 1997 werd de 

weg daarnaast tijdens civieltechnische werkzaamheden op 

nog eens twee locaties waargenomen (afb. 1.4, locatie 3 

en 4). Begin 1998 werd de Romeinse weg tijdens archeolo-

gisch onderzoek rond kasteel Nijevelt wederom op enkele 

plaatsen blootgelegd (afb. 1.4, locatie 5 en 6).

De vergevorderde stand van de planontwikkeling in 

Leidsche Rijn noopte ondertussen tot de ontwikkeling 

van een efficiënte prospectiemethode voor het traceren 

van de weg. In het kader van de Nota cultuurbeheer 

voor knelpunten in VINEX-locaties kon de Rijksdienst 

voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB, te-

genwoordig Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) aan 

Archeologisch Adviesbureau RAAP nog in september 

1997 opdracht verlenen om verschillende, onder meer 

geofysische technieken te beproeven.11 Op grond van dit 
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Afb. 1.3 Overzicht van eerder uitgevoerd archeologisch onderzoek en de ligging van de limesweg.
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haalbaarheidsonderzoek werd gekozen voor een strategie 

van grondboringen die geplaatst werden in raaien dwars 

op het vermoede wegtracé.12 De leemtes tussen de fysieke 

waarnemingen konden op deze wijze overtuigend worden 

opgevuld (afb. 1.3-1.4).13 De Romeinse weg bleek, voor 

zover deze was gekarteerd, de zuidrand te volgen van 

een gordel van zandige afzettingen opgebouwd door een 

zijtak van de Rijn, de zogenoemde Heldammer stroomrug 

(par. 1.2). Het gaat om de stroomrugafzettingen met in 

boringen een aflopend profiel dat binnen 150 centimeter 

beneden maaiveld overgaat in zand (Fs5 volgens verkorte 

omschrijving van Berendsen 1982).

De aldus verkregen gegevens vormden een goede basis 

voor onderzoek naar de mogelijkheden tot behoud van 

de resten van de weg. In oktober 1997 begon daartoe 

een overleg tussen de gemeente Vleuten-De Meern, de 

provinciaal archeoloog en de afdeling plantoetsing van de 

provincie Utrecht en de ROB. Uitgangspunt was dat de res-

ten van de weg beschouwd dienden te worden als een te 

beschermen archeologisch monument. De feitelijke wet-

telijke bescherming zou worden geregeld nadat het plan 

was gerealiseerd. Fysieke verstoringen dienden tijdens 

de bouw tot een minimum beperkt te blijven. Het ooste-

lijk deel van het wegtracé, vanaf Openbare Basisschool 

Pantarijn aan de Van Lawick van Pabstlaan tot en met Park 

de Balije, is uiteindelijk ingepast en deels gevisualiseerd. 

Vanwege de voortgang van de planontwikkeling bleek een 

dergelijke stedenbouwkundige integratie in het noordwes-

ten (plandeel Waterland) en rondom de Heldammersingel 

echter slechts tegen onevenredige kosten mogelijk.
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Afb. 1.4 De ligging van de limesweg op de geomorfogentische ondergrond naar Berendsen 1982.

1.2 Landschappelijke context

Bij het onderzoek naar de limesweg speelt de landschap-

pelijke inbedding van de weg in een hoog dynamisch 

rivierengebied een belangrijke rol. In paragraaf 1.2.1 

en 1.2.2. wordt daarom ingegaan op de ligging van de 

limesweg in relatie tot de Heldammer stroomrug.

1.2.1 Ligging van de limesweg

De limesweg volgt ten westen van De Meern vrij conse-

quent de zuidrand van de Heldammer stroomrug. In 1997 

kwam dit nogal als een verrassing, aangezien men tot 

dan toe de limesweg eerder op de brede stroomrug van 

de Oude Rijn had verwacht. En als de limesweg al op de 

Heldammer stroomrug zou liggen, dan zou men hebben 

voorspeld dat deze zou lopen over de hoogst opgeslibde 

delen, de oeverwallen.14 Bij het archeologische onderzoek 

in 1997 en 1998 bleek echter dat de weg alleen de 

flanken van stroomgordel raakt en daarbij vrijwel nergens 

lijkt te zijn gefundeerd op de zandige beddingafzet-

tingen. Daarentegen lijken zuidwaartse uitstulpingen van 

de gordel van oeverafzettingen-op-kom (code Fs 5 van 

Op enkele punten, met name ter plaatse van toekomstige 

rioleringen, was verstoring van de resten onvermijdelijk. 

De meeste van deze verstoringen deden zich voor in het 

noordwesten van bestemmingsplan Veldhuizen, in het 

plandeel Waterland. In de zuidoosthoek van dit plandeel 

zou bovendien mogelijk de top van de weg plaatselijk 

worden geraakt door wegcunetten en bouwputten. Er 

waren evenwel aanwijzingen dat de bewuste sporen 

(in enige mate) waren aangetast door erosie. Met de 

gemeente Vleuten-De Meern is destijds daarom overeen-

gekomen, dat de te verstoren secties van de weg vooraf 

zouden worden onderzocht door de Rijksdienst voor 

het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) waarvan de 

verzelfstandigde opgravingstak per 1 mei 1998 officieel 

overging in het toen opgerichte Archeologisch Diensten 

Centrum (ADC). Verder werd afgesproken dat de met de 

opgraving gemoeide kosten ten laste kwamen van de 

grondexploitatie van Veldhuizen.
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Berendsen 1982) de leidraad te zijn geweest voor het 

tracé van de weg (afb. 1.4). Omdat de route toch zoveel 

mogelijk in rechte strekken werd aangelegd, ontstond een 

tracé dat in meetkundige termen kan worden omschreven 

als ‘stuksgewijs recht’. Noodzakelijkerwijs sneed een der-

gelijk tracé noordwaartse instulpingen van de stroomrug 

af. De weg ligt daarom op sommige plaatsen ver buiten 

de meandergordel (tot bijna tweehonderd meter), maar 

rust ook dan meestal nog op een flink pakket oeverafzet-

tingen. Op enkele plaatsen ontbreken deze afzettingen en 

ligt de weg direct op zware komklei of zelfs kleiig veen.

Welbeschouwd heeft de limesweg een paradoxale ligging: 

enerzijds koos men voor een veilige landschappelijke 

ligging van de weg zo ver mogelijk van het dynamische 

Heldammer riviersysteem vandaan, maar anderzijds ligt 

de weg voor een groot deel juist vlak tegen de rivier aan. 

Het is niet verwonderlijk dat op laatstgenoemde plekken 

de weg ernstig door de rivier is aangetast.15 Blijkbaar 

vormde de rivier echter een dermate belangrijke verkeers-

ader dat men de erosie en noodzakelijke herstelwerk-

zaamheden voor lief nam. Daarbij was de rivier ongetwij-

feld de primaire aanvoerroute van de grote hoeveelheid 

materiaal (hout, grind, etc.) dat nodig was voor de aanleg 

van de weg, alsook het onderhoud ervan.

1.2.2 De Heldammer stroomrug

Zowel de Oude Rijn als de Heldammer stroomrug maken 

deel uit van het Utrechtse stroomstelsel, dat via Wijk 

bij Duurstede en Utrecht naar Woerden loopt en in de 

zee bij Katwijk uitmondt. Het Utrechtse stroomstelsel 

vormde lange tijd één van de belangrijkste rivierarmen in 

Nederland. Rond de overgang van het vroeg- naar het mid-

den-neolithicum (ca. 4300 voor Chr.) is het stelsel actief 

geworden. Toch is van grootschalige rivieractiviteit pas 

sprake vanaf het begin van het laat-neolithicum (ca. 3000 

voor Chr.).16 De Heldammer stroomrug kent perioden van 

verhoogde rivieractiviteit die worden afgewisseld met pe-

rioden van verminderde, of zelfs geen activiteit. Op basis 

van boringen en de aanwezigheid van een begraven vege-

tatiehorizont onderscheidt Törnqvist twee actieve fasen.17 

Nales en Vis gaan daarentegen uit van drie actieve fasen 

op basis van kleilagen in het aangrenzende komgebied.18 

Mede op basis van langdurig archeologisch onderzoek in 

Leidsche Rijn kunnen echter slechts twee activiteitsfasen 

met zekerheid worden onderscheiden, respectievelijk fase 

1 en de latere reactiveringsfase 2.19

Fase 1

Fase 1 is de oudste fase en omvat een dik pakket oeveraf-

zettingen met een complexe opbouw. De stroomrug is in 

deze fase ca. vierhonderd meter breed.20 Kenmerkend is 

een vegetatiehorizont (laklaag) in de top van de oeveraf-

zettingen op ca. 0 tot 0,5 m-NAP. De top van de bedding-

afzettingen ligt op maximaal 1,4 m-NAP.21

De restgeul van fase 1 is in 2003 aangetroffen tijdens 

de opgraving De Balije II, ongeveer een kilometer ten 

zuidoosten van het als archeologisch monument voorge-

dragen terrein ‘Veldhuizen’. Op basis van 14C-dateringen 

blijkt dat fase 1 van de stroomrug in de midden-bronstijd 

begon te verlanden en aan het einde van de late bronstijd 

geheel verland was.22

Bovenin een vegetatiehorizont midden op de meander-

gordel, ongeveer tweehonderd meter ten noordoosten 

van het als monument voorgedragen terrein ‘Veldhuizen’ 

zijn twee vondstconcentraties uit de midden-ijzertijd 

of het begin van de late ijzertijd gevonden (afb. 1.3: 

Rijksstraatweg 1998).23 Op basis hiervan is het aanne-

melijk dat tot aan de midden-/late ijzertijd geen noe-

menswaardige sedimentatie meer op de stroomrug heeft 

plaatsgevonden.

Ten zuiden van de Heldammer stroomrug bevindt 

zich een smalle ‘crevasserug’ waarvan op basis van de 

opgraving Nijevelt (1998) de eindfase 14C-gedateerd 

kan worden in het laat-neolithicum (afb. 1.3; afb. 1.4, 

locatie 6). Deze crevasse mag daarmee tot fase 1 van de 

Heldammer stroomrug worden gerekend. Er lijkt sprake 

van een crevasssegeul die zich langzaam heeft uitgebreid 

in westelijke richting en uiteindelijk aansluiting heeft ge-

vonden met een laagte in de oeverwal of een crevassegeul 

zonder dat het tot een avulsie (stroomgordelverlegging) is 

gekomen.24

Fase 2

Fase 2 van de Heldammer stroomrug is een jongere reac-

tiveringsfase die gekenmerkt wordt door een aanzienlijk 

hoger zandvoorkomen. De top van de oeverafzettingen uit 

deze fase staat min of meer gelijk aan het oorspronkelijke 

maaiveld in 1998, terwijl de top van de onderliggende 

beddingafzettingen zich meestal direct onder de bouw-

voor bevindt (ca. 0,7 m+NAP). De meandergordel uit fase 

2 is op veel plaatsen slechts ca. tweehonderd meter breed 

en vertoont grote meanderbochten.25 Dit jonge systeem 

ligt in Veldhuizen vooral in de zuidelijke helft van de 

meandergordel.

De exacte begin- en einddatering van fase 2 is enigszins 

problematisch. Ten tijde van het onderzoek in Waterland 

(1998-2000) stond in ieder vast dat dit systeem in de 

Romeinse tijd een watervoerende bedding had, getuige 

de scheepsvondst van september 1997 (afb. 1.4, locatie 

2). De eerder genoemde vondstconcentraties uit de 

midden-ijzertijd of het begin van de late ijzertijd bovenin 

een vegetatiehorizont uit fase 1 geven een uiterste 

begindatering. De oudste archeologische resten die zijn 

aangetroffen op de oeverafzettingen van fase 2 dateren 

uit de eerste helft van de eerste eeuw en omvatten de 

grotendeels verspoelde rurale nederzetting op locatie 

Vleuterweide-Gemeentewerf (fase 2A).26 De hier onder-

zochte doorsnede van de Heldammer stroomrug laat 

zien dat de rivier in fase 2 aanvankelijk nog zeer actief 

was en aanzienlijke dimensies had.27 De rivierbedding 

was ten minste vijf meter diep en vermoedelijk dertig 
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meter of meer breed.28 Recent is meer inzicht verkregen 

over de breedte van de rivierbedding in fase 1. Bij de 

opgraving Kuinderboslaan (2019) ter hoogte van castel-

lum Hoge Woerd is vastgesteld dat de rivier hier rond 

het midden van de eerste eeuw ca. honderd meter breed 

was.29 In de loop van de tweede en derde eeuw na Chr. 

neemt de activiteit echter af, alsook de dimensies van de 

rivier (fase 2B). Mogelijk is dit een gevolg van menselijk 

ingrijpen waarbij men geprobeerd heeft de watertoevoer 

en de stroomdraad van de Heldammer rivier te reguleren. 

Hierop wijzen diverse civieltechnische maatregelen uit de 

jaren 99/100 na Chr. en 124/125 na Chr.30 Omstreeks het 

tweede kwart van de derde eeuw neemt de activiteit van 

de Heldammer rivier vrij plotseling sterk af en begint de 

rivier te verlanden.31

1.3 Werkzaamheden en bemensing

Het archeologische veldwerk binnen het project Waterland 

is met tussenpozen in vier fasen uitgevoerd (afb. 1.3; 

werkput 11 ligt rechts van Nijevelt en valt net buiten het 

kaartbeeld):

- Fase 1, maart-april 1998 (werkput 1, 2, 7 en 8);32

- Fase 2, mei-december 1998 (werkput 3 t/m 6);

- Fase 3, februari-maart 1999 (werkput 9 en 10);

- Fase 4, april-november 2000 (werkput 11 t/m 13).33

Het archeologisch onderzoek in 1998 (fase 1 en 2) had 

het karakter van een volwaardige opgraving waarbij in de 

meeste werkputten substantiële archeologische resten 

van de Romeinse limesweg werden aangetroffen. Het 

onderzoek in 1999 en 2000 (fase 3 en 4) was daarentegen 

veel kleinschaliger en vond meer plaats op het niveau van 

een archeologische waarneming/begeleiding.34 In fase 1 

werd het veldwerk uitgevoerd door de ROB/JWS. Hiervan 

ging de verzelfstandigde opgravingstak per 1 mei 1998 

officieel over in het toen opgerichte ADC (fase 2 t/m fase 

4).

1.3.1 Wetenschappelijke en dagelijkse leiding 
veldwerk

De wetenschappelijke leiding van het project Waterland 

lag in handen van Erik Graafstal, die in februari 1997 als 

projectarcheoloog in dienst was genomen bij de gemeente 

Vleuten-De Meern. In de eerste fase van het veldwerk 

heeft Joris Lanzing (ROB) een korte tijd als vervanging 

voor Erik Graafstal opgetreden. In 1998 had Klaas Greving 

vanuit zijn functie als veldtechnicus de dagelijkse leiding 

over de veldwerkzaamheden. In 1999 lag de technische 

leiding in handen van Mark Spanjer (archeoloog) en in 

2000 van Annette Bakker (archeoloog), Albert Veenhof 

(veldtechnicus) en Edwin Blom (archeoloog).

1.3.2 Samenstelling veldteam

In dit (evaluatie)rapport worden verder alleen werkput 2 

(fase 1) en werkput 3 (fase 2) behandeld. De machinale 

graafwerkzaamheden werden uitgevoerd door Bert 

Gardenier van aannemersbedrijf Gebroeders Gardenier 

B.V. Het vaste veldteam bestond in 1998 uit Klaas Greving 

(veldtechnicus), Annette Bakker (archeoloog) en Wim 

Koudijs (†, assistent-veldtechnicus). Zij werden daarbij 

soms ondersteund door twee grondwerkers. ROB-

fotograaf Siem Kuppens (†) kwam geregeld langs voor het 

maken van veldfoto’s.

Bij de beschrijving en interpretatie van de profielen 

kon men in het veld een aantal keer terugvallen op de 

expertise van de fysisch-geografen Henk Berendsen (†) 

en Marieke van Dinter. Gezien de vele houtresten van 

de Romeinse limesweg werd in het veld veelvuldig de 

hulp ingeroepen van Silke Lange (destijds Bureau voor 

Ecoarcheologie Koopmans & Lange). Zij heeft als houtspe-

cialist in het veld houtresten beschreven, gewaardeerd en 

bemonsterd voor determinatie en dendrochronologisch 

onderzoek. Tevens heeft Silke Lange een belangrijke 

bijdrage geleverd aan een eerste interpretatie van de hout-

structuren.35 Het dendrochronologische onderzoek werd 

vrijwel direct aansluitend aan het veldwerk uitgevoerd 

door Elsemiek Haenraads en Ute Sas van het Nederlands 

Centrum voor Dendrochronologie RING te Amersfoort. 

Laura Koopmans (destijds Bureau voor Ecoarcheologie 

Koopmans & Lange) nam in het veld de bemonstering 

van zaden en pollen voor haar rekening. Het onderzoek 

naar de botanische macroresten en pollen is aansluitend 

uitgevoerd door Biax Consult. De schelpenmonsters zijn 

apart daarvan onderzocht door Wim Kuijper (Universiteit 

Leiden). Nog tijdens het veldwerk zijn ook andere speci-

alisten ingezet, waaronder voor natuursteen (Eva Kars), 

grind (Adri Burger) en keramiek (Coriene Wiepking).

1.3.3 Werkwijze veldwerk

De opgravingsstrategie werd grotendeels bepaald door 

een vooraf door Erik Graafstal opgesteld onderzoeks-

plan in relatie tot de Romeinse limesweg (hoofdstuk 2). 

Daarbij vond tijdens het veldwerk geregeld (meestal eens 

per twee weken) overleg plaats tussen het veldteam, 

de wetenschappelijke leiding en een wetenschappelijke 

adviesgroep bestaande uit Rien Polak en Tom Hazenberg. 

Hierin werden allerlei zaken besproken met betrekking 

tot financiën, personele bezetting, werkwijze/monsterpro-

gramma en planning archeologisch onderzoek in relatie 

tot de civieltechnische werkzaamheden.

De vaste punten van het hoofdmeetsysteem van werkput-

ten werden direct voorafgaand aan de graafwerkzaam-

heden door de landmeetkundigen Wim Yong en Wim de 

Hartog met GPS ingemeten. Voorafgaand aan de aanleg 

van het eerste vlak werd eerst de recente bouwvoor verwij-

derd. Daarna werd laagsgewijs verdiept tot het eerste 
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sporenniveau. Het heeft er alle schijn van dat bij werkput 

2 en 3 niet altijd systematisch werd gezocht met een 

metaaldetector.36 De aanleg van de vlakken geschiedde 

machinaal (rupskraan met gladde bak). Alleen houtresten 

en kwetsbare resten zoals een fragment van een visfuik 

werden verder met de hand vrijgelegd. De houten palen 

liet men bij het verdiepen naar een volgend vlak zoveel 

mogelijk zitten. De meeste palen, waarvan sommige nog 

over een lengte van 3,5 meter (!) waren bewaard, werden 

geborgen door ze met een spanband in de vorm van een 

omgelegde strop aan de bovenzijde van de paal met de 

kraan uit de grond te trekken. De palen – en dan met 

name de aangepunte onderzijden - konden nadien nader 

worden onderzocht en bemonsterd door de houtspecialist.

Bij de diepte van de putten moest men rekening houden 

met (het aanvankelijk ontbreken aan) bronbemaling, waar-

bij men in principe niet dieper dan de aanleghoogte van 

de riolen mocht graven. Alleen de profielsleuven over de 

weg mochten op volledige archeologische diepte worden 

aangelegd. De vlakken, putprofielen en coupes werden 

handmatig getekend op A0-vellen millimeter-folie (op 

schaal 1:50 of 1:20; detailtekeningen soms schaal 1:10). 

De tekeningen werden achteraf met potlood ingekleurd 

en geïnkt. De vlak- en spoorhoogtes ten opzichte van NAP 

werden met een waterpastoestel bepaald.

In het veld zijn per put vondst- en spoornummers 

uitgedeeld. Waar dit voor verwarring kan leiden, is in 

dit rapport bij de vondstnummers gebruik gemaakt van 

de uitgebreide notatie [werkput].[vlak].[vondstnummer], 

bijvoorbeeld vnr. 3.3.22 voor werkput 3, vlak 3, vondst-

nummer 22.37 Ook bij de spoornummers is indien nodig 

een uitgebreide notatie gebruikt van [werkput].[spoornum-

mer], bijvoorbeeld S3.23 voor werkput 3, spoor 23.

Tijdens het veldwerk kregen enkele houtstructuren (met 

name palenrijen) administratief één spoornummer en in 

sommige gevallen ook één vondstnummer (‘volgnummer’) 

toegekend. Om in deze gevallen toch onderscheid te 

kunnen maken tussen individuele palen, zijn subnummers 

aan de spoornummers toegevoegd. Deze staan vermeld 

op de originele vlaktekeningen en zijn ook gebruikt bij 

de beschrijving van de houtstructuren (par. 3.3). Om de 

relatie met de originele documentatie te behouden, is 

ervoor gekozen in deze gevallen niet met terugwerkende 

kracht om te nummeren. Natuurlijke lagen kregen in het 

veld in principe geen spoornummer; ook dit is zo gelaten 

voor wat het is.

Van werkput 2 en 3 zijn de vlak- en profieltekeningen in 

september 2000 door het ADC verder in MapInfo gedigi-

taliseerd. De in dit rapport gebruikte sporenoverzichten 

en profieltekeningen zijn grotendeels gebaseerd op deze 

MapInfo-bestanden. De spoor- en vondstadministratie 

zoals deze op analoge lijsten en op de veldtekeningen is 

bijgehouden, is medio 1999 deels verwerkt in een Access-

database. In het kader van dit evaluatierapport is deze 

database waar nodig aangevuld.
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2 Vraagstelling

Direct voorafgaand aan het veldwerk (bestemmingsplan 

Veldhuizen, plandeel Waterland) is door Erik Graafstal 

op verzoek van de ROB een onderzoeksplan opgesteld.38 

In dit Programma van Eisen ‘avant la lettre’ staan zes 

onderzoeksthema’s vermeld, die alle betrekking hebben 

op de Romeinse weg:

-De aanlegdatum

-De vorm van de weg

-Logistieke aspecten

-Reparaties en onderhoud

-De weg in het landschap

-De teloorgang van de weg

Hieronder worden per thema de onderzoeksvragen 

weergegeven.

2.1 De aanlegdatum

Dateert de eerste aanleg van de weg inderdaad van 

omstreeks 125? Of gaat er een oudere fase aan vooraf?

-Behoren de gebruikte dendromonsters stratigrafisch tot 

de oudste aanleg? Horen de bemonsterde palen op grond 

van hun configuratie tot de oorspronkelijke constructie?

-Vertegenwoordigen de houtsnippers en de eerste grind-

voorkomens bij De Balije een oudere fase? 

-Zijn de dijksecties buiten geulcontext wellicht ouder dan 

die in geulcontext?

2.2 De vorm van de weg

Hoe zag de weg er in zijn opeenvolgende gestalten uit?

-Welke delen horen tot de oorspronkelijke aanleg? Welke 

vertegenwoordigen mogelijk een jongere fase met een 

ander (?) profiel?

-Werd de weg-op-dijklichaam begrensd door taluds? Aan 

beide zijden? Van aanvang af?

-Gaat de weg-als-grindbaan steeds begeleid van bermslo-

ten? Lagen zij ook langs de ‘dijk’? Kan er voor de ‘weg-op-

dijk’ gesproken worden van verschillende profieltypen, die 

hetzij ruimtelijk, hetzij in de tijd duidelijk van elkaar zijn 

te onderscheiden? 

-Is het profieltype van De Balije representatief voor de 

secties in geulcontext of zijn er verschillen?

-Hoe verhouden de wegsecties met organica buiten 

geulcontext zich hiertoe?

2.3 Logistieke aspecten

Hoe werd het terrein geprepareerd?

-Zijn er sporen waarneembaar van een ‘bouwweg’?

-Werd er zoiets als een cunet uitgegraven of werd de weg 

op het natuurlijke maaiveld aangelegd?

Wat valt er te zeggen over de materiaal-logistieke kant van 

de aanleg, met name de operatie van 125?

-Welke materialen zijn in de verschillende bouwfasen 

gebruikt?

-Uit welke milieus zijn het riet en het rijshout afkomstig? 

Is er sprake van wood management bij het rijshout?

-Waar zijn klei en zand gewonnen?

-Waar komt het grind vandaan? En de natuursteen?

-Waar komt het eikenhout vandaan? Komen de stammen 

uit eenzelfde houtbestand?

-Wat valt er te zeggen over het milieu van herkomst van 

het zachte hout?

-Valt er iets te zeggen over de aangevoerde volumina en 

gewichten per materiaalsoort per aangelegde meter?

Hoe werd het werk uitgevoerd?

-Welke gereedschappen werden gebruikt?

-Zijn er verschillende handen te onderscheiden?

Hoe snel verliep de aanleg? Hoe lang is men bezig 

geweest met de aanleg van het traject Veldhuizen?

-Treedt er binnen het onderzoeksgebied een verschuiving 

op in de dendrodateringen?

-Valt er een verandering van jaargetijde waar te nemen in 

de gebruikte biezen/riet of takken?

2.4 Reparaties en onderhoud

Welke vormen en oorzaken van beschadiging van de weg 

vallen te onderscheiden?

-Voor welke vormen van transport werd de weg gebruikt?

-Zijn er kuilen of verzakkingen te constateren?

-Zijn er aanwijzingen voor afspoeling van het wegdek?

-Heeft er erosie van het weglichaam plaatsgevonden onder 

invloed van rivieractiviteit?

Is de weg ooit stelselmatig verbeterd/opgehoogd? Vond er 

onderhoud plaats?

-Zijn er opeenvolgende wegdekken dan wel ophogingsla-

gen te onderscheiden?
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-Zijn hierin andere materialen gebruikt dan in de eerste 

aanleg? Welke?

-Komt deze opeenvolging over grotere lengte of in meer 

secties voor?

-Zitten er lagen tussen waarvan de genese natuurlijk is?

Behoren de rieten matten tot de eerste aanleg van de dijk 

of vertegenwoordigen zij

een latere verbetering?

-Werd het rijshout gebruikt voor reparaties, bijv. van 

kuilen? Komt het alleen plaatselijk voor?

-In welk seizoen werden de verbeteringen/reparaties 

uitgevoerd?

Wat valt er te zeggen over de elzen beschoeiing aan de 

geulzijde?

-Heeft deze inderdaad als beschoeiing, dat wil zeggen als 

waterkerende constructie, gefungeerd? Is zij als zodanig 

effectief geweest?

-Is de beschoeiing later dan de weg aangelegd? Wat is 

de (stratigrafische) relatie tussen de beschoeiing en het 

schip bij De Balije? Kan het zinken van het schip worden 

gedateerd?

-Is de beschoeiing in één campagne aangebracht?

2.5 De weg in het landschap

Wat is de relatie tussen de onderscheiden profieltypen en 

de fysische geografie?

-Klopt het tot nu toe gehanteerde model (zie hoofdstuk 2 

[van het onderzoeksplan Romeinse weg Veldhuizen maart-

september 1998, red.])?

-Hoe nauw luistert de weg naar het landschap?

-Wat is er aan de hand op die plaatsen waar de weg buiten 

geulcontext als een ‘dijk’ is geprofileerd? Wat lag er eerst 

op de plaats waar zij elkaar raken, de weg of de geul?

-Als de geul er eerst lag, waarom legde men dan de weg 

er strak tegenaan?

-Of bracht de ‘dijk’ met beschoeiing omgekeerd de geul 

tot staan? Zo ja, in welke fase kwam de geul tegen de weg 

te liggen?

2.6 De teloorgang van de weg

Wat zijn de oudste aanwijzingen voor serieuze aantasting 

van de weg?

-Wanneer begon de afspoeling van het wegdek? Wanneer 

raakte de weg in verval resp. in onbruik?

-Wat is de verlandingsdatum van de restgeul (=terminus 

ante quem voor fatale erosie)?

-Lopen er dateerbare Romeinse sporen door de weg? 
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3 Inventarisatie van de resultaten 
van het onderzoek: Sporen en 
structuren

Bij het onderzoek Waterland zijn veel goed bewaarde res-

ten van de limesweg aangetroffen. In dit evaluatierapport 

worden alleen de sporen en structuren uit werkput 2 (par. 

3.1) en werkput 3 (par. 3.2) behandeld, waarbij bijzonder 

veel aandacht wordt besteed aan de goed geconserveerde 

Romeinse houtstructuren (par. 3.3).

3.1 Werkput 2

In werkput 2 is verspreid over tien dagen gewerkt 

tussen dinsdag 14 april en maandag 27 april 1998. De 

NO-ZW georiënteerde werkput is haaks aangelegd op het 

verwachte tracé van de limesweg (afb. 1.3). Op het niveau 

van het eerste vlak heeft de werkput een totale lengte van 

ca. 29 meter en een breedte van 8 meter in plaats van de 

geplande 5 meter. Door een onoplettendheid bleek de 

werkput namelijk aanvankelijk aan de verkeerde kant van 

de meetbuizen te zijn uitgezet. Dit is in het veld direct ge-

corrigeerd door nog op dezelfde dag het eerste vlak drie 

meter breder aan te leggen dan vooraf was voorzien.39 

Vlak 2 en dieper gelegen vlakken zijn wel op de juiste 

plek aangelegd, waarbij een lengte van ruim 21 meter en 

een breedte van een kleine 6 meter zijn aangehouden. In 

totaal zijn vijf vlakken aangelegd, waarvan er vier volledig 

zijn gedocumenteerd en afgewerkt (afb. 3.1).40 Verder zijn 

drie putprofielen gedocumenteerd en afgewerkt (afb. 3.2). 

De toenmalige maaiveldhoogte lag tussen ca. 0,11 m+NAP 

en 0,15 m-NAP.41 Het huidige maaiveld ligt gemiddeld 

genomen iets lager, tussen ca. 0,11 m+NAP en 0,19 

m-NAP; alleen ter hoogte van een visualisatie uit 2011 van 

de Romeinse limesweg reikt het maaiveld plaatselijk hoog 

tot 0,24 m+NAP.42

3.1.1 Werkput 2 - vlak 1

Het eerste vlak is ca. vijftien centimeter onder de bouw-

voor aangelegd met een gemiddelde vlakhoogte van 0,54 

m-NAP. Naast enkele recente verstoringen, waaronder 

twee O-W georiënteerde drainagesleuven, zijn in vlak 1 

drie ‘subrecente’ sloten/greppels waargenomen. Qua 

oriëntatie sluiten de sloten/greppels goed aan bij de 

middeleeuwse verkaveling, waarvan die in Veldhuizen 

oorspronkelijk terug lijkt te gaan tot een vroege cope-

ontginning uit de tweede helft van de elfde eeuw.43 Sloot/

greppel S2.2 en S2.7 zijn ca. 1,3 tot 1,5 meter breed. 

Beide zijn min of meer NNO-ZZW georiënteerd en liggen 

parallel aan elkaar met een onderlinge afstand van ca. 

11,6 meter (ongeveer drie Rijnlandse roeden), gerekend 

vanaf de hartlijn. Haaks op sloot/greppel S2.2 ligt een ca. 

1,1 meter brede sloot/greppel S2.3.

Verder zijn op het niveau van vlak 1 twee natuursteen-

concentraties aangetroffen (S2.5 en S2.6), die op basis 

van (het selectief) verzamelde materiaal uit basaltblokken 

blijken te bestaan (par. 4.3). Deze basaltblokken zijn 

waarschijnlijk in de midden-Romeinse tijd hier aange-

bracht als versteviging van de oever en de hierop vlak 

langs de rivier gelegen limesweg.

3.1.2 Werkput 2 - vlak 2

Het tweede vlak is op gemiddeld 0,72 m-NAP aangelegd. 

Vanaf 0,52 m-NAP zijn goed geconserveerde resten van ei-

kenhouten palen en een hiertegen horizontaal geplaatste 

plank van zilverspar aan het licht gekomen. De bovenzijde 

van de houten palen zit gemiddeld op 0,63 m-NAP. Het 

gaat hier om resten van een NW-ZO georiënteerde houten 

beschoeiing aan de rivierzijde van de limesweg (structuur 

2H6, zie par. 3.3.4). Direct ten noordoosten van de hou-

ten beschoeiing bevind zich een concentratie grote ‘keien’ 

(vermoedelijk basaltblokken). Ook deze zijn waarschijnlijk 

hier gestort in een poging te voorkomen dat de rivier de 

limesweg (verder) weg zou spoelen. In de zandige (rest)

geulafzettingen ten noordoosten van de beschoeiing 

is nog een complete aardewerk pot aangetroffen (vnr. 

2.2.4), waarvan de bovenkant zich ca. tien centimeter 

onder vlak 2 bevond, dus rond 0,60 m-NAP.44 Helaas is 

de pot na restauratie zoek geraakt nog voordat deze was 

gedetermineerd. Op basis van stratigrafie moet het om 

Romeins vaatwerk gaan, mogelijk een intentionele (rituele) 

depositie in de rivier/restgeul.

3.1.3 Werkput 2 - vlak 3

Het derde vlak bevond zich gemiddeld op 1,00 m-NAP. De 

houten beschoeiing (structuur 2H6) moet op dit niveau 

nog aanwezig zijn geweest, maar ontbreekt vreemd 

genoeg op de originele vlaktekening. In het veldboekje 

met aantekeningen van Joris Lanzing staat deze houten 

beschoeiing echter wél getekend bij een schets van vlak 

3.45 De originele tekening van vlak 3 moet dan ook wor-

den gezien als een detailtekening met zaken die op vlak 

2 nog niet zichtbaar waren en niet als complete weergave 

van alles wat op vlak 3 aanwezig was.
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Afb. 3.1 Vereenvoudigde weergave van de gedocumenteerde vlakken in werkput 2.
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In vlak 3 zijn diverse ‘keien’ (wederom basalt?), enkele 

houten palen, ‘rietplaggen’ en veel verspoeld hout waar-

genomen. Ten noordoosten van de houten beschoeiing is 

een min of meer NNW-ZZO georiënteerde, naar de rivier 

overhellende palenrij aangetroffen (structuur 2H8, zie par. 

3.3.4). De bovenzijde van de palen zit tussen 0,76 en 0,83 

m-NAP. Direct naast deze palenrij is aan de rivierzijde op 

0,81 m-NAP een fragment van een visfuik aangetroffen 

(vnr. 2.3.22, in het veld per abuis als ‘mandje’ aangeduid). 

Het is niet duidelijk of het fuikrestant zich in situ bevindt, 

mogelijk gaat het om een verspoeld exemplaar. De fuik 

is in zijn geheel geborgen en geconserveerd. In paragraaf 

4.6 wordt de fuik uitvoerig beschreven.

3.1.4 Werkput 2 - vlak 4

Ongeveer veertig centimeter onder vlak 3 is een vierde 

vlak aangelegd, op gemiddeld 1,40 m-NAP. Op dit niveau 

zijn diverse houtstructuren aangetroffen die samenhan-

gen met beschoeiing van de Romeinse limesweg, dan wel 

reparatie hiervan na een rivierdoorbraak. De houtstructu-

ren worden uitvoerig beschreven in paragraaf 3.3.4. De 

fasering van de afzonderlijke houtstructuren en de door 

dendrochronologisch onderzoek verkregen dateringen 

komen verder in paragraaf 5.1 t/m 5.4 aan bod.

Hierbij worden we soms geconfronteerd met tegenstrij-

dige gegevens, zo ook bij vlak 4. Uit dendrochronolo-

gisch onderzoek blijkt dat de eikenhouten palen van de 

beschoeiing (structuur 2H6) in het najaar of de winter van 

99/100 na Chr. zijn gekapt (par. 3.3.4; bijlage 2). Op de 

originele vlaktekening lijken de palen van structuur 2H6 

een grijze zandlaag te doorsnijden, vermoedelijk een 

beddingafzetting van de Heldammer rivier. Op basis van 

de doorsnijding zou deze afzetting dus ouder moeten 

zijn als de beschoeiing. Op ongeveer 2,4 meter ten 

noordoosten van de beschoeiing (structuur 2H6) is twintig 

centimeter onder vlak 4 (op ca. 1,47 m-NAP) echter een 

Scheldevallei-amfoor gevonden die waarschijnlijk niet vóór 

het midden van de tweede eeuw na Chr. dateert (par. 4.2; 

vnr. 2.4.42).46 Ervan uitgaande dat het aardewerk juist is 

gedateerd, is dit in tegenspraak met de op stratigrafische 

gronden verkregen datering van voor 99/100 na Chr. Een 

plausibele verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de 

rivier in de loop van de tweede helft van de tweede eeuw 

of derde eeuw na Chr. door de beschoeiing van 99/100 na 

Chr. heen is gebroken en een deel van de grond rond de 

palen heeft weggespoeld. Een andere, meer waarschijn-

lijke verklaring is dat men in het vlak de laagbegrenzing 

niet goed heeft waargenomen. Helaas geven ook het west- 

en oostprofiel geen definitief uitsluitsel over deze kwestie 

(par. 3.1.6 en 3.17).

3.1.5 Werkput 2 – zuidprofiel

In vlak 4 is direct ten zuidwesten van palenrij structuur 

2H3 (par. 3.3.4) een machinale coupe aangelegd over de 

gehele breedte van het vlak (doorsnede A-B). In afb. 3.2 

staat deze coupe aangeduid als het ‘zuidprofiel’ van werk-

put 2. In het profiel is duidelijk te zien dat de natuurlijke 

veen- en kleiafzettingen worden doorsneden door een drie 

meter breed en ca. 50 centimeter diep, komvormig spoor. 

Onderin dit spoor bevindt zich een laag met verspoeld 

veen en kleibrokken en daarboven een laag met grijze 

‘stopverfachtige’ klei. Dit spoor is geïnterpreteerd als 

een Romeinse doorbraakgeul/crevasse. In vlak 4 is de 

bovenste crevasse-afzetting gezien als de grijsblauwe 

kleilaag (S2.48).

3.1.6 Werkput 2 - westprofiel

Het ‘westprofiel’ van werkput 2 is aangelegd vanaf 

vlak 1, waardoor de bouwvoor ontbreekt (afb. 3.2). 

Het profiel is hier over een lengte van ruim 12,5 meter 

gedocumenteerd. De natuurlijke ondergrond bestaat uit 

bruine veenlagen afgedekt door blauwgrijze tot bruine 

kleilagen. In de rechter helft van het profiel worden deze 

natuurlijke afzettingen doorsneden door een heterogeen 

pakket van ‘verspit’ (waarschijnlijk verspoeld) veen, klei 

(deels met zandige ‘fibers’), zavel en zand. In het veld is 

deze insnijding geïnterpreteerd als de riviergeul en een 

doorbraakgeul/crevasse. In het profiel zijn diverse houten 

palen te zien behorende tot de aan de limesweg gerela-

teerde structuur 2H2, 2H4 en 2H8 en een houten plank 

van structuur 2H6. Deze houtstructuren worden uitvoerig 

besproken in paragraaf 3.3.4. Opvallend is dat de palen 

alle in meer of mindere mate overhellen naar de rivier. 

Verder moet de aandacht gevestigd worden op een ca. 

tien centimeter dikke laag met ‘rietmatten’ die doorloopt 

tot aan de palen van structuur 2H4. In het veld bestond 

het idee dat het rietachtige materiaal antropogeen van 

oorsprong was en dan bedoeld was om de doorbraakgeul 

te dichten. Het botanische onderzoek van een monster 

van de ‘rietmatten’ (vnr. 2.0.78) suggereert dat het gaat 

om riet en kranswieren die hier ter plekke gegroeid 

hebben in stil of zwak stromend water (par. 4.5.3). Het 

is echter niet uitgesloten dat het riet en de kranswieren 

in de nabijheid zijn gewonnen en hier als pakket is 

gedeponeerd.

3.1.7 Werkput 2 – oostprofiel

Het ‘oostprofiel’ van werkput 2 beslaat een lengte van 

ruim negentien meter (afb. 3.2). In de linkerhelft van 

het profiel zien we voornamelijk zandige (rest)geulafzet-

tingen van de Heldammer rivier die in de Romeinse tijd 

tot aan de houten beschoeiing liep van structuur 2H6 

(par. 3.3.4). Onderin een gelaagde geulafzetting van 
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zand en kleilensjes bevindt zich een concentratie grind 

en wat zoetwaterschelpen. Het grind is bemonsterd voor 

onderzoek (vnr. 2.0.76; par. 4.4). Waarschijnlijk gaat het 

om verspoeld materiaal dat oorspronkelijk als wegverhar-

ding van de limesweg heeft gediend. Uit analyse van het 

schelpenmonster (vnr. 2.0.74; par. 4.7) blijkt dat we met 

afzettingen te maken hebben die in een ‘rivierdal’ zijn 

gevormd. De schelpenfauna bestaat uit dieren die zowel 

in stromend als stilstaand water leven. Een aantal zoet-

waterslakken in het monster leeft in ondiep, verlandend 

water. Op basis van een fragment van een geverfde beker 

uit het schelpenmonster dateert de laag waarschijnlijk niet 

vóór de late eerste of het begin van de tweede eeuw na 

Chr. (par. 4.2.4).

In de rechterhelft van het profiel zien we onderin weer 

een oud veenpakket met riet en houtresten en direct 

daarboven blauwe tot donkergrijze kleilagen die op hun 

beurt weer worden afgedekt door een grijs venig pakket 

aan de rivierzijde en een bruine kleilaag aan de landzijde. 

Over de onderste vier lagen in het profiel is nog een brede 

pollenbak geslagen, mede op het oog van een potentiële 
14C-datering van de donkergrijze, vette kleilaag (vnr. 

2.0.75). Helaas is het uiteindelijk niet meer gekomen 

tot een analyse van dit pollenmonster. Evenals in het 

zuid- en westprofiel zal een aantal lagen tot een Romeinse 

rivierdoorbraak/crevasse behoren. Over de exacte 

begrenzing bestond reeds tijdens het veldwerk discussie 

en het is dan ook niet uitgesloten dat een aantal lagen in 

relatie tot de Romeinse houtstructuren (2H2, 2H3, 2H6 

en 2H9) verkeerd is aangekrast en daarmee onjuist staan 

weergeven op de profieltekening. Tot slot moet worden 

vermeld dat de op vlak 1 waargenomen sloten/greppels 

S2.2 en S2.3 ontbreken op de originele tekening van het 

oostprofiel. Waarschijnlijk verschilde de vulling ervan 

nauwelijks van de bouwvoor waaraan zij in het zuidprofiel 

zijn toegekend.

3.2  Werkput 3

In werkput 3 is verspreid over vier dagen gewerkt tussen 

vrijdag 15 mei en woensdag 20 mei 1998. In vergelijking 

met werkput 2 lag de werkdruk een stuk hoger, dit 

vanwege een strakke tijdplanning.47 De werkput is ONO-

WZW georiënteerd en is wederom haaks aangelegd op het 

tracé van de limesweg. De put is ca. dertig meter lang en 

vijf meter breed. Er zijn drie vlakken (afb. 3.3) en twee 

putprofielen gedocumenteerd (afb. 3.4). In 1998 lag de 

maaiveldhoogte ter hoogte van werkput 3 tussen ca. 0,24 

m-NAP en ca. 0,12 m+NAP.48 Het huidige maaiveld bevindt 

zich gemiddeld genomen een iets hoger, namelijk tussen 

0,01 m+NAP en 0,39 m+NAP.49

3.2.1 Werkput 3 - vlak 1

Het eerste vlak van werkput 3 is aangelegd op gemiddeld 

0,60 m-NAP, ongeveer 55 centimeter onder het toen-

malige maaiveld. Buiten een drainagesleuf (S3.2) en een 

NNO-ZZW georiënteerde (sub)recente sloot (S3.1) dateren 

alle sporen en lagen uit de Romeinse tijd.

Midden in de werkput bevindt zich een min of meer NNW-

ZZO georiënteerde eikenhouten palenrij (S3.8), waarvan 

hout bewaard is gebleven vanaf 0,62 m-NAP (par. 3.3.4; 

structuur 3H1). Ongeveer vier meter ten westen van deze 

palenrij ligt een donkergrijs spoor (S3.4), vrijwel zeker 

de verkleuring van de eikenhouten paal die exact op 

deze plek in vlak 2 zit (par. 3.2.2). De op vlak 1 zichtbare 

dagzomende zandige tot kleiige lagen zijn alle min of 

meer NNW-ZZO georiënteerd. Het gaat hier om bedding- 

en restgeulafzettingen van de Heldammer rivier die hier in 

de Romeinse tijd vrij strak tegen de limesweg aanloopt en 

op een gegeven moment het wegdek zelfs deels wegge-

spoeld heeft.

3.2.2 Werkput 3 - vlak 2

Vlak 2 is een kleine veertig centimeter onder vlak 1 

aangelegd op gemiddeld 0,97 m-NAP. Dit is dus op een 

vergelijkbare hoogte als vlak 3 van werkput 2 (par. 3.1.3). 

De westelijke helft van vlak 2 is over een lengte van iets 

minder dan tien meter gedocumenteerd. Het oostelijk deel 

van het vlak paste niet meer op de originele veldtekening. 

Het gaat hier om weinig informatieve dagzomende (rest)

geulafzettingen die daarom niet meer op een ander 

tekenvel zijn getekend.

Op vlak 2 zit over de gehele breedte van de werkput tegen 

de westzijde van de palenrij (S3.8) een plank van zilver-

spar, die samen met deze palenrij een beschoeiing vormt 

(par. 3.3.4; structuur 3H1). De beschoeiing vertoont opval-

lend grote gelijkenissen met structuur 2H6, wat betreft 

constructiewijze, gebruikte houtsoorten, bewerking en de 

dendrochronologische datering van najaar/winter 99/100 

na Chr. Bij één van de palen is aan de rivierzijde ongeveer 

twintig centimeter onder vlak 3 (op ca. 1,33 m-NAP) een 

randfragment gevonden van een bakje terra sigillata van 

het type Dragendorff 33 (vnr. 3.2.13).50 Het stuk dateert 

waarschijnlijk uit de late eerste eeuw of het begin van 

tweede eeuw na Chr. (par. 4.2.4). Deze datering sluit goed 

aan op de dendrochronologische datering van najaar/

winter 99/100 na Chr.

Rond de beschoeiing en dan vooral direct ten westen 

ervan, zijn tussen 0,85 m-NAP en 1,16 m-NAP diverse 

losse, ogenschijnlijk verspoelde stukken hout aangetrof-

fen (par. 3.3.4; structuur 3H4). Hiervan zullen twee 

eikenhouten palen, waarvan er één met een dendrochro-

nologische datering van najaar/winter 99/100 na Chr., 

oorspronkelijk tot de houten beschoeiing (structuur 3H1) 

hebben gehoord. Te midden van het verspoelde hout zijn 

aardewerkfragmenten gevonden van een ruwwandige 
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Afb. 3.2 Vereenvoudigde weergave van de putprofielen van werkput 2.
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kookpot van het type Niederbieber 89 / Stuart 203, date-

rende uit de tweede helft van de tweede of derde eeuw na 

Chr. (par. 4.2.4; vnr. 3.2.1).51 Deze datering sluit goed aan 

bij fase 2B van de Heldammer stroomrug. Omstreeks het 

tweede kwart van de derde eeuw neemt de activiteit van 

de Heldammer rivier vrij plotseling sterk af (par. 1.2.2). 

Op basis van de dateringen is aannemelijk dat ergens in 

de loop van de tweede eeuw of het eerste kwart van de 

derde eeuw na Chr. de Heldammer rivier een deel van de 

houten beschoeiing (structuur 3H1) heeft weggespoeld.

Ongeveer zes meter ten westen van de houten beschoei-

ing (structuur 3H1) is een concentratie ‘keien’ gevonden 

(vnr. 3.2.23).52 Het blijkt te gaan om blokken basalt (par. 

4.3, tabel 4.4), die hier waarschijnlijk zijn gestort om 

de eroderende werking van de rivier tegen te gaan. De 

blokken bevinden zich ter hoogte van een baan roestig 

bruine klei (S3.25), die in het veld is geïnterpreteerd als 

de onderkant van de restgeul (par. 3.2.4).

Ongeveer 2,5 tot 3 meter ten westen van de houten be-

schoeiing (structuur 3H1) is over vrijwel de gehele breedte 

van de werkput een NNW-ZZO georiënteerde elzenhouten 

palenrij aangetroffen, die als structuur 3H2 verder wordt 

beschreven in paragraaf 3.3.4.

Ruim 5,5 meter ten westen van deze elzenhouten palenrij 

(structuur 3H2) ligt parallel hieraan een ietwat onregelma-

tige rij grijze paalgaten (S3.27). In het verlengde van deze 

rij paalgaten ligt een eikenhouten paal, die al op vlak 2 als 

donkergrijs spoor zichtbaar is (S3.8). De relatie tussen rij 

paalgaten en de eikenhouten paal is niet geheel duidelijk, 

maar uiteindelijk zijn toch als één structuur beschouwd 

(par. 3.3.4; structuur 3H3).

In het westelijke deel van het vlak is een NW-ZO geori-

enteerde, gemiddeld zeventig centimeter brede baan 

van grijsbruine klei (S3.28) te zien. Deze baan wordt 

doorsneden door de rij paalgaten (S3.27; structuur 3H3). 

Aanvankelijk bestond het idee dat de grijsbruine kleibaan 

een wellicht opgevat moet worden als een oudere greppel, 

maar uit bestudering van de putprofielen blijkt het te gaan 

om een dagzomende laag (par. 3.2.4 en 3.2.5). Deze laag 

heeft een iets afwijkende oriëntatie ten opzichte van de 

midden-Romeinse rivierbedding- en restgeulafzettingen.

3.2.3 Werkput 3 - vlak 3

Vlak 3 is aangelegd op gemiddeld 1,16 m-NAP. Het betreft 

een controle-/afwerkvlak dat buiten de vlakhoogten door 

tijdsdruk en het ontbreken van nieuwe sporen niet is 

getekend.

3.2.4 Werkput 3 - noordprofiel

Voor het noordprofiel is werkput 3 in oostelijke en weste-

lijke richting uitgebreid met een smalle profielsleuf. Het 

noordprofiel is uiteindelijk aangelegd en gedocumenteerd 

over een lengte van 36,4 meter (afb. 3.4). Het oostelijke 

deel van het profiel bestaat grotendeels uit schuin 

gelaagde zandpakketten. Het is duidelijk dat het bedding-

afzettingen betreft van de Heldammer rivier. Een laag met 

veel schelpen en grind aan de basis van de rivierbedding 

is waarschijnlijk afgezet in snelstromend water in een fase 

waarin de rivier nog activiteit vertoonde. Uit deze laag 

zijn enkele Romeinse aardewerkscherven verzameld (vnr. 

3.0.28). Het gaat om zeer verweerde wandfragmenten 

van amforen en dikwandig aardewerk (dolium?), naast een 

wandfragment van een groot bord/schotel van Oost-

Gallische terra sigillata. Laatstgenoemde vondst geeft een 

globale terminus post quem van ca. 125 tot 250 na Chr. 

(par. 4.2.4). Deze datering sluit goed aan bij fase 2B van 

de Heldammer stroomrug. In deze fase was de rivier nog 

redelijk actief om uiteindelijk rond het tweede kwart van 

de derde eeuw vrij plotseling te verlanden (par. 1.2.2). De 

zandige beddingafzettingen lopen door tot net voorbij de 

houten beschoeiing (structuur 3H1) die dendrochronolo-

gisch is gedateerd in najaar/winter van 99/100 na Chr. 

(par. 3.3.4).

In het westelijke deel van het noordprofiel bestaat de 

onderste laag uit veen dat wordt afgedekt door een 

gemiddeld vijftien tot twintig centimeter dikke kleilaag. 

Deze donkergrijze kleilaag heeft wel iets weg van een 

vegetatiehorizont (laklaag). Direct hierboven zit een 

grijze kleilaag die grotendeels wordt afgedekt door een 

gelaagd pakket van lichtgrijsbruine zavel met zand ‘fibers’ 

waarvan de top tot ca. 0,90 m-NAP reikt. Naar het westen 

toe gaat deze laag over in een bruine, vette kleilaag. 

Tot en met dit niveau is sprake van een ‘natuurlijke’ 

opbouw.53 Over een lengte van elf meter kan een dunne 

zandlaag met plaatselijk veel grind en zoetwatermos-

selen worden gevolgd die dit pakket afdekt. Stratigrafisch 

gezien moet deze laag van later datum zijn dan de eerder 

genoemde beddingafzettingen die waarschijnlijk tussen 

ca. 125 en 225/250 na Chr. dateren. Waarschijnlijk is op 

een gegeven moment de rivier over de houten beschoei-

ing van 99/100 na Chr. (structuur 3H1) gespoeld, waarbij 

het grootste deel van het Romeinse wegdek aan hevige 

erosie onderhevig is geweest. Wellicht dat (een deel van) 

het grind in deze laag oorspronkelijk nog van het wegdek 

afkomstig is geweest. Een komvormige insnijding met 

onderin een dun roestig bruin kleilaagje (S3.25) en de 

daarboven gelegen donkerbruingrijze klei (S3.5) is in vlak 

2 en 3 waargenomen als NNW-ZZO georiënteerde baan 

en in het veld geïnterpreteerd als restgeul (par. 3.2.2 

en 3.2.3). In het noordprofiel zijn over de ‘restgeul’ en 

ondergelegen lagen twee smalle pollenbakken geslagen 

(vnr. 3.0.29 en 3.0.30). Uiteindelijk zijn deze pollenmon-

sters niet meer geanalyseerd. Onderuit het roestig bruine 

kleilaagje (S3.25) komen Romeinse aardewerkscherven. 

Deze scherven geven een terminus post quem voor de in 

het veld als restgeul geïnterpreteerde afzettingen (vnr. 

3.0.27). Het gaat om twee randfragmenten van één ruw-

wandige kookpot van het type Niederbieber 89 / Stuart 

203, daterende uit de tweede helft van de tweede of derde 

eeuw na Chr. (par. 4.2.4).54
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Afb. 3.3 Vereenvoudigde weergave van gedocumenteerde vlakken in werkput 3.
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Afb. 3.4 Vereenvoudigde weergave van de putprofielen van werkput 3.
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De aan de onderzijde ruim drie meter brede sloot (S3.1) 

staat op de originele profieltekening, alsook bij de vlak-

tekeningen, weergegeven als ‘recent’. Inderdaad overlapt 

dit spoor met een tot 1998 watervoerende sloot (afb. 

1.3). Waarschijnlijk is de sloot pas kort voor de opgraving 

gedempt. Op de originele profieltekening loopt de recente 

bouwvoor door boven de sloot. Dit betekent dat het 

terrein voorafgaand aan de opgraving is geëgaliseerd, óf 

dat de begrenzing tussen de recente slootvulling en de 

bouwvoor niet goed is getekend. De recente drainagesleuf 

(S3.2) doorsnijdt in ieder geval zowel de sloot (S3.1) als 

de (recente) bouwvoor.

3.2.5 Werkput 3 – zuidprofiel

Het zuidprofiel is getekend over een lengte van zeven-

tien meter (afb. 3.4). Ook hier zien we dat de zandige 

rivierbeddingafzettingen doorlopen tot achter de houten 

beschoeiing die dateert uit 99/100 na Chr. (structuur 

3H1; par. 3.3.4). Een deel van de grond rond de palen van 

deze beschoeiing is blijkbaar in de loop van de tweede of 

het begin van de derde eeuw na Chr. weggespoeld (par. 

3.2.4). Hierdoor is de stratigrafische samenhang met de 

elzenhouten palenrij niet helemaal zeker (structuur 3H2; 

par. 3.3.4). Daarbij moet ook rekening worden gehou-

den dat het elzenhout van structuur 3H2 minder goed 

bewaard is gebleven dan het eikenhout van structuur 

3H1. Toch lijkt ook op basis van het zuidprofiel te moeten 

worden geconcludeerd dat structuur 3H1 relatief jonger is 

dan 3H2.

Direct ten westen van de houten beschoeiing (structuur 

3H1) is een ca. zeven meter brede, komvormige insnij-

ding te zien met een donkerbruine (klei)vulling (S3.5) en 

daaronder een dunne roestbruine oxidatielaag (S3.25). 

Zoals eerder vermeld zijn deze afzettingen in het veld tot 

een restgeul gerekend. Deze restgeul bevindt zich dus 

voor de goede orde ter hoogte van de Romeinse weg. 

Direct onder de restgeul bevindt zich wederom een dunne 

grijze (zand)laag met grind en zoetwatermosselen, die op 

de originele veldtekening vreemd genoeg overgaat in een 

in westelijke richting naar beneden duikende egaal grijze 

laag van zware zavel. Deze zavellaag werd aanvankelijk 

gezien als mogelijk oud oppervlak van het westelijke talud 

van de Romeinse weg. Aan deze interpretatie mag echter 

worden getwijfeld, aangezien er in de zavellaag geen 

grind en dus geen resten van het oude wegverharding is 

gevonden. Het meest westelijke deel van het zuidprofiel 

wordt gekenmerkt door diverse lagen van lichte tot 

zware zavel, waarvan een natuurlijke genese mag worden 

verondersteld.55

3.3 Houtstructuren (Silke Lange)

Deze paragraaf is ontleend aan het door Silke Lange 

opgestelde conceptrapport van het houtonderzoek van 

Vleuten-De Meern (29 maart 2000) en de later door haar 

opgestelde catalogus met houtstructuren (2-7-2001).56 

Waar nodig is de tekst aangevuld met de uitkomsten van 

het dendrochronologisch onderzoek door RING (bijlage 2).

3.3.1 Inleiding

De aangetroffen hoeveelheden hout en de goede conser-

vering van het materiaal zorgden ervoor dat het plan ge-

richt was op een ‘houtopgraving’ met een belangrijke taak 

voor houtspecialistisch onderzoek. Het houtspecialistische 

onderzoek in het veld bestond vooral uit het waarnemen 

en beschrijven van houtstructuren, het bemonsteren 

voor determinatie- en dendrochronologisch onderzoek. 

Het dendrochronologische onderzoek werd uitgevoerd 

door Elsemiek Haenraadts en Ute Sas van het Nederlands 

Centrum voor Dendrochronologie RING in Amersfoort.

Conservering van het hout

Hout behoort tot de kwetsbare materiaalgroepen in de 

archeologie. Slechts onder bijzondere conserveringsom-

standigheden kan hout bewaard zijn gebleven, zoals bij 

het project Waterland het geval was. Afgesloten onder een 

dikke laag klei in zuurstofarm water bleven de houtstruc-

turen van de Romeinse weg goed bewaard. Het hout was 

in het algemeen van uitstekende conserveringskwaliteit. 

Op veel rondhouten palen bleek de bast nog aanwezig te 

zijn, en bewerkingssporen waren vaak duidelijk op het 

hout te onderscheiden. Enkele zachthouten structuren 

bleken op grond van hun relatief hoge ligging ten aanzien 

van de grondwaterstand minder goed bewaard te zijn 

gebleven. Het hout van deze structuren kon slechts op 

houtsoort worden gedetermineerd. In zes van de totaal 

zeven werkputten werd hout aangetroffen. Het hout 

bestond uit bouw- en constructiehout, takkenbossen en 

vlechtwerkstructuren. Daarnaast konden enkele houtvond-

sten worden geborgen die niet direct in verband stonden 

met de aanleg van de Romeinse weg.

Samenstelling van het hout 

Het overgrote deel van de houtvondsten bestond uit bouw 

hout, vooral rondhouten of gekliefde palen. Daarnaast 

konden enkele constructie-elementen worden beschreven.

In het kort kan een indeling worden gemaakt in de vijf 

categorieën:

- bouwhout,

- constructiehout,

- vlechtwerk,

- takkenbossen,

- voorwerpen.
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3.3.2 Doelstellingen van het houtonderzoek

Diverse vragen stonden tijdens het houtspecialistische 

onderzoek centraal.

-Houtspectrum en houtkeuze: welke houtsoorten werden 

voor welke structuren gebruikt?

-Exploitatie van het hout: waar kwam het hout vandaan, is 

er sprake van lokale bosbestanden of van importhout?

-Houtbewerking: hoe werd het hout bewerkt, welke 

bewerkingssporen zijn op het hout te herkennen, en in dit 

verband: zijn er uitspraken over het gebruik van gereed-

schap mogelijk?

-Fasering: in hoeverre is een fasering van houten struc-

turen mogelijk uitgaande van de resultaten van het 

houtonderzoek?

-Onderhoud van de weg: welke structuren of constructies 

kunnen worden onderscheiden die in verband staan met 

onderhouds- en reparatieactiviteiten van de weg?

3.3.3 Methoden en technieken

Samen met de projectleider, de veldtechnicus en de hout-

specialist werd de opgravingstrategie aan het begin van 

de opgravingen doorgesproken. Zodra houten structuren 

op het vlak werden waargenomen, werd de houtspecialiste 

ingeschakeld om de structuren te beschrijven, te bemon-

steren en dendrochronologische monsters te selecteren. 

Het onderzoek aan de Romeinse weg werd in twee fasen 

verdeeld. De bevindingen van het onderzoek uit de eerste 

fase werden medio mei 1998 geëvalueerd om de strate-

gieën voor het vervolgonderzoek te kunnen bepalen. In 

aansluiting aan werkput 1 en 2 werden de werkputten 3, 

4 en 5 aangelegd, waarbij de nadruk van het archeobo-

tanische onderzoek op werkput 4 kwam te liggen. Deze 

aanpak - verdeling van het archeobotanisch onderzoek in 

twee fasen - zorgde ervoor dat de opzet en de strategiebe-

paling met name van het houtonderzoek flexibel bleef en 

dicht bij de activiteiten in het veld stonden. Het resultaat 

was een integratie van ecologische en archeologische 

onderzoeksmethoden. In totaal werden ca. tweeduizend 

houtmonsters gedetermineerd en beschreven (werkput 

1 t/m 6). De gegevens werden in een Excel-databestand 

verwerkt. Als een maat op ,9 eindigt, betekent dit dat het 

hout incompleet was. Dat was toen de standaardmethode 

om te beschrijven dat iets oorspronkelijk langer was. Zo 

ver mogelijk werd bij het houtspecialistisch onderzoek 

uitgegaan van de ROB-specificaties.

Houtspecialistisch onderzoek in het veld

Zodra de bovengrond verwijderd was en het daaronder 

liggende organische materiaal zichtbaar werd, werd de 

houtspecialiste ingeschakeld. In het veld bestond de taak 

van de houtspecialiste uit het ‘beschrijvend waarnemen’ 

van aanwezige houtstructuren, meestal palenrijen, takken-

bossen en in een enkel geval het bergen van een voorwerp 

(een fragment van een fuik). Een aantal houtsoorten kon 

in het veld gedetermineerd werden. Daarbij ging het om 

de houtsoorten eik (Quercus spec.), es (Fraxinus exc.) en 

iep (Ulmus camp.).

Houtstructuren zoals palenrijen kregen een spoornum-

mer, waarbij aan de individuele palen een subnummer 

werd uitgedeeld. Zo kon elke paal afzonderlijk worden 

beschreven, wat vooral belangrijk was voor het beschrij-

ven van palen binnen één structuur met palen die op 

verschillende manieren bekapt waren. Vervolgens werden 

de houtstructuren beschreven. De afstand tussen de 

palen, de diameter en de lengte van de palen, als ook 

het verband met andere structuren (afstand etc.) stonden 

hierbij centraal.

Van het hout werden determinatiemonsters genomen. 

Takken afkomstig van vlechtwerkstructuren en takkenbun-

dels werden voor leeftijds- en seizoensbepaling bemon-

sterd. Een groot deel van het bouwhout kon met behulp 

van een standaardformulier in het veld worden beschre-

ven. Daarbij werd de totale lengte van de houtvondst, de 

diameter of breedte en dikte, de grondvorm en puntvorm, 

alsook de puntlengte genoteerd. Voor het onderzoek naar 

bewerkingssporen werd een representatieve hoeveelheid 

hout voor macrofotografie en vervolgonderzoek in het 

veld geselecteerd. In verband met de grote hoeveelheid 

hout werd op cruciale momenten een fotograaf in het 

veld geroepen om ter plekke de schoongemaakte palen te 

kunnen fotograferen. Daardoor werd voorkomen dat het 

hout eerst moest worden ingepakt en vervoerd om elders 

te worden onderzocht. Voor vervolgonderzoek geselec-

teerde houtvondsten werden echter niet schoongemaakt 

in verband met de mogelijke uitdroging en beschadiging 

van het materiaal.57 Het materiaal werd voor transport 

en opslag zorgvuldig in plastic zakken verpakt en (voor 

zover mogelijk luchtdicht) afgesloten met watervaste 

tape. In sommige gevallen bleek het nodig te zijn om voor 

het verpakken van de vondst extra water toe te voegen, 

bijvoorbeeld als er geen beschermende kleilaag om het 

hout zat.

Bij eikenhouten structuren en geïsoleerd staande eiken-

houten palen werd de geschiktheid voor dendrochro-

nologisch onderzoek beoordeeld. Voor dit doel werd in 

het veld naar het aantal jaarringen en de opbouw van 

de jaarringen gekeken. Met behulp van een motorzaag 

werden ca. tien tot vijftien centimeter dikke schijven van 

de eikenhouten palen gezaagd op plaatsen zonder noest 

of zijtak. Daarbij werd getracht schijven te verkrijgen met 

een zo groot mogelijke diameter. Bij de selectie was het 

aantal jaarringen en de aanwezigheid van spinthout en 

bast bepalend. Palen met minder dan zestig jaarringen 

zijn in het algemeen niet geschikt voor een dendrochrono-

logische datering, eveneens als eikenhout zonder spint.58 

Ontbreekt de wankant bij eikenhout dan is enkel datering 

met een terminus post quem mogelijk.59 Van alle eiken-

houten structuren werden tevens ‘reservemonsters’ ge-

nomen, voor het geval dat een schijf in het laboratorium 

voor dendrochronologisch onderzoek niet geschikt bleek 

te zijn, of voor een aanvullende, vergelijkende datering.
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Een deel van de houtstructuren bestond uit els en/of es. 

Voor deze structuren was een dendrochronologische 

datering niet mogelijk. Wel werden van de elzenhouten 

palen verschillende series bemonsterd voor zover ze een 

voldoende aantal jaarringen en een regelmatig groeipa-

troon lieten herkennen. Doel was een onderzoek naar 

leeftijdsopbouw en seizoensbepaling. Ook werd gekeken 

of met behulp van het jaarringonderzoek uitspraken over 

fasering binnen de houtstructuren mogelijk was. Het 

iepenhout afkomstig van structuren uit werkput 2, 4 en 6 

bleek echter wel voor een dendrochronologische datering 

geschikt te zijn. Van de iepenhouten palen werden met 

behulp van de motorzaag schijven gezaagd en voor 

onderzoek naar RING gebracht.

Naast bouwhout bestaande uit palen en in mindere mate 

constructiehout, kwamen in werkput 2, 4 en 6 takkenbos-

sen (in kuilen) en vlechtwerkstructuren te voorschijn. 

Hiervan zijn tevens determinatiemonsters en monsters 

voor jaarringonderzoek genomen.

Houtspecialistisch onderzoek in het laboratorium

De determinaties van houtmonsters werden met behulp 

van een doorvallend-lichtmicroscoop in het laboratorium 

uitgevoerd, met vergrotingen variërend van 25x tot 400x. 

Hiervoor werd gebruik gemaakt van de laboratoriumfaci-

liteiten en de vergelijkingscollectie van het Instituut voor 

Pre- en Protohistorie (IPP/Ruimtelijke Faculteit van de 

Universiteit van Amsterdam). De determinatiesleutel die 

bij het onderzoek gebruikt werd, is die van Schweingruber 

(1982). Voor een leeftijds- en seizoensbepaling vond jaar-

ringonderzoek plaats aan takken afkomstig van vlecht-

werkstructuren en takkenbundels. Daarbij werd gekeken 

naar het aantal jaarringen over minimaal drie radii van 

de totale diameter. Voor de seizoensbepaling zijn de 

morfologische verschillen van de cellen binnen de laatst 

gegroeide jaarring essentieel. Ook bij dit onderzoek werd 

gebruik gemaakt van een doorvallend-lichtmicroscoop. 

Wanneer de kap van het hout heeft plaatsgevonden (dus 

wanneer de groeifase werd afgebroken) is te zien aan de 

morfologische verschillen van de cellen die in de buitenste 

groeiring door het cambium geproduceerd worden. Het 

groeiseizoen begint met de vorming van het vroeghout, 

gekenmerkt door grote, dunwandige cellen. Daarna 

verschijnt een overgangsfase, waarin de cellen dikwandi-

ger worden. Het laathout tenslotte, aan het eind van het 

groeiseizoen, bestaat meestal uit dikwandige, afgeplatte 

cellen. Men dient bij het onderzoek naar jaarringen wel 

rekening te houden met de verschillen per boomsoort wat 

de cambiaIe activiteiten betreft.60 Sommige houtsoorten 

zoals els beginnen pas in het late voorjaar met de produc-

tie van nieuwe cellen. Op basis van het voorafgaande is 

een indeling aan te bevelen in: vroeghout, overgangshou-

ten en laathout.61

De determinaties van de houtmonsters werden in een 

Excel-databestand verwerkt en statistisch geanalyseerd 

(Access); eveneens als de resultaten van het jaarringon-

derzoek (leeftijds- en seizoensbepaling).

Jaarringonderzoek aan elzenhouten palen

Naast het eikenhout bleek ook het zachthout goed 

geconserveerd te zijn. Bij palen met een hele stamdoor-

snede was de bast vaak nog aanwezig, waardoor het 

kapseizoen kon worden bepaald. Voor een bepaling van 

het kapseizoen (in verband met seizoensgerichte bouw-

activiteiten) werd gekeken naar morfologische verschillen 

van de cellen binnen de laatste jaarring. Met behulp van 

een scheermesje werden tenminste drie radii van de totale 

diameter genomen en onder een doorvallend-lichtmicro-

scoop onderzocht. Aanvankelijk was het de bedoeling 

alleen de leeftijdsopbouw van de elzenpalen te onder-

zoeken (het aantal jaarringen). Maar al gauw bleek uit 

de coupes dat een aantal elzen dezelfde karakteristieke 

groeipatronen vertoonde. Het gaat daarbij om relatieve 

waarnemingen, omdat de monsters niet zijn opgemeten. 

Uit het onderzoek komt naar voren dat de elzen vaak 

een smalle jaarring hebben gevormd die zich in breedte 

duidelijk van de overige jaarringen onderscheidt: een 

zogenoemd pointer year. Bij sommige elzen zijn twee 

of drie smalle jaarringen om de vier jaar aantoonbaar. In 

totaal zijn ca. driehonderd elzenhouten palen onderzocht 

(van de ca. tweeduizend houtmonsters). Van een aantal is 

een permanent preparaat gemaakt. De resultaten van het 

onderzoek vormen de aanzet tot een intra-fasering van de 

aangetroffen houtstructuren.62

Het onderzoek naar bewerkingssporen

De conservering van het hout bleek dermate goed te zijn 

dat bewerkingssporen in vorm van bijlinslagen, zaagspo-

ren, sporen van beitels en dergelijke duidelijk zichtbaar 

op het hout te herkennen waren. Op sommige palen kon-

den zelfs braamsporen, afkomstig van beschadigingen op 

het snijvlak van een bijl of dissel, worden waargenomen. 

Om de bewerkingssporen nader te kunnen onderzoeken 

werd het hout in het veld (als het hout niet bewaard werd) 

of in het laboratorium voorzichtig schoongemaakt en 

onderzocht. De lengte, breedte en diepte van de sporen 

werden beschreven, alsook de vorm, het aantal en de 

richting van bijvoorbeeld de inslag van een bijl. Vaak werd 

de resterende ‘chip’, de spaander op de paal met een 

scherp mesje, bijvoorbeeld een ouderwets scheermesje, 

verwijderd om de bijlafdruk beter te kunnen bestuderen. 

Van een representatieve hoeveelheid palen met bewer-

kingssporen werden macro-opnames genomen.63 Bij de 

fotosessie was de houtspecialiste telkens aanwezig om 

te kunnen aanwijzen welke bewerkingssporen en andere 

kenmerken van het hout letterlijk ‘in beeld ‘moesten 

komen. In paragraaf 3.2. worden de vragen en resultaten 

van het onderzoek naar bewerkingssporen besproken.

3.3.4 Structuurbeschrijvingen

In werkput 2 zijn in het veld en bij de eerste fase van 

de uitwerking (1998-2001) acht houtstructuren herkend 

(2H1-2H8). Later is daar mede op basis van de uitkomsten 
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van het dendrochronologisch onderzoek (bijlage 2) nog 

een houtstructuur (2H9) bijgekomen. De structuren 

hebben grotendeels min of meer dezelfde oriëntatie en 

blijken elkaar deels te overlappen (afb. 3.5). De situatie 

in werkput 3 is wat dat betreft een stuk eenvoudiger 

aangezien de houtstructuren ruimtelijk van elkaar zijn ge-

scheiden (afb. 3.6). In werkput 3 zijn oorspronkelijk twee 

houtstructuren onderscheiden (3H1-3H2). In het kader 

van dit rapport is dit met terugwerkende kracht aangevuld 

met nog eens twee houtstructuren (3H3-3H4).

De houtstructuren zijn in het veld met behulp van een 

standaardformulier beschreven. In dit rapport worden al-

leen werkput 2 en 3 behandeld. Hierbij is het putnummer 

in de naam van de structuur verwerkt, zo heeft bijvoor-

beeld 2H1 betrekking op houtstructuur 1 van werkput 2. 

In de oorspronkelijke veldadministratie zijn per werkput 

afzonderlijke reeksen met spoor- en vondstnummers uit-

gedeeld. Omwille van de continuïteit van de oorspronke-

lijke spoor- en vondstadministratie en de eerdere (aanzet-

ten tot) uitwerking is ervoor gekozen deze nummering per 

werkput te handhaven. Voor de beschrijvingen zijn tevens 

de coderingen gehandhaafd die ook op het standaardfor-

mulier in het veld gebruikt werden (bijlage 1).

2H1 – palenstructuur met onbekende functie

Sporen: S2.24, 2.25 en 2.26.

Documentatie: Het hout werd afgewerkt op vlak 4. 

Vanaf 0,91 m-NAP werd het eerste geconserveerde hout 

waargenomen.

Houtsoort: eik (Quercus sp.).

Materiaal: Alle drie palen bleken van eikenhout te zijn 

vervaardigd. De palen hadden een gemiddelde diameter 

van 20,5 centimeter. Het groeipatroon vertoonde wijde, 

onregelmatige jaarringen. De drie palen zijn voor dendro-

chronologisch onderzoek bemonsterd. Helaas bleek het 

aantal jaarringen onvoldoende voor een dendrochronolo-

gische datering. 

Conservering: De conservering van het hout was goed.

Bewerking: Twee van de rondhouten palen waren éénzij-

dig bekapt over de hele lengte van de paal (GV 1a). Op 

alle drie palen was de bast nog aanwezig. De paalpunten 

vertoonden vier evenwijdig brede kapvlakken bij een 

puntlengte tussen 50 en 66 centimeter. 

Lengte: De bewaard gebleven lengte van de palen bedroeg 

circa 1,80 meter. De onderkanten van de palen werden 

waargenomen op 2,71, 2,80 en 2,55 m-NAP (van west 

naar oost). 

Plaatsing: Bij de structuur gaat het om drie schuin naast 

elkaar staande eiken palen. De functie van de drie palen 

is niet duidelijk. Mogelijk hield de structuur verband met 

houtstructuur 2H6. De grondvorm van de palen als ook de 

aanpunting verschilt echter van de eiken palen van 2H6.

Afb. 3.5 Overzicht van de houtstructuren in werkput 2.
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Afb. 3.6 Overzicht van de houtstructuren in werkput 3.
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Onderhoud: -

Relaties: Mogelijke relatie met S2.22 (2H9, dendrochrono-

logisch gedateerd in 89 na Chr.).

Fasering: -

2H2 – beschoeiing van weg

Sporen: S2.47, subnr. 1 t/m 5, 7 en 9 t/m 17, S2.27, 

S2.28 (gelijk aan subnr. 6 en 8).

Documentatie: Het eerste geconserveerde hout van de 

beschoeiing werd tijdens de aanleg van vlak 4 waargeno-

men, namelijk vanaf 1,40 m-NAP. Het hout werd bemon-

sterd en afgewerkt op vlak 4. Zes palen werden bovendien 

voor het onderzoek naar jaarringpatronen bemonsterd.

Houtsoort: els (Alnus glutinosa).

Materiaal: Elzenhouten palenrij in een soort standgreppel, 

waarbij twee palen alleen als verkleuring in het vlak zicht-

baar waren (S2.27 en S2.28, eveneens subnr. 7 en 8 van 

S2.47). Bij de palen bleken twee grondvormen aanwezig te 

zijn. De meeste palen werden met de complete stam-

doorsnede gebruikt, vier palen werden vooraf in tweeën 

gekliefd. De gemiddelde diameter van de palen bedroeg 

8,5 centimeter. 

Het jaarringonderzoek wees uit, dat met uitzondering van 

vnr. 70 (S2.47, subnr. 11 t/m 13, 15 en 17) het gebruikte 

stamhout voor de palen in het late najaar of de winterpe-

riode werd gewonnen. Daarentegen bleek bij de palen van 

vnr. 70 de groeifase niet voltooid te zijn en was nog geen 

jaarring gevormd. 

Conservering: De conservering van het hout was goed tot 

matig. 

Bewerking: De palen kenmerkten zich door hun regel-

matige puntvorm met meestal vier facetten. Tijdens de 

berging van de palen gingen enkele paalpuntjes (het 

puntje aan het uiteinde) verloren. Toch was het mogelijk 

de gemiddelde, complete lengte van de punten te recon-

strueren door de facetten en de puntvorm te bestuderen. 

Aan de hand daarvan hebben de spits toelopende punten 

met een vierzijdige puntvorm een oorspronkelijke lengte 

tussen 44 en 46 centimeter gehad.

Lengte: Geen van de palen was volledig bewaard geble-

ven. De paallengtes varieerden tussen 14,9 en 195,9 

centimeter.

Plaatsing: De afstand tussen de palen was onregelmatig 

en volgde geen duidelijk patroon. Ter hoogte van de 

geulinbraak (S2.48) stonden de palen dichter op elkaar, 

met een onderlinge afstand tussen 0,20 en 0,50 meter 

wp vl spnr.  vnr.  dia GV PV PL htsrt  opm.

2 4 24 19 20,0 1a 4 66,0 QUER paal  
2 4 25 61 20,5 1a 4 50,0 QUER paal  
2 4 26 62 21 1 3b 50,0 QUER paal  

Tabel 3.1 Houtdeterminaties structuur 2H1.
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Afb. 3.7 Structuur 2H1: houtsoorten en puntvormen van de palen.

3b

4

4

2H1

N

2 m0

Houtsoort Puntvorm
Legenda:

Zilverspar

Els

Es

Eik

Wilg

Iep

Aantal kapvlakken
Korte afslag op het
uiteinde van de punt
Eén bastvlak

3

a

b

(van hart tot hart). Ten zuiden van de geulinbraak kon 

een onderlinge afstand tussen 0,60 en 1,0 meter worden 

waargenomen. De punten van de palen met de subnr. 10 

t/m 15 staken circa een meter dieper in de greppel dan de 

overige palen van S2.47.

Onderhoud: Het verschil in palendichte ter hoogte van de 

geulinbraak stond mogelijk in verband met een onder-

houdsbeurt. Dat zou ook het verschil in inslagdiepte, als 

ook het verschil in kapseizoen van de palen verklaren. 

Twee palen (S2.19 en S2.20) stonden tegen de beschoei-

ing (S2.47) aan: S2.20, een gekliefde eiken paal met een 

diameter van 9,0 centimeter en S2.19, een elzen rondhout 

met een opmerkelijk grote diameter van 23,0 centimeter. 

Wat de houtkeuze betreft onderscheidden de palen zich 

duidelijk van de palen van S2.47. Mogelijk behoorden de 

palen toe aan een latere onderhoudsbeurt en stonden 

niet in direct verband met de aanleg van de elzenhouten 

beschoeiing.

Relaties: Een mogelijke tegenhanger van 2H2 zou 2H6 

kunnen zijn geweest, de eiken palenrij met bekisting 

op vijf meter afstand van de elzenhouten beschoeiing. 

Geconserveerde houtrestanten van 2H6 konden echter 

al op vlak 2 worden waargenomen. Naast het verschil 

in inslaghoogte kan de kwaliteit van het gebruikte hout 

(verschil in duurzaamheid) een verklaring hiervoor zijn.

Fasering: 2H2 doorsnijdt S2.48 (een afzetting veroorzaakt 

door een geulinbraak) en is daarom jonger dan 2H3. 

2H3 – beschoeiing van weg

Sporen: S2.45, subnr. 1 t/m 10.

Documentatie: Het eerste geconserveerde hout werd op 

vlak 4 waargenomen en tevens afgewerkt. De boven-

kanten van de palen verschenen vanaf 1,30 m-NAP, de 

wp vl spnr. subnr. vnr. lengte dia GV PV PL htsrt opm.

2 4 47 1 62,9 6,0 1 3 30,9 ALNU paal
2 4 47 2 55,9 9,0 2 4 34,9 ALNU paal
2 4 47 3 47,9 7,0 2 4 38,9 ALNU paal
2 4 47 4 14,9 7,9 1 5 14,9 ALNU paal
2 4 47 5 63,9 8,0 1 4 26,9 ALNU paal
2 4 28 6 51,9 8,0 1 4 38,9 ALNU paal
2 4 47 7 paal
2 4 27 8 paal
2 4 47 9 40,9 6,5 1 3b 38,9 ALNU paal
2 4 47 10 195,9 10,0 1 3b 44,0 ALNU paal
2 4 47 11 70 142,9 8,0 1 4 21,9 ALNU paal
2 4 47 12 70 80,9 9,0 2 4 37,0 ALNU paal
2 4 47 13 70 146,9 11,0 2 4 23,9 ALNU paal
2 4 47 14 70 72,9 10,0 1 45,9 ALNU paal
2 4 47 15 70 128,9 11,0 1 5 33,9 ALNU paal
2 4 47 16 80,9 8,0 1 4 32,9 ALNU paal
2 4 47 17 70 89,9 8,0 1 4 38,9 ALNU paal
2 4 47 18 paal
2 4 47 19 paal

Tabel 3.2 Houtdeterminaties structuur 2H2.
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onderkanten konden worden waargenomen op 1,85 tot 

2,15 m-NAP. Er werden geen monsters genomen voor 

jaarringonderzoek.

Houtsoort: els (Alnus glutinosa).

Materiaal: Voor de palen werden elzenhouten stammen 

met de complete diameter gebruikt. De gemiddelde 

diameter bedroeg ca. 9,5 centimeter. Twee palen stonden 

als het ware buiten de rij door hun grote diameter van 15 

en 17 centimeter.

Conservering: Van de palen resteerden slechts de 

paalpunten. De conservering van het hout was matig tot 

slecht.

Bewerking: Met uitzondering van subnr. 5 kenmerkten 

zich de palen door de strakke, vierzijdige puntvorm en 

een gemiddelde puntlengte van ca. 36,5 centimeter. 

Lengte: De geconserveerde lengte van de palen lag tussen 

25 en 56 centimeter. 

Plaatsing: De palen stonden in een roestbruine, klei-

ige standgreppel, die werd oversneden door S2.48. 

Oorspronkelijk zal het om een gesloten elzenhouten 

palenrij zijn gegaan. Door een inbraak van de geul (S2.48) 

werd waarschijnlijk de helft van de beschoeiing weg-

geslagen, gezien ook enkele paalgaten die op vlak 4 te 

herkennen waren (S2.46, geen hout geconserveerd). Op 

vlak 4 kon een onderlinge afstand tussen de resterende 

palen van 0,10 tot 0,50 centimeter worden vastgesteld. 

Onderhoud: -

Relaties: Tussen de palen van S2.45, subnr. 9 en 10, en 

2H1 bevond zich een aantal palen, waarvan in enkele 

gevallen slechts nog het paalgat op het vlak te herkennen 

was (o.a. S2.21, S2.46). Mogelijk bestond een constructie-

verband tussen de palen van beide structuren.

Fasering: 2H3 is ouder dan 2H2 en 2H6 (dendrochronolo-

gisch gedateerd op 99/100 na Chr.). 

Afb. 3.8 Structuur 2H2: houtsoorten en puntvormen van de palen.
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Tabel 3.3 Houtdeterminaties structuur 2H3.

wp vl spnr.  subnr. lengte dia GV  PV  PL htsrt opm.

 

2 4 45 1 38,9 8,0 1 4 38,9 ALNU paal 
2 4 45 2 34,9 8,0 1 4 34,9 ALNU paal 
2 4 45 3 36,0 9,0 1 4 36,0 ALNU paal 
2 4 45 4 45,9 8,0 1   ALNU paal 
2 4 45 5 28,9 6,9 1 5 28,9 ALNU paal 
2 4 45 6 30,9 6,9 1 4 30,9 ALNU paal 
2 4 45 7 25,9 7,9 1 4 25,9 ALNU paal 
2 4 45 8 27,9 7,9 1 4 27,9 ALNU paal 
2 4 45 9 49,9 17,0  1 4 49,9 ALNU paal 
2 4 45 10 56,9 15,0  1 4 56,9 ALNU paal 
2 4 45 11       paal 
2 4 45 13       paal 
2 4 45 14       paal 
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Afb. 3.9 Structuur 2H3: houtsoorten en puntvormen van de palen.

2H4 – beschoeiing van weg

Sporen: S2.41, subnr. 1 t/m 20.

Documentatie: De palen van de beschoeiing werden voor 

het eerst op vlak 4 waargenomen en vervolgens afgewerkt 

(afb. 4.10). Het geconserveerde hout kon vanaf 1,24 

m-NAP worden waargenomen, de onderkanten varieer-

den in diepte tussen 2,35 en 3,70 m-NAP. In laag S2.48 

(geulinbraak) – tot aan de subnr. 14, 15 en 16 – konden 

vier schuin naar zuiden staande palen worden geborgen 

(subnr. 10 t/m 13). Vrij hoog in het vlak kwam naast de 

Afb. 3.10 Coupe over structuur 2H4 (werkput 2, S41) gezien 
richting het zuidwesten. De palen met subnr. 5, 14 en 16 zijn 
gemaakt van es, de paal met subnr. 15 is gemaakt van iep en de 
overige palen zijn gemaakt van els.

wp vl spnr.  subnr. vnr.  lengte breedte dikte dia GV  PV  PL htsrt opm.

2 4 41 1 69  130,9 12,0 1 7 30,9 ALNU paal 
2 4 41 2 69  120,9 11,0 1 4 48,9 ALNU paal 
2 4 41 3 69  158,9 10,0 1 3 58,9 ALNU paal 
2 4 41 4 69  205,9 13,0 1 ALNU paal 
2 4 41 5 69  160,9 13,5 1 6 33,9 FRAX paal 
2 4 41 6 69  145,9 14,0 1 4a 50,9 ALNU paal 
2 4 41 7 69  205,9 9,0 1 4 30,9 ALNU paal 
2 4 41 8 69  195,9 15,0 1   ALNU paal 
2 4 41 9 69  38,9 7,9 1 4 33,9 ALNU paal 
2 4 41 10 69  205,9 13,0 1   ALNU paal 
2 4 41 11  110,9 14,0 1 2 18 ALNU paal 
2 4 41 12 69  155,9 14,0 1 4 55 ALNU paal 
2 4 41 13 69  150,9 17,0  14,0    5 18,9 ALNU paal 
2 4 41 14 64  180,9  18,0 1 7 33,9 FRAX paal 
2 4 41 15 65  180,9 20,0  14,0   [1]  8 36,9 ULMU paal 
2 4 41 16 66  235,9 23,0 1 8 FRAX paal 
2 4 41 17 69  165,9 11,0 1 4b 35,9 ALNU paal 
2 4 41 18 69  205,9 13,0 1  ALNU paal 
2 4 41 19 69  120,9 10,0 1 4a ALNU paal 
2 4 41 20 69  160,9 15,0 1  ALNU paal 
2 4 41 21 14,0 1  ALNU paal 

Tabel 3.4 Houtdeterminaties structuur 2H4.
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schuin staande palen een restant van een paalpunt te 

voorschijn, een elzenhouten paal met subnr. 9. Het was 

de enige paal met een dergelijk hoge ligging (onderkant 

paalpunt op 1,76 m-NAP).

Houtsoort: els (Alnus glutinosa), es (Fraxinus excelsior), 

iep (Ulmus sp.).

Materiaal: Voor de palen werden hoofdzakelijk elzenhou-

ten stammen gebruikt met een gemiddelde diameter van 

13,2 centimeter. Een uitzondering hierop vormden subnr. 

5, 14, 15 en 16. Deze waren vervaardigd van essenhout 

(subnr. 5, 14 en 16) en iepenhout (subnr. 15). Voor de 

palen werd de complete stamdoorsnede gebruikt. De paal 

van iepenhout had echter een rechthoekige grondvorm, 

waarbij de stam aan weerszijden gekantrecht bleek te zijn.

Conservering: De conservering van de palen was goed.

Bewerking: De aanpuntingen varieerden van twee- tot 

achtzijdige puntvormen, waarbij de meeste palen echter 

vier facetten vertoonden. De palen met subnr. 2, 3, 6, 7, 9 

en met subnr. 12, 17, 19 vertoonden grote overeenkom-

sten in houtsoort, grondvorm en aanpunting, namelijk 

vier facetten op de punt, één keer met een resterende 

bastkant.

Subnr. 11 viel op door de wigvormige aanpunting, 

waarbij de twee kapvlakken korter waren dan de gemeten 

diameter van de paal. Een andere bijzonderheid was de 

elzenhouten paal met een rechthoekige doorsnede, te 

vergelijken met subnr. 15. Wat de diepte van de paal-

punten betreft, eindigden deze op hetzelfde niveau dan 

de palen met subnr. 18 t/m 21, namelijk op circa 1,60 

m-NAP en subnr. 10 op 2,20 m-NAP. Een uitzondering 

vormde subnr. 9, zoals reeds besproken. Deze paal 

had een diameter van tenminste 7,9 centimeter en een 

vierzijdige, strakke puntvorm met een lengte van meer 

dan 33 centimeter.

De palen met subnr. 14, 15 en 16 vertoonden een lange, 

meerzijdige puntvorm met zeven of acht lange, smalle fa-

cetten. De oorspronkelijke paalpuntlengte van deze palen 

zal bij circa 75 centimeter hebben gelegen, uitgaande van 

de facetten op de resterende puntfragmenten. Ook de 

diameter van de palen was met 18,0 en 23,0 centimeter 

duidelijk groter dan die van de elzenhouten palen. Het 

is mogelijk dat de palen (subnr. 14, 15, 16) deel hebben 

uitgemaakt van een latere reparatie in verband met de 

verstoringen door de geulinbraak. Op de iepenhouten paal 

konden bewerkingssporen van een dissel worden waarge-

nomen. Vanwege van praktische problemen kon tijdens de 

berging van de palen – met uitzondering van subnr. 17 en 

19 – geen paalpunten worden geborgen.

Lengte: De bewaard gebleven lengte van de palen 

verschilde aanzienlijk en schommelde tussen 0,39 (subnr. 

9) en 2,36 meter (subnr. 16). De meeste palen hadden een 

Afb. 3.11 Structuur 2H4: houtsoorten en puntvormen van de palen. Voor coupe zie afb. 14.
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resterende lengte van circa 1,4 meter. De lengte van de 

paalpunten lag tussen 18 en 59 centimeter. 

Plaatsing: De beschoeiing bestond uit een gesloten 

palenrij met een onderlinge afstand tussen 0,20 en 0,50 

meter (van hart tot hart). De palen stonden licht verzet ten 

opzichte van elkaar (ongeveer twee om twee), maar van 

een tussenliggende vlechtwerkconstructie konden geen 

restanten worden aangetroffen. De min of meer grillige 

lijn had waarschijnlijk te maken met diverse onderhouds-

beurten aan de beschoeiing.

De subnr. 14 en 15 stonden in de zavelige afzettingen van 

de geulinbraak (S2.48), terwijl subnr. 16 in de daaronder 

liggende grijze klei stond. De drie palen eindigden alle-

maal op circa 2,60 m-NAP, gemiddeld een halve meter die-

per dan de overige palen van elzenhout. Naast de essen- 

en iepenhouten palen, maar dan in de grijze, zandige klei 

die doorsneden werd door de geulinbraak (S2.48) stonden 

vijf elzenhouten palen (subnr. 17 t/m 21).

Onderhoud: Zoals uit het voorafgaande kan worden 

afgeleid, heerst een grote variatie in bewerking – met 

name aanpunting – grondvorm en houtkeuze bij de palen. 

Deze verschillen zijn te verklaren door diverse opknap-

beurten tijdens het functioneren van de structuur als 

wegbeschoeiing.

Relaties: De ankerconstructie ten westen van de beschoei-

ing (2H5) diende waarschijnlijk om de door de geulinbraak 

beschadigde structuur te dichten. Een deel van de 

beschoeiing kan in verband staan met het dichten van 

de geulinbraak, zoals 2H5. Daarnaast is het mogelijk dat 

een deel van de palenrij met S2.19 (een elzenhouten paal 

tegen 2H2 aan) en S2.20 (een eiken paal naast S2.19) en 

2H1 een jonger constructieverband vormde. Enkele palen 

van de ooit uit gebruik geraakte beschoeiing verkregen op 

deze manier een nieuwe functie.

Fasering: Mogelijk is de structuur jonger dan 2H2 en 2H6. 

Helaas ontbreekt een dendrochronologische datering, en 

blijft de fasering een discussiepunt. De beschoeiing door-

snijdt in elk geval S2.48, en is daarmee jonger dan 2H3. 

wp  vl spnr.  subnr.  vnr. lengte  dia GV PV  PL htsrt opm.

2 4 44 1 68 62,9  10,0 1 8 53,0  ALNU  paal 
2 4 44 2 68 105,9  10,0 1   ALNU  paal 
2 4 44 3 68 97,9  10,0 1 4 54,0  ALNU  paal 
2 4 44 4 68 143,9  9,0 1   ALNU  paal 
2 4 44 5 68 98,9  16,0 1 8 47,0  ALNU  paal 
2 4 44 6 68 64,9  14,0 1 8 51,0  ALNU  paal 
2 4 44 7 68 50,9  12,0 1 5 21,9  ALNU  paal 
2 4 44 8 68 79,9  16,0 1 7 68,0  ALNU  paal 
2 4 44 9 68 166,9  14,0 1 8 46,9  ALNU  paal 

Tabel 3.5 Houtdeterminaties structuur 2H5.

Afb. 3.12 Structuur 2H5: houtsoorten en puntvormen van de palen.
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2H5 – ankerconstructie

Sporen: S2.44, subnr. 1 t/m 9.

Documentatie: Vanaf 1,35 m-NAP verscheen op vlak 4 het 

eerste geconserveerde hout van een ankerconstructie. De 

onderkanten van de palen werden waargenomen tussen 

2,15 en 2,85 m-NAP. Van de palen werden jaarringmon-

sters genomen.

Houtsoort: els (Alnus glutinosa)

Materiaal: Elzenhouten palen met een diameter tussen 9 

en 16 centimeter. Voor de palen werd de complete stam-

diameter gebruikt. Het jaarringonderzoek toonde aan dat 

de groeiperiode reeds afgesloten en een jaarring gevormd 

was. Op basis hiervan kon worden afgeleid dat het hout 

voor de palen in de winterperiode werd gewonnen.

Conservering: De conservering van het hout was goed.

Bewerking: De paalpunten waren zeer zorgvuldig bekapt. 

Met uitzondering van subnr. 3 bleken alle palen een 

meerzijdige puntvorm te bezitten. Een uitzondering 

vormde subnr. 3 met een strakke, vierzijdige puntvorm. 

Het is niet uitgesloten dat deze paal deel uitmaakt van 

de beschoeiing 2H4. Op de facetten konden horizontale 

bewerkingssporen worden waargenomen, afkomstig van 

een bijl met een bijlvlak van tenminste tien centimeter. 

Een van de paalpunten vertoonde braamsporen op de 

kapvlakken (subnr. 8).

Lengte: De bewaard gebleven lengte van de palen schom-

melde tussen 0,50 en 1,66 m; de paalpunten varieerden in 

lengte tussen 47 en 68 centimeter.

Plaatsing: De onderkanten van de meeste palen stonden 

schuin in zuidelijke richting, in een boogvormige lijn 

tegen de palen van 2H4 aan. De onderlinge afstand tussen 

de palen bedroeg maximaal 0,20 meter (van hart tot hart).

Onderhoud: De constructie werd tijdens een onderhouds-

beurt aangelegd om de geulinbraak van 2H4 te dichten.

Relaties: Directe relatie met 2H4.

Fasering: Jonger dan 2H4.

2H6 – palenrij met planken bekisting 

Sporen: S2.29 t/m S2.37 (palen), S2.38 en S2.39 (planken)

Documentatie: Reeds op vlak 2 kwam het eerste gecon-

serveerde hout van 2H6 te voorschijn. Vanaf 0,52 m-NAP 

werden de uitgedroogde, geconserveerde paaluiteinden 

zichtbaar, en op 0,57 en 0,62 m–NAP konden de boven-

kanten van de planken worden waargenomen. De oriënta-

tie van de structuur verliep noordwest-zuidoost langs de 

geulkant van de weg. Van de eiken palen werd een aantal 

dendro-monsters geselecteerd. Het groeipatroon van de 

eiken stammen kenmerkte zich door onregelmatig wijde 

jaarringen.

De onderkant van de planken lag tussen 0,93 en 1,04 

m-NAP. Nadat de planken waren beschreven en bemon-

sterd, werd dit deel van 2H6 afgewerkt. De palen werden 

pas op vlak 4 afgewerkt, waarbij de onderkanten van de 

palen op een diepte tussen 3,18 en 4,38 m-NAP schom-

melden (afb. 3.13 en afbeelding voorkant rapport).

Houtsoort: eik (Quercus sp.), zilverspar (Abies alba).

Materiaal: De gebruikte houtsoort voor de palen was eik 

en voor de planken zilverspar. De meeste palen beston-

den uit rondhouten met een gemiddelde lengte van 3,37 

meter en een gemiddelde diameter van 15,2 centimeter. 

Drie uitzonderingen vormden twee gekliefde palen met 

halve stamdoorsnede en een éénzijdig bekapte rondhou-

ten paal (GV 1a). Van de bekisting konden twee planken 

worden geborgen met een lengte van 149,9 meter (S2.38) 

en 349,9 meter (S2.39). Beide planken liepen door in de 

oostelijke, respectievelijk westelijke putwand. Een opval-

lend verschijnsel was de boogvormige opening van één 

van de planken, namelijk S2.39. Ondanks het oppervlak 

van de plank reeds verweerd was, konden langs de ope-

ning bewerkingssporen worden waargenomen. Een reden 

om aan te nemen dat de opening niet ontstond als gevolg 

van de geuldoorbraak, maar mogelijk verband hield met 

het ontwateren van het weglichaam tijdens de bouwfase 

van 2H6. S2.39 bleek van secundair gebruikt hout te 

zijn vervaardigd, waarschijnlijk afkomstig van afgedankt 

scheepshout.

Conservering: De conservering van het hout was in het 

algemeen goed. Als enige paal vertoonde S2.30 compres-

siesporen op de paalpunt. Het oppervlak van de planken 

was verweerd.

Bewerking: De ‘op rij’ staande palen van de bekisting 

vertoonden lange, meerzijdige punten (behalve S2.32) met 

een gemiddelde lengte van 1,15 meter. De twee palen die 

net buiten de rij vielen (S2.26 en S2.34) hadden daarente-

gen strakke, vierzijdige punten met een lengte van 0,50 

en 0,90 meter.

De naaldhouten planken waren tangentiaal gezaagd. De 

dikte van de planken bedroeg ca. 6 centimeter, bij een 

breedte van ca. 22 en 24 centimeter.

Lengte: De geconserveerde lengte van de palen varieerde 

tussen 1,45 en 3,82 meter.

Plaatsing: De onderlinge afstand tussen de palen bedroeg 

tussen 0,60 en 1,20 meter. Opmerkelijk was dat de palen 

alternerend iets naar binnen en naar buiten bleken te 

springen ten opzichte van de aslijn. Duidelijke aanwij-

zingen voor een vlechtwerkstructuur tussen de palen 

ontbraken echter.

Afb. 3.13 Coupe over structuur 2H6 (werkput 2, S2.29 t/m 2.39) 
gezien richting het zuidwesten. De palen zijn vervaardigd van eik.
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Afb. 3.14 Structuur 2H6: houtsoorten en puntvormen van de palen.

wp vl spnr. vnr. lengte breedte dikte dia GV PV PL htsrt opmerkingen 
2 4 29 80 363,0   18,0 1a 7 143,0 QUER paal, najaar/winter 99/100 na Chr. 
2 4 30 54 371,0   15,0 1 4 130,0 QUER paal, najaar/winter 99/100 na Chr. 
2 4 31 56 383,0   16,0 1 5 123,0 QUER paal, najaar/winter 99/100 na Chr. 
2 4 32 9 331,0   16,0 2 4 140,0 QUER paal 
2 4 33 57 339,0   17,0 1 5 101,0 QUER paal 
2 4 34 55 291,0   13,0 1 4 90,0 QUER paal  
2 4 35 58 251,0   14,0 1 6 97,0 QUER paal 
2 4 36 59 347,0   14,0 2   QUER paal, najaar/winter 99/100 na Chr. 
2 4 37  358,0   14,0 1 5 135,9 QUER paal 
2 3 38 40 146,0 22,9 6,9  tan   ABIE plank 
2 2 39 24 350,0 24,9 5,9  tan   ABIE plank 
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Tabel 3.6 Houtdeterminaties structuur 2H6.

De eikenhouten palenrij was aan de binnenzijde voorzien 

van een planken bekisting. Tegen de bekisting aan, aan de 

kant van de geul, lagen op vlak 2 enkele keien van basalt. 

Onderhoud: -

Relaties: -

Fasering: Het dendrochronologische onderzoek dateert de 

structuur najaar/winter 99/100 na Chr. (bijlage 2). Wat de 

houtkeuze en aanpunting betreft, zijn de palen met die 

van 3H1 en 4H3 te vergelijken. 2H6 oversnijdt S2.48 en is 

waarschijnlijk jonger dan 2H8 (S2.9).

2H7 – horizontaal pakket van takken en stammetjes 

Sporen: S2.13, S2.49; vnr. 26 en 46.

Documentatie: Er werden twee houtmonsters genomen. 

Vnr. 26 was afkomstig van het in vlak 3 waargenomen 

takkenpakket (S2.13) aan de binnenzijde (ten zuidwesten) 

van de eiken palenrij (2H6). Het monster bleek tevens 

geschikt te zijn voor het onderzoek in verband met 

leeftijdsopbouw en seizoensbepaling.

Het tweede monster (vnr. 46) werd genomen in vlak 4 

(S2.49) tussen 2H6 en 2H8. De takken werden bemon-

sterd, maar bleken niet geschikt voor jaarringonderzoek.

Vnr. 26: Horizontaal pakket van hoofdzakelijk elzenhou-

ten stammetjes en takken, voor het eerst waargenomen in 

vlak 4 op 1,10 m-NAP. De takken en stammetjes met bast 

lagen in lengterichting tegen de naaldhouten bekisting 

van 2H6 aan over een lengte van 2,60 meter (tot aan 

S2.48) en over een breedte van 1,60 meter. In het profiel 

van de werkput konden de stammetjes en takken als een 
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compacte laag worden waargenomen. De dikte van het 

pakket bedroeg tenminste 0,80 meter.

Vnr. 46: Tevens werden de takken tussen 2H6 en 2H8 

bemonsterd, behorend tot een aantal takkenbossen. Hier 

bestond het takkenpakket uit ongeveer twee lagen. Deels 

lagen de takken van vnr. 46 tussen de palen van 2H6 en 

staken schuin in de takkenlaag van vnr. 26. Vandaar dat 

wordt gedacht aan één structuur, namelijk 2H7.

Houtsoort: els (Alnus glutinosa), wilg (Salix sp.).

Materiaal: Vnr. 26: Het pakket bestond vooral uit el-

zenhouten takken en stammen, en in mindere mate uit 

wilgenhouten takken. De gemiddelde doorsnede bedroeg 

3 centimeter, de gemiddelde lengte lag bij 1,20 meter. 

Vnr. 46: De gebruikte houtsoort bleek vooral els te zijn 

(Alnus glutinosa). Het ging om takken en stammen met 

een diameter tussen de 1,5 en 5,5 centimeter, en een 

lengte tussen 0,80 en 2 meter.

De resultaten van het jaarringonderzoek toonden aan 

dat het hout in de winterperiode werd gewonnen. In 

Tabel 3.7 Houtdeterminaties structuur 2H7.

 

wp vl spnr. subnr. vnr. htsrt lengte dia aantal jr pointer year opmerkingen 

2 3 13 1 26 ALNU 30,9 6,0   PV 2; PL 9 cm 
2 3 13 2 26 ALNU 15,9 3,5 7   
2 3 13 3 26 ALNU 68,9 3,0 11 x PV 1b; PL 5 cm 
2 3 13 4 26 ALNU 12,9 4,0 9 x  
2 3 13 5 26 ALNU 111,9 4,0 10  PV 1b; PL 10 cm 
2 3 13 6 26 ALNU 25,9 4,0 8 x  
2 3 13 7 26 ALNU 87,9 2,0 8   
2 3 13 8 26 ALNU 96,9 5,0 8 x PV 1b; PL 12 cm 
2 3 13 9 26 ALNU 20,9 4,0 12/13 x  
2 3 13 10 26 SALI 14,9 4,0 12   
2 3 13 11 26 ALNU 82,9 3,0 4   
2 3 13 12 26 ALNU 120 4,0 12/13  PV 1b; PL 8 cm 
2 3 13 13 26 ALNU 98,9 5,5   PV 2; PL 6 cm 
2 3 13 14 26 ALNU 118 4,0   PV 2; PL 10,5 cm 
2 3 13 15 26 ALNU 80,9 3,5   PV 1a; PL 5 cm 
2 3 13 16 26 ALNU 105,9 3,5   PV 1b; PL 7 cm 
2 4 49  46 ALNU     ca. 8 monsters takkenbos (vlechtwerk?) 
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Afb. 3.15 Structuur 2H7: houtsoorten en puntvormen van de palen.
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Tabel 3.8 Houtdeterminaties structuur 2H8.

wp vl spnr.  subnr. vnr. lengte dia GV  PV PL htsrt opmerkingen  

2 3 9 1 45 165,9 20,0 1 5a 70,0  ULMU paal, 90 na Chr.
2 3 9 2 28 9,0 1   ULMU paal 
2 3 9 3 29 11,0 1   ULMU paal 
2 3 9 4 47 13,0 1   ULMU paal, 90 na Chr.
2 3 9 5 31 12,0 1   ULMU paal, 91 na Chr.
2 3 9 6 32 11,0 1   ULMU paal 
2 3 9 7 33 16,0 1   ULMU paal 
2 3 9 8 34 12,0 1   ULMU paal 
2 3 9 9 36 9,0 1 6 17,9  ULMU paal 
2 3 9 10 37 7,0 1   ULMU paal 
2 3 9 11 38 13,5 1   ULMU paal 

alle gevallen bleek de groeiperiode afgesloten te zijn. 

Opvallend zijn de overeenkomsten in groeipatroon tussen 

2H7 en 2H5. Tijdens het jaarringonderzoek bleek dat 

zowel een aantal stammetjes van S2.13 als ook S2.44 

een specifieke jaarring (pointer year) tussen de derde 

en vierde ring vóór de laatste groeifase vertoonde. Dit 

zou een aanwijzing kunnen zijn dat het hout van beide 

structuren in dezelfde periode werd gekapt.

Conservering: Vnr. 26: De conservering van het hout was 

goed tot zeer goed. Opmerkelijk was dat de stammen en 

takken van elzenhout niet geplet of beschadigd waren. 

Vnr. 46: De conservering van het hout was minder goed 

dan van vnr. 26. Voor een deel bleken de takken doorwor-

teld te zijn. 

Bewerking: De ondereinden van de takken van S2.13 

bleken meestal eenzijdig bekapt te zijn, met één kapvlak 

en een niet bewerkte bastkant (PV 1b). Een van de stam-

metjes bezat een punt met drie kapvlakken. Op enkele 

stammetjes konden tevens kapsporen worden waarge-

nomen op de plaatsen waar ooit de zijtakken hadden 

gezeten. Voor vlechtwerk zou dit hout minder geschikt 

zijn geweest omdat de stammetjes geen glad en effen 

oppervlak vertoonden. 

Lengte: Vnr. 26: Tussen het hout zaten enkele takken met 

een compleet bewaard gebleven lengte van gemiddeld 

1,20 meter. Vnr. 46: Ook hier konden enkele takken met 

compleet bewaard gebleven lengte worden waargenomen. 

Deze schommelde tussen 0,80 en 2 meter.

Plaatsing: Compacte laag bestaande uit takken en stam-

metjes aan weerszijden van 2H6 tot aan 2H8. Tussen het 

pakket bevond zich geen opgebracht materiaal. De laag 

was aan de landzijde van 2H6 het forst met een dikte van 

tenminste 0,80 meter. Tussen 2H6 en 2H8 bestond het 

pakket maar uit twee takkenlagen. Opvallend was dat de 

takken niet doorliepen tussen de palen van 2H8, zoals het 

geval was bij 2H6. 

Onderhoud: Waarschijnlijk dienden de takkenbossen als 

‘afdichting’ in verband met de geulinbraak. Een andere 

verklaring zou zijn dat het takkenpakket voor een goede 

afwatering van de weg zorgde.

Relaties: Relatie met 2H8, vanwege de duidelijke begren-

zing van de takkenlaag tegen S2.9 aan. Mogelijk verband 

houdend met de geulinbraak en S2.48. Opmerkelijk was 

dat de takken niet over S2.48 lagen, maar slechts tot aan 

de afzettingen van de geulinbraak kwamen.

Fasering: Ging het bij de deponering van de takken om 

een maatregel in verband met de geulinbraak, dan zal 

2H7 gelijktijdig met 2H5 (S2.44) zijn aangelegd.

2H8 – beschoeiing van weg 

Sporen: S2.9, subnr. 27 t/m 39.

Documentatie: Op vlak 3, tussen 0,76 en 0,83 m-NAP 

kwam het eerste geconserveerde hout van de palenrij aan 

het licht. De onderkanten van de palen werden waargeno-

men op gemiddeld 3,00 m-NAP. Het hout werd beschre-

ven, bemonsterd en afgewerkt op vlak 4.

Van de in totaal elf palen werden negen bemonsterd 

voor jaarringonderzoek. Hiervan hebben drie monsters 

een dendrochronologische datering opgeleverd. Aan de 

geulkant van de palenrij – tussen subnr. 8 en 9 - kwamen 

de restanten van een palingfuik tevoorschijn, vervaardigd 

van fijne wilgentenen (S2.10, vnr. 2.3.22, op originele 

veldtekening abusievelijk als ‘mandje’ aangeduid). De fuik 

wordt afzonderlijk besproken in paragraaf 4.5.

Houtsoort: iep (Ulmus sp).

Materiaal: De gebruikte houtsoort was consequent iep. 

Voor de palen werden stammen met een gemiddelde 

diameter van ca. twaalf centimeter gekapt, waarbij de 

complete stamdoorsnede werd gebruikt, zonder de stam-

men vooraf van de bast te ontdoen.

Conservering: De conservering van het hout was goed.

Bewerking: Helaas werden in verband met de grote diepte 

geen paalpunten geborgen, met uitzondering van subnr. 1 

(vnr. 27) en subnr. 9 (vnr. 36). Beide paalpunten ver-

toonden een meerzijdige puntvorm, waarbij subnr. 1 een 

complete lengte van 70,0 centimeter bezat. 

Lengte: De bewaard gebleven lengte van de palen lag bij 

2,20 meter. De oorspronkelijke lengte zal circa drie meter 

hebben bedragen.

Plaatsing: Gesloten palenrij noordelijk van de eikenhouten 

palenrij (2H6). De palen stonden schuin richting noorden. 

De palenrij verliep niet over de totale lengte van de put, 

maar werd onderbroken ter hoogte van S2.48.

Onderhoud: De overeenkomsten in plaatsing, bewerking 

en houtkeuze laten veronderstellen dat de palen gelijk-

tijdig zijn geplaatst. Tussen de palenrij bevonden zich 

geen palen die op een onderhoudsbeurt of vervanging van 

palen duidden.

Relaties: Wat de diameter van de gebruikte stammen, de 

aanpunting en de lengte van de paalpunten betreft, zijn 

grote overeenkomsten tussen 2H6 en 2H8 te constateren. 

Fasering: De structuur is dendrochronologisch gedateerd. 

Twee palen zijn geveld in 90 na Chr., terwijl van één paal 

vast is komen te staan dat deze een jaar later is geveld 

in 91 na Chr. Op basis van de dendrochronologische 

gegevens zal de structuur in 91 na Chr. of kort daarna 

zijn gemaakt. De structuur is in ieder geval ouder dan 

2H6 (dendrochronologisch gedateerd op 99/100 na Chr.), 

maar mogelijk gelijktijdig met 2H7.
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Afb. 3.16 Structuur 2H8: houtsoorten en puntvormen van de palen.

2H9 – rechthoekige structuur

Spoor: S2.14 (vnr. 18 en 63MD), S.2.19, S2.20 S2.22, (vnr. 

17 en 71MD), S2.42 (vnr. 67)

Documentatie: In de afrondende fase van dit evaluatierap-

port zijn drie eikenhouten en twee elzenhouten palen toe-

gekend aan een eerder niet als zodanig herkende recht-

hoekige houtstructuur van (minimaal) 3,90 meter lang en 

3,35 meter breed (par. 5.2; fase 3a).64 Waarschijnlijk gaat 

het om een brug over de geulinbraak (S2.48).

Met uitzondering van S2.42 kwamen de palen al in vlak 

3 aan het licht en zijn beschreven en bemonsterd in vlak 

4. Tijdens de opgraving is ervoor gekozen om geen van 

de palen volledig te bergen. De bovenkant van paal S2.14 

is waargenomen op 0,93 m–NAP; de onderzijde op 2,68 

m–NAP. Op basis van de vlaktekeningen blijkt paal S2.14 

in noordelijke richting over te hellen. Onduidelijk is of de 

paal schuin is ingeslagen, of dat deze in een later stadium 

schuin is geraakt (of geknakt). Paal S2.22 is in ieder geval 

wel rechtstandig ingeslagen. De bovenkant van S2.22 zat 

iets dieper dan S2.14 en wel op 0,83 m–NAP. Met een 

onderkant op 2,03 m-NAP is paal S2.22 ruim een halve 

meter minder diep ingeslagen in vergelijking met S2.14. 

Van beide palen is een dendrochronologisch monster 

genomen. Voor S2.22 bleek later dat het jaarringaantal 

niet voldoende was voor een datering. S2.14 leverde wél 

een dendrochronologische datering op (bijlage 2). De 

palen S2.219 en S2.20 staan beide ietwat schuin en hellen 

daarbij over in noordwestelijke richting. De bovenzijde 

van deze palen bevindt zich respectievelijk op 1,24 m-NAP 

en 1,26 m-NAP.

Houtsoort: eik (Quercus sp), els (Alnus glutinosa).

Materiaal: Voor paal S2.14 is een eikenhouten stam met 

een diameter van 24 centimeter gebruikt. S2.20 is een 

gekliefde paal van eikenhout met een diameter van negen 

centimeter. Voor paal S2.22 is een stam van eikenhout 

met een diameter van negentien centimeter gebruikt, zon-

der de bast te verwijderen. Het groeipatroon vertoonde 

wijde, onregelmatige jaarringen.Voor een vermoedelijke 

latere versteviging zijn twee elzenhouten palen gebruikt 

met diameters van 13 en 23 centimeter. 

Conservering: De conservering van het hout was goed.

Bewerking: Voor paal S2.14 is de hele stamdoorsnede 

gebruikt (grondvorm 1). De aanpunting van de paal is 

onbekend. Paal S2.20 is gekliefd (grondvorm 4). Paal 

S2.22 was éénzijdig bekapt (grondvorm 1a) en voorzien 

van een strakke, vierzijdige punt met een puntlengte van 

ruim 74 centimeter.

Lengte: Op basis van de veldadministratie blijkt dat paal 

S2.14 over een lengte van 175 centimeter bewaard was 
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Tabel 3.9 Houtdeterminaties van structuur 2H9.

wp  vl spnr. vnr.  lengte dia GV PV PL htsrt opmerkingen  
2 3 14 63 93,9 24,0 1   QUER paal, voorjaar/zomer 

89 na Chr.
2 4 19 23,0 1   ALNU paal, versteviging/

reparatie 
2 4 20 9,0 4 74,9  QUER paal 

2 4 42 67 15,9  13,0 1 4  ALNU paal, versteviging/
reparatie 

 
2 4 22 71 74,9  19,0 1a 4 74,9  QUER paalpunt 
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Afb. 3.17 Structuur 2H9: houtsoorten en puntvormen van de palen.

gebleven. In de houtbeschrijving wordt echter 93,9 cen-

timeter vermeld. Aangezien puntvorm en puntlengte niet 

staan vermeld, is waarschijnlijk alleen het bovenste deel 

van de paal beschreven en bemonsterd. De resterende 

paallengte van S2.22 bedroeg ruim 120 centimeter.

Plaatsing: De palen lijken deel uit te maken van een 

rechthoekige structuur van 3,90 meter lang en 3,35 meter 

breed. De structuur is in de lengterichting georiënteerd 

op de limesweg en grenst aan de zachthouten beschoei-

ing 2H4 (fase 3b) en de elzenhouten beschoeiing 2H2 

(fase 5). Van de eikenhouten palen die samen een vrijwel 

zuivere rechthoek vormen, ontbreekt de zuidelijke paal; 

deze lijkt net buiten de opgravingsput te vallen. Voor een 

interpretatie als bekisting van de agger is de structuur 

aan de smalle kant; elders in Waterland is het opgeworpen 

weglichaam doorgaans tussen de 4,5 en 5 meter breed. 

Eerder gaat het om de funderingspalen van een steiger of 

smalle kade met een trekbalkconstructie zoals bij de los-

kade in werkput 4 of een kleine variant van een ‘moeras-

brug’ zoals in werkput 6. Vooralsnog lijkt laatstgenoemde 

interpretatie het meest aannemelijk. De brug overspande 

de crevasse die op basis van stratigrafische samenhang 

met dendrochronologische gedateerde beschoeiingen 

ergens tussen 91 en 99/100 na Chr. moet zijn ontstaan. 

Als het inderdaad een brug over deze crevasse betreft, 

dan loopt de structuur in noordwestelijke richting door tot 

buiten de opgravingsput. Het zou dan in oorsprong om 

een zespalige brug gaan van vermoedelijk ca. 7,8 meter 

lang en 3,35 meter breed.

Onderhoud: De elzenhouten palen (S2.19 en S2.42) zijn 

waarschijnlijk een latere versteviging/reparatie.

Relaties: Mogelijk verband houdend met 2H4/5. 

Fasering: Eikenpaal S2.14 is dendrochronologisch 

gedateerd in voorjaar/zomer 89 na Chr. (bijlage 2). Toch 

is deze datering voor de structuur op stratigrafische gron-

den minder aannemelijk. Twee palen doorsnijden namelijk 

de geulinbraak die op stratigrafische gronden van ná 91 

na Chr. moeten dateren (par. 5.2).
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Tabel 3.10 Houtdeterminaties structuur 3H1.

wp vl spnr. vnr.  lengte breedte dikte dia GV PV PL htsrt opmerkingen 

3 2 8 5 345,0 23,0 1 8 125,0 QUER paal, najaar/winter 99/100 na Chr. 
3 2 8 6 330,0 22,0 1a 7 92,0 QUER paal 
3 2 8 7 329,0 19,0 1 7 63,0 QUER paal 
3 2 8 8 325,0 23,0 1 6 120,0 QUER paal 
3 2 8 9 258,0 23,0 1 8 90,0 QUER paal 
3 2 8 10 228,0 21,0 2a 8 130,0 QUER paal, voorjaar 99 na Chr. 
3 2 8 11 225,0 18,0 1 7 60,0 QUER paal 
3 2  24 487,0 31,0 4,9  tan   ABIE plank 
3 2  25    14,0 1   ALNU paal, liggend tegen plank 
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8
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Afb. 3.18 Structuur 3H1: houtsoorten en puntvormen van de palen.

Overige houtvondsten in werkput 2

S2.43, vnr. 2.4.60: liggende eikenhouten balk (ver-

spoeld?); ligt direct tegen paal S2.9, subnr. 11 (2H8). Balk 

S2.43 is dendrochrologisch gedateerd na 92 na Chr. +6 

jaar (bijlage 2). Mogelijk gerelateerd aan 2H6 (dendro-

gedateerd in najaar/winter 99/100 na Chr.).

3H1 – bekisting van Romeinse weg

Sporen: S3.8, S3.21 (in het veld géén subnummers 

toegekend).

Documentatie: Bekisting van Romeinse weg, bestaande uit 

palen en planken. Aan de binnenzijde van de palenrij lag 

een plank tegen de palen aangetimmerd, met een lengte 

van tenminste vijf meter. Ten hoogte van vnr. 3.3.8 bleek 

de plank in tweeën gebroken te zijn. Tegen de binnenkant 

van de bekisting aan lagen enkele balkfragmenten van 

eikenhout. 

Reeds op vlak 1 kon het eerste geconserveerde hout van 

S3.8 worden waargenomen. De bovenkanten van de palen 

verschenen vanaf 0,62 m-NAP, de onderkanten werden in 

vlak 2 waargenomen tussen 2,92 m-NAP en 4,10 m-NAP. 

De bovenkant van de plank verscheen op 1,17 m-NAP, de 

onderkant werd op 1,47 m-NAP waargenomen. Het hout 

werd beschreven, bemonsterd en afgewerkt op vlak 3. 

Enkele palen en de plank werden bemonsterd voor een 

dendrochronologische datering. 

Houtsoort: eik (Quercus sp.), zilverspar (Abies alba), els 

(Alnus sp.).

Materiaal: Voor de palen werden consequent eiken rond-

houten gebruikt, compleet met spint en bast. De diameter 

van de palen schommelde tussen 18 en 23 centimeter. 

De aangetroffen plank was afkomstig van zilverspar.65 

Het groeipatroon van de eiken palen kenmerkte zich door 

regelmatig wijde jaarringen.

Conservering: De conservering van de palen was matig tot 

goed. De plank daarentegen was matig tot slecht gecon-

serveerd. Het oppervlak van de plank was te verweerd om 

bewerkingssporen te kunnen herkennen.

Bewerking: De palen waren allemaal afkomstig van eiken 

rondhouten met een diameter tussen de 18 en 23 centi-

meter. De spint en de bast werden niet van de gekapte 

stammen verwijderd. De meeste palen waren meerzijdig 
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aangepunt met een puntlengte van maximaal 130,0 

centimeter. Opmerkelijk was de zorgvuldige bewerking 

van de punten met zes tot acht lange, smalle facetten. Een 

voorbeeld hiervan waren de punten van vnr. 7 en 8. 

Drie van de eiken rondhouten bleken bovendien eenzijdig 

bekapt te zijn (GV 1a). Op deze wijze ontstond aan één 

zijde van de paal een rechte kant, waardoor de plank 

optimaal tegen de paal aanlag. Vnr. 5 met een bewaard 

gebleven paallengte van 3,45 meter was eveneens 

voorzien van een meerzijdige punt en een puntlengte van 

1,25 meter. De diameter van de paal bedroeg 23 centime-

ter. In verhouding tot de diameter en de paallengte - die 

waarschijnlijk oorspronkelijk bij circa vier meter lag - was 

de paal voorzien van een zeer lange punt. Op dezelfde 

manier bleken de palen met vnr. 10 en vnr. 7 bewerkt te 

zijn geweest. Dit soort paalpunten kwamen ook voor in 

werkput 2 en werkput 6. 

De naaldhoutplank was tangentiaal gezaagd met een 

dikte van tenminste 5 centimeter en een breedte van 31 

centimeter. 

Lengte: De bewaard gebleven lengte van de palen schom-

melde tussen 0,71 en 3,45 meter. De plank van zilverspar 

had een lengte van tenminste 5 meter en liep door in de 

putwanden. 

Plaatsing: De palen stonden aan de geulzijde in kleiige en 

zandige afzettingen met een onderlinge afstand tussen 

1,80 en 2 meter.

Onderhoud: -

Relaties: Zowel wat betreft houtkeuze, bewerking van 

de palen en de planken, alsook de dendrochronologisch 

verkregen datering, komt de structuur overeen met 2H6. 

Fasering: Twee palen leverden een dendrochronologische 

datering. Vnr. 10 (S3.8) is gedateerd op het voorjaar 99 

na Chr. en vnr. 5 (S3.8) heeft een veldatum in het najaar/

winter 99/100 na Chr.

3H2 – beschoeiing van weg

Sporen: S3.24 

Documentatie: Op een afstand van ca. 2,90 meter vanaf 

de eiken palenrij (3H1, S3.8) kwamen de restanten van 

een elzenhouten palenrij op vlak 2 aan het licht. Het 

eerste geconserveerde hout verscheen op 0,96 m-NAP, de 

onderkanten werden waargenomen op een diepte tussen 

1,22 m-NAP en 1,68 m-NAP. De palen werden afgewerkt 

op vlak 3 (circa 1,15 m

–NAP). In de oorspronkelijke velddocumentatie kregen alle 

palen van structuur 3H2 hetzelfde spoornummer (S3.24). 

Van de niet minder dan 28 palen werden uiteindelijk 

slechts zeven voor specialistisch houtonderzoek nader 

onderzocht en beschreven: vnr. 20 (subnr. 16) en vnr. 21 

(subnr. 1 t/m 6). Tabel 3.19 is voor S3.24 (subnr. 7 t/m 

15 en 17 t/m 28) aangevuld op basis van de vlaktekening.

Houtsoort: els (Alnus glutinosa).

Materiaal: Het gebruikte hout was els. Voor de palen werd 

de volledige stamdiameter gebruikt, compleet met bast. 

De palen vertoonden een diameter tussen de vijf en negen 

centimeter.

Conservering: De conservering was goed tot matig.

Bewerking: Voor de palen werden rondhouten gebruikt. 

Een uitzondering vormde vnr. 20 (S3.24, subnr. 16). Deze 

paal/balk vertoonde een rechthoekige doorsnede en een 

Afb. 3.19 Structuur 3H2: houtsoorten en puntvormen van de palen.
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wp vl spnr.  subnr. vnr. lengte breedte dikte dia GV PV PL htsrt opm.
3 2 24 16 20 74,0 10,0 6,0  [1] 2 5,0 ALNU balk, verrot 
3 2 24 1 21 66,0 9,0 1 4b 29,0 ALNU paal 
3 2 24 2 21 37,0 5,9 1 4 15,9 ALNU paal 
3 2 24 3 21 51,0 8,0 1 4 24,9 ALNU paal 
3 2 24 4 21 36,0 8,0 1 3b 19,9 ALNU paal 
3 2 24 5 21 37,0 5,9 1 5 15,9 ALNU paal 
3 2 24 6 21 42,0 5,9 1 4 23,9 ALNU paal 
3 2 24 7  8,5 [1] ALNU paal 
3 2 24 8 49,0 10,0  [1] ALNU paal 
3 2 24 9 34,0 7,0 [1] ALNU paal 
3 2 24 10 33,0 8,0 [1] ALNU paal 
3 2 24 11 26,0 7,0 [1] ALNU paal 
3 2 24 12 29,0 10,5  [1] ALNU paal 
3 2 24 13 27,0 8,0 [1] ALNU paal 
3 2 24 14 26,0 8,0 [1] ALNU paal 
3 2 24 15 0,28 7,0 [1] ALNU paal 
3 2 24 17 27,0 8,5 [1] ALNU paal 
3 2 24 18 28,0 8,5 [1] ALNU paal 
3 2 24 19 8,5 [1] ALNU paal 
3 2 24 20 8,5 [1] ALNU paal 
3 2 24 21 8,5 [1] ALNU paal 
3 2 24 22 8,5 [1] ALNU paal 
3 2 24 23 10,0  [1] ALNU paal 
3 2 24 24 9,5 [1] ALNU paal 
3 2 24 25 9,5 [1] ALNU paal 
3 2 24 26 9,5 [1] ALNU paal 
3 2 24 27 9,5 [1] ALNU paal 
3 2 24 28 9,0 [1] ALNU paal 

Tabel 3.11 Houtdeterminaties structuur 3H2.

tweezijdige puntvorm. Door de korte puntlengte kan de 

aanpunting als wigvormig worden omschreven. 

De meeste palen van 3H2 waren voorzien van een strakke, 

vierzijdige punt met een puntlengte tot dertig centimeter. 

Vaak werd een onbewerkte bastkant op de punt waarge-

nomen (PV 3b). 

Lengte: De bewaard gebleven paallengten varieerden 

tussen 37 en 74 centimeter. 

Plaatsing: De onderlinge afstand tussen de palen bedroeg 

gemiddeld achttien centimeter. De meeste palen stonden 

direct naast elkaar, zodat min of meer sprake was van een 

gesloten palenrij. De palenrij had dezelfde oriëntatie als 

de eiken bekisting van de weg en liep in richting ZW-NO. 

Het noordelijke deel van de rij was door S3.22 weggesla-

gen, zodat de structuur stratigrafisch ouder zou moeten 

zijn.

Onderhoud: Eén van de palen stond verzet ten opzichte 

van de overige palen van de palenrij en onderscheidt zich 

tevens door bewerking en aanpunting. Mogelijk behoorde 

deze paal toe aan een latere onderhoudsbeurt.

Relaties: Op een afstand van 5,70 meter bevond zich een 

parallelle rij paalgaten (S3.27, structuur 3H3). Mogelijk 

was S3.27 de tegenhanger van S3.24. 

Fasering: Opmerkelijk was dat 3H2 niet parallel met de 

afzettingen van de geul verliep. Een mogelijke verklaring 

zou zijn dat de geul in de loop van de tijd van ligging 

veranderde.

3H3 – rij paalgaten 

Sporen: S3.4, S3.27

Documentatie: In vlak 2 werd op ca. 1,06 m-NAP een 

rij paalgaten met een grijze (klei)vulling waargenomen, 

waarschijnlijk de restanten van een houten beschoeiing 

van de Romeinse weg. Alle paalgaten hebben 

één spoornummer gekregen (S3.27), waarbij 

in de oorspronkelijke velddocumentatie géén 

afzonderlijke subnummers zijn toegekend. Het 

merendeel van de paalgaten is gecoupeerd. 

Slechts één coupe is echter ook getekend; van 

de overige coupes is op de vlaktekening enkel 

de spoordiepte genoteerd. In het verlengde 

van de rij paalgaten is eveneens in vlak 2 een 

houten paalrestant (vnr. 12) aangetroffen. Dit 

paalspoor was reeds in vlak 1 rond 0,72 m-NAP 

als donkergrijze verkleuring zichtbaar (S3.4). 

Van het hout resteert enkel de onderste dertig 

centimeter met de onderzijde op 1,34 m-NAP .

Houtsoort: onbekend (els?) en eik (Quercus sp.)?

Materiaal: Er is geen hout bewaard gebleven, 

met uitzondering van een eikenhouten paal aan 

de noordwand van de werkput die qua ligging 

tot de structuur lijkt te horen (vnr. 12). Voor een 

dendrochronologische datering bleek een mon-

ster van de eikenhouten paal niet geschikt te 

zijn. Wel kon de oorspronkelijke grondvorm van 

de paal worden achterhaald (GV 1). De overige 

palen waren enkel nog als paalgat zichtbaar. 

Waarschijnlijk gaat het hierbij om zachthouten palen, mo-

gelijk els. Op basis van de vorm van de paalgaten in het 

vlak is waarschijnlijk rondhout (volledige stam) gebruikt, 

met een gemiddelde diameter van naar schatting acht 

centimeter.

Conservering: De conservering was zeer slecht: hout 

was niet bewaard gebleven, met uitzondering van sterk 

verweerd eikenhouten paalrestant (vnr. 12).

Bewerking: Voor de palen zijn waarschijnlijk rondhouten 

gebruikt. Op basis van coupevorm gaat het om aange-

punte palen.

Lengte: De paalgaten (S3.27) waren ten opzichte van vlak 

2 gemiddeld achttien centimeter diep. Van de eikenhou-

ten paal resteerde alleen de onderste dertig centimeter 

(de bovenste tien centimeter was blijkbaar enkel als 

paalgat zichtbaar).

Plaatsing: De palen zijn vrij dicht naast elkaar geplaatst 

met een gemiddelde afstand van circa achttien centi-

meter. De meeste palen liggen min of meer in elkaars 

verlengde; slechts enkele palen (subnr. 1, 17, 18 en 20) 

vallen net buiten deze lijn.

Onderhoud: Het eikenhouten paalrestant (vnr. 12) valt in 

vergelijking met de paalgaten (S3.27) ietwat uit de toom. 

Mogelijk gaat het hier om een latere herstelfase.

Relaties: De structuur ligt parallel aan 3H2 en is mogelijk 

de westelijke tegenhanger hiervan. 

Fasering: Mogelijk gelijktijdig met 3H2.

3H4 verspoeld hout 

Sporen: S3.21-S3.22

Documentatie: Bij de aanleg van vlak 2 kwamen tussen 

structuur 3H1 en 3H2 in laag S3.21 en laag S3.22 diverse 

stukken liggend hout tevoorschijn. In de oorspronkelijke 
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Tabel 3.12 Houtdeterminaties structuur 3H3.

wp vl spnr. subnr. vnr. lengte breedte dikte dia GV PV PL htsrt opmerkingen 

3 2 27 1 14 10 [1] paalgat 
3 2 27 2 22 8 [1] paalgat 
3 2 27 3 21 8 [1] paalgat 
3 2 27 4 18 8 [1] paalgat 
3 2 27 5 27 9 [1] paalgat 
3 2 27 6 23 9 [1] paalgat 
3 2 27 7 18 8 [1] paalgat 
3 2 27 8 20 8 [1] paalgat 
3 2 27 9 19 7 [1] paalgat 
3 2 27 10 19 7 [1] paalgat 
3 2 27 11 24 12 [1] paalgat, coupetek. A  
3 2 27 12 25 10 [1] paalgat 
3 2 27 13 20 8 [1] paalgat 
3 2 27 14 17 10 [1] paalgat 
3 2 27 15 20 8 [1] paalgat 
3 2 27 16 27 7 [1] paalgat 
3 2 27 17  7 [1] paalgat 
3 2 27 18 15 7 [1] paalgat 
3 2 27 19 13 7 [1] paalgat 
3 2 27 20 9 8 [1] paalgat 
3 2 27 21  8 [1] paalgat 
3 2 27 22 12 9 [1] paalgat 
3 2 27 23 7 8 [1] paalgat 
3 2 27 24 5 7  paalgat 
3 2 27 25 14 11  paalgat 
3 2 12 30 17,9  QUER paalrestant, sterk verweerd 

3H3

N

2 m0

Houtsoort Puntvorm
Legenda:

Zilverspar

Els

Es

Eik

Wilg

Iep

Aantal kapvlakken
Korte afslag op het
uiteinde van de punt
Eén bastvlak

3

a

b

Afb. 3.20 Structuur 3H3: houtsoorten en puntvormen van de palen.

beschrijving van houtstructuren zijn de eikenhouten 

palen met vnr. 3, 4, 14 en 17 tot structuur 3H1 gerekend. 

Uiteindelijk is ervoor gekozen deze eikenhouten palen 

evenals de overige vermoedelijk verspoelde houtresten tot 

structuur 3H4 te rekenen. Slechts een deel van het hout 

is geborgen voor specialistisch houtonderzoek (vnr. 3, 4 

14-17 en 19). Van het overige hout is in het veld de NAP-

hoogte (bovenzijde) en de houtsoort bepaald en op de 

vlaktekening gezet. Van twee houten palen is een monster 

genomen met het oog op dendrochronologisch onderzoek 

(vnr. 3 en 4).

Houtsoort: eik (Quercus sp.), els (Alnus sp.), wilg (Salix 

sp.)

Materiaal: Het merendeel van het hout bestaat uit (aange-

punte) palen van eik en els. Een deel van het wortelgestel 
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van een wilgenboom (vnr. 19) vormt een vreemde eend in 

de bijt.

Conservering: matig tot goed

Bewerking: Slechts zeven houtresten zijn geborgen en in 

meer detail onderzocht op bewerkingssporen (vnr. 3, 4 

14-17 en 19).

Lengte: De palen zijn over een lengte van gemiddeld 74 

centimeter bewaard gebleven. 

Plaatsing: Opvallend zijn twee parallel elkaar plat liggende 

eikenhouten palen (vnr. 3 en 4). Op het eerste gezicht 

lijkt te gaan om twee uitgetrokken palen behorende tot 

de beschoeiing met eikenhouten palen en planken van 

zilverspar (structuur 3H1). Qua diameter en puntvorm (zie 

bewerking) zijn er echter verschillen. Drie eikenhouten 

Tabel 3.13 Houtdeterminaties structuur 3H4.

wp vl spnr. subnr. vnr. lengte breedte dikte dia GV PV PL htsrt opmerkingen 

3 2 21 5 3 113,0 18,0 1a 4 62,9 QUER paal 
3 2 21 4 4 154,0 20,0 1a 5 52,0 QUER paal, najaar/winter 99/100 na Chr. 

 3 2 21 11 14 103,0 10,0 1 QUER paal 
3 2 21 12 15 125,0 18,0 4 4 44,0 QUER paal 
3 2 21 13 16 110,0 10,0 QUER paal 
3 2 21 14 17  71,0 14,0 8,9 QUER paal 
3 2 21 1 19 60 30,9 7,5 SALI deel wortelgestel met haksporen, oude wilgenboom 

 3 2 21 2 44 8,5 ALNU paal 
3 2 21 3 63 4,5 QUER paal? 
3 2 21 6 36,5 7,5 ALNU paal 
3 2 21 7 28,5 6 ALNU paal, aangepunt 
3 2 21 8 17 3 QUER paal? 
3 2 21 9 >38 6 QUER paal 
3 2 21 10 51,5 6,5 ALNU paal 
3 2 21 15 >55 6 QUER paal, aangepunt 
3 2 22 1 75 7,5 QUER paal 
3 2 22 2 115 7 QUER paal? 
3 2 22 3 55 10,5 QUER paal, aangepunt 

4

4

5

3H4

MD
veldatum

najaar/winter 99/100 na Chr.

4

N

2 m0

Houtsoort Puntvorm
Legenda:

Zilverspar

Els

Es

Eik

Wilg

Iep

Aantal kapvlakken
Korte afslag op het
uiteinde van de punt
Eén bastvlak

3

a

b

Afb. 3.21 Structuur 3H4: houtsoorten en puntvormen van de palen.

paalfragmenten (vnr. 14-17) liggen schuin tegen de 

eikenhouten beschoeiing (structuur 3H1).

Onderhoud: -

Relaties: het eikenhout vertoont redelijke gelijkenissen 

met de eiken balken en palen van structuur 3H1, terwijl 

veel van het elzenhout oorspronkelijk bij structuur 3H2 

lijkt te horen.

Fasering: Eén eikenhouten paal (vnr. 4) heeft een dendro-

chronologische datering opgeleverd van najaar/winter 

99/100 na Chr. De paal lijkt daarmee gelijktijdig met 

structuur 3H1 (beschoeiing eikenhouten palen en planken 

van zilverspar) die eveneens dendrochronologisch is 

gedateerd in 99/100 na Chr. Waarschijnlijk is enige tijd na 

99/100 na Chr. eikenhout van structuur 3H1 afgebroken 

en verspoeld geraakt. 
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Overige houtvondsten in werkput 3

In het zuidoostelijke deel van werkput 3 zijn in vlak 

2 (rond 0,85 m-NAP ) nog enkele losse stukken hout 

gevonden. In laag S3.16 zijn een verspoeld stuk es 

(Fraxinus excelsior) en els (Alnus sp.) waargenomen en in 

laag S3.17 een liggende paal/boomstronk els (Alnus sp.). 

Deze houtresten zijn in het veld gedetermineerd en op de 

vlaktekening weergegeven, maar verder niet onderzocht 

en ontbreken dan ook in de oorspronkelijke beschrijving 

van houtstructuren. Mogelijk hangen de resten samen met 

het verspoelde hout van structuur 3H4.
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4 Inventarisatie van de resultaten van 
het onderzoek: vondstmateriaal

vondstcategorie werkput 2 werkput 3 totaal

Romeins aardewerk 44 11 55
Romeins bouwkeramiek 2 1 3
keramiek onbekend 1 1 2
natuursteen 21 6 27
metaal 1 0 1
dierlijk bot 1 0 1
fuik 1 0 1
totaal 71 19 90

type monster werkput 2 werkput 3 totaal

grindmonster 1 0 1
schelpenmonster 1 0 1
pollenmonster 1 2 3
monster macroresten 7 1 8
houtskoolmonster 1 0 1
houtmonster 37 10 47
dendromonster 21 10 31
totaal 69 23 92

Tabel 4.1 Aantallen per vondstcategorie en type monster.

4.1 Algemeen

Bij het archeologische onderzoek zijn betrekkelijk weinig 

vondsten verzameld; voor werkput 2 en 3 in totaal slechts 

negentig stuks. In werkput 2 is beduidend meer gevonden 

dan in werkput 3. Dit geldt voor alle vondstcategorieën, 

waarbij met name het verschil bij het aardewerk en 

natuursteen opvalt. Ook het aantal monsters ligt bij 

werkput 2 een stuk hoger dan bij werkput 3 (tabel. 4.1). 

Dit is vooral een gevolg van het feit dat voor werkput 3 

veel minder tijd beschikbaar was waardoor prioriteiten 

zijn gesteld aan wat onderzocht kon worden en de mate 

waarin. Daarbij zijn in werkput 3 veel minder houtresten 

aangetroffen, wat duidelijk naar voren komt in het lagere 

aantal hout- en dendrochronologische monsters.

Het is opmerkelijk dat in beide werkputten vrijwel geen 

metaal is gevonden. Alleen bij de aanleg van vlak 2 van 

werkput 2 is een (klein) fragment van een ijzeren spijker 

gevonden.66 Waarschijnlijk is in het veld dan ook niet altijd 

systematisch gebruik gemaakt van een metaaldetector, of 

is selectief verzameld. In de vondstenlijst worden in ieder 

geval alleen bij werkput 4 en werkput 6 detectorvondsten 

vermeld. Verder is opvallend dat er vrijwel geen botmate-

riaal is gevonden.67

In dit evaluatierapport worden verder alleen Romeins 

aardewerk/bouwkeramiek (par. 4.2) en natuursteen (par. 

4.3) behandeld, alsook de resultaten van specialistisch 

onderzoek van diverse monsters: grind (par. 4.4), macro-

resten, pollen en artropoden (par. 4.5), de palingfuik (par. 

4.6) en tot slot schelpen (par. 4.7).

4.2 Romeins aardewerk en 
keramisch bouwmateriaal, 
met een bijdrage van Coriene 
Wiepking

4.2.1 Inleiding

Onderstaande tekst is gebaseerd op de bevindingen van 

Coriene Wiepking die in november 1999 het Romeinse 

aardewerk en de bouwkeramiek van werkput 1 t/m 6 heeft 

gedetermineerd. Helaas heeft zij haar onderzoeksresulta-

ten en interpretaties niet verwerkt tot een tekstbijdrage, 

waardoor in dit rapport moest worden teruggevallen 

op de oorspronkelijke determinatielijst en de destijds 

opgestelde tabellen en grafieken. Daarbij moet worden 

opgemerkt dat niet al het in werkput 2 en 3 gevonden 

aardewerk is gedetermineerd. Zo ontbreekt bijvoorbeeld 

een archeologisch complete pot (vnr. 2.2.4) die in 1999 

nog bij de restauratieafdeling van de ROB lag. Momenteel 

is deze pot helaas onvindbaar waardoor hiervan geen 

determinatie beschikbaar is.

4.2.2 Onderzoeksmethode

De determinaties van het Romeinse aardewerk zijn 

destijds in Excel ingevoerd volgens de opzet van het 

databaseprogramma Limesdet (versie 2.0). Hierbij is een 

hiërarchische driedeling gemaakt tussen ‘materiaal’, 

‘categorie’ en ‘type’ met ieder vaste referentielijsten. Deze 

indeling is in het rapport zoveel mogelijk gehandhaafd 

voor vergelijkingsdoeleinden. De gebruikte afkortingen 

zijn in de lopende tekst en in tabellen 4.2 en 4.3 echter 

voluit geschreven.

Het aardewerk is per vondstnummer gedetermineerd, 

waarbij het materiaal niet eerst is geordend per werkput 

en/of spoor/laag waaruit het aardewerk afkomstig is. 

Voor het te onderscheiden materiaal-categorie-type is het 

gewicht (in gram) bepaald alsook het aantal fragmenten 

(inclusief recente breuken), opgedeeld in rand-, wand- en 

bodemfragmenten. Bij randfragmenten is het bewaard 

gebleven randpercentage genoteerd. Tegenwoordig wordt 

dit meestal aangeduid als het geschat aantal potequi-

valenten ofwel estimated vessel equivalents (eve).68 Per 

vondstnummer is tevens een inschatting gemaakt van 

het ‘Minimum Aantal Individuen’ (MAI) op basis van alle 

scherven en dus niet alleen de randfragmenten zoals 

tegenwoordig meer gebruikelijk is.
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Legenda:

Afb. 4.1 Aantallen scherven per aardewerkcategorie per put.

4.2.3 Conservering en informatiewaarde

Voor werkput 2 en 3 zijn in totaal slechts 54 aarde-

werkscherven gedetermineerd; zij behoren toe aan 14 

exemplaren. Het totale gewicht bedraagt 1977 gram. De 

conservering van het aardewerk is over het algemeen 

goed. Naast kleine, sterk verweerde fragmenten komen 

vooral grote, soms nog aan elkaar passende fragmenten 

voor. Het gemiddelde gewicht per scherf bedraagt 37 

gram. Werkput 2 bevat opvallend meer materiaal dan 

werkput 3 (afb. 4.1), iets wat voor alle vondstcategorieën 

en typen monsters geldt (par. 4.1). 

Om meer kwantitatieve uitspraken te kunnen doen over 

de conservering is achteraf een inschatting gemaakt 

van de breukfactor en compleetheid. Gezien de kleine 

hoeveelheid is daarbij uitgegaan van het totale aarde-

werkassemblage, dus alles van werkput 2 en 3 tezamen. 

De breukfactor geeft een beeld van het aantal scherven 

waarin potten zijn gebroken. Dit kan worden berekend 

door het aantal scherven te delen door het geschat aantal 

potequivalenten (eve).69 Afgerond op hele scherven – halve 

scherven bestaan immers niet – komt de breukfactor neer 

op 43 (scherven per pot). Aangezien de breukfactor sterk 

per bakselgroep kan verschillen, maar door de geringe 

hoeveelheid materiaal voor de meeste bakselgroepen niet 

afzonderlijk kan worden bepaald, is tevens gekeken naar 

de compleetheid van het totale aardewerkassemblage. Dit 

is berekend door de eve te delen door het MAI (maar dan 

alleen op basis van de randen).70 Dit komt neer op een 

waarde van 0,315. Gemiddeld zou dus circa 32% van de 

potten bewaard moeten zijn gebleven. Het beeld is echter 

sterk vertekend door het zeer lage aantal scherven en de 

afwezigheid van randfragmenten (nodig voor het bepalen 

het eve) bij de meeste bakselgroepen (tabel 4.2 en 4.3). 

Verder is van belang dat het hier geen gesloten context 

betreft, maar een kleine hoeveelheid materiaal uit diverse 

contexten met verschillende dateringen. Daarbij heeft het 

er alle schijn van dat in het veld – mede onder tijdsdruk 

– selectief is verzameld en dat vooral aandacht is besteed 

aan diagnostisch, goed te dateren materiaal. De belang-

rijkste informatiewaarde van het aardewerk blijft daarom 

grotendeels beperkt tot de datering ervan.

4.2.4 Resultaten

Terra sigillata

Er zijn slechts twee fragmenten terra sigillata gevonden 

(tabel 4.3). Op basis van het baksel is één hiervan als 

Zuid-Gallisch product aangemerkt (vnr. 3.2.13). Het gaat 

om een randfragment van een uitzonderlijk laag bakje van 

het type Dragendorff 33.71 Het is gevonden bij structuur 

3H1 aan de rivierzijde bij één van de eikenhouten palen 

van deze beschoeiing (par. 3.2.2). Waarschijnlijk gaat 

het om een late variant van Zuid-Gallische waar uit de 

late eerste eeuw. Vergelijkbare stukken zijn onder meer 

bekend van het castellum Valkenburg (Zuid-Holland) en 

dateren daar in fase 4 (70 tot ca. 100 na Chr.).72 Alhoewel 

deze einddatering naadloos aansluit bij de dendrochro-

nologische datering van structuur 3H1 in najaar/winter 

van 99/100 na Chr., mag een jongere datering echter niet 

worden uitgesloten. De onversierde Zuid-Gallische bakjes 

van het type Dragendorff 33 lijken namelijk wat betreft 

baksel en vorm op Midden-Gallische exemplaren waarvan 

de afzet in onze regio beperkt blijft van rond 100 na Chr. 

tot in het tweede kwart van de tweede eeuw.73

Het enige andere fragment terra sigillata is een wandfrag-

ment van een grote schotel die op basis van het baksel tot 

de Oost-Gallische terra sigillata moet worden gerekend 

aardewerkcategorie aantal scherven aantal exemplaren opmerkingen

Belgische waar 3 2 terra nigra
geverfd aardewerk 1 1 Brunsting techniek b
gladwandig 0 0
kustaardewerk 26 1 Scheldevallei amfoor groep 2 (rood)
ruwwandig aardewerk 2 2
handgevormd aardewerk 11 1 inheems, plantaardige magering
totaal 43 7

Tabel 4.2 Overzicht van het keramiek uit werkput 2.
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(vnr. 3.0.28). Het is gevonden in een grindlaag onderin de 

rivierbedding die op basis van het terra sigillata-fragment 

op zijn vroegst uit de periode ca. 125 tot 250 na Chr. 

dateert (par. 3.2.4).

Belgische waar

Ook het aandeel Belgische waar is met drie fragmenten 

zeer gering. Het gaat in alle drie de gevallen om fragmen-

ten van een zeer dunwandige beker met een lichtgrijs 

terra nigra(-achtig) baksel. Twee aan elkaar passende 

wandfragmenten zijn afkomstig van de stort (vnr. 

2.0.79). Op basis van het baksel horen deze scherven 

waarschijnlijk tot dezelfde beker waarvan een wand-

fragment is gevonden bij een elzenhouten paal (S2.20) 

direct ten noordoosten van structuur 2H2 (vnr. 2.4.53). 

Waarschijnlijk dateert de beker uit de midden-Romeinse 

tijd (70-270 na Chr.).

Geverfd aardewerk 

Er is slechts één fragment van geverfd aardewerk gevon-

den (2.0.74). Het betreft een klein wandfragment van een 

met zand bestrooide beker met een wit baksel en een 

roodbruine deklaag aan de binnenzijde en een grijsbruine 

deklaag aan de buitenzijde. De witbakkende klei wijst 

op een herkomst uit het Rijnland en dan met name de 

streek rond Keulen. Op basis van baksel en decoratie is 

de geverfde beker tot techniek b gerekend, alhoewel de 

beker zeker nog kenmerken van techniek a vertoont.74 

Wellicht gaat het om een overgangsvorm uit de late eerste 

of begin van de tweede eeuw na Chr.75

Kustaardewerk 

De 26 fragmenten kustaardewerk behoren tot dezelfde 

Scheldevallei-amfoor (vnr. 2.4.42). Waarschijnlijk zijn 

dergelijke amforen gebruikt als verpakkingsmateriaal 

voor vissaus, wijn of bier, waarbij de laatste categorie 

de beste papieren lijkt te hebben.76 Kenmerkend voor 

dit type aardewerk is het rode tot roodbruine baksel. Bij 

het exemplaar van Waterland is een groot deel van de 

bovenzijde van de amfoor bewaard gebleven (afb. 4.2). 

Het behoort tot groep 2 van de Scheldevallei-amforen 

met een kenmerkende schuinoplopende, aan de binnen-

zijde gegroefde rand en twee tegenover elkaar liggende 

tweeledige oren. Bij Valkenburg-Marktveld (Zuid-Holland) 

komt deze groep Scheldevallei-amforen voor vanaf het 

midden van de tweede eeuw na Chr.77 Het exemplaar van 

Waterland is gevonden in een beddingafzetting behorende 

tot fase 2 van de Heldammer Stroomrug en zal op basis 

van context dus vóór het midden van de derde eeuw na 

Chr. dateren (par. 1.2.2). In vergelijking met het andere 

Romeinse aardewerk is de Scheldevallei-amfoor opvallend 

compleet. Het is niet uitgesloten dat we hier te maken 

hebben met de restanten van een votiefgeschenk waarbij 

de inhoud van de Scheldevallei-amfoor (bier?) aan hogere 

machten is geofferd, waarna de amfoor moedwillig kapot 

is gemaakt en in de rivier gedeponeerd. Buiten de vondst-

context ontbreken evenwel concrete aanwijzingen, zoals 

in de vorm van een inscriptie.

Kruiken en amforen 

Twee zeer verweerde ‘brokken’ zijn waarschijnlijk 

afkomstig van een (kruik)amfoor (vnr. 3.0.28). Op basis 

van vondstcontext dateren deze fragmenten waarschijnlijk 

uit de midden-Romeinse tijd.

Dikwandig aardewerk 

Het enige stuk dikwandige aardewerk is mogelijk afkom-

stig van een dolium (vnr. 3.0.28). Het feit dat dit zeer 

verweerde fragment gevonden is in een beddingafzetting 

van de rivier (afb. 3.4; noordprofiel), doet vermoeden dat 

we met verspoeld materiaal te maken hebben.

Ruwwandig aardewerk 

In totaal zijn acht fragmenten ruwwandig aardewerk ge-

vonden, behorende tot vier exemplaren. Alle hebben een 

wit tot beige, maar helaas niet nader gedetermineerd bak-

sel. Onder de fragmenten bevinden zich twee kookpotten 

van het type Niederbieber 89/Stuart 203, daterende uit de 

(tweede helft van de) tweede of derde eeuw na Chr.78 Van 

het type Niederbieber 89 is één randfragment gevonden 

te midden van verspoeld hout (structuur 3H3) (par. 3.2.2). 

Verder komen uit de restgeul (S3.25) twee randfragmen-

ten die afkomstig zijn van één pot (par. 3.2.4).

Afb. 4.2 Scheldevallei-amfoor, groep 2. Datering: ca. 150 tot 250 
na Chr.

aardewerkcategorie aantal scherven aantal exemplaren opmerkingen

terra sigillata 2 2 waarvan 1 Dragendorff 33 (Zuid-Gallisch), 1 schotel (Oost-Gallisch)
kruiken en amforen 2 2
dikwandig aardewerk 1 1
ruwwandig aardewerk 6 2 waarvan 2 Niederbieber 89
totaal 11 7

Tabel 4.3 Overzicht van het keramiek uit werkput 3. 
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Afb. 4.3 Door de helft gebroken Romeinse pedalis die door 
groeven in vier gelijke driehoeken kon worden verdeeld.

Handgevormd aardewerk

Naast gedraaid ‘importaardewerk’ zijn elf scherven lokaal 

vervaardigd handgevormd aardewerk gevonden (vnr. 

2.0.74). De fragmenten behoren tot dezelfde handge-

vormde pot met een plantaardige magering, waarbij 

het organische materiaal is uitgebrand en waardoor het 

oppervlak een poreus uiterlijk heeft gekregen. Op basis 

van context en geassocieerd vondstmateriaal dateert de 

handgevormde pot waarschijnlijk uit de midden-Romeinse 

tijd.

Romeins keramisch bouwmateriaal

Naast Romeins vaatwerk is een kleine hoeveelheid 

Romeins bouwkeramiek verzameld. Een verweerd frag-

ment van een imbrex (vnr. 2.3.14) is wellicht secundair 

gebruikt als een aanvulling op het grind als wegverhar-

ding van de limesweg. Dit geldt mogelijk ook voor een 

in de rivierbeddingafzetting aangetroffen vrij dik, plat 

stuk baksteen (later) met ronde groeven (vnr. 3.0.26; zie 

zuidprofiel in afb. 3.4 voor vondstlocatie). Voor een vier 

kilogram wegend stuk, dat oorspronkelijk als ‘vloertegel’ 

is gedetermineerd (vnr. 2.4.51), zal een andere verklaring 

moeten worden gezocht. Het is aangetroffen tussen de 

eikenhouten palenrij van de beschoeiing (structuur 2H6) 

die dendrochronologisch is gedateerd in najaar/winter 

99/100 na Chr. (zie afb. 3.13 voor vondstlocatie). Wellicht 

is het hier net als diverse basaltblokken aangebracht om 

de eroderende werking van de Heldammer rivier te beper-

ken. Het gaat in ieder geval om een stuk bouwkeramiek 

dat nadere toelichting verdiend.

We hebben te maken met een voor iets meer dan de helft 

bewaard gebleven vierkante, platte baksteen (later) die 

door diep ingesneden gleuven gemakkelijk in vier driehoe-

kige stukken kan worden gebroken (afb. 4.3). Dergelijke 

driehoekige bakstenen zijn in de Romeinse tijd vooral 

gebruikt voor de bekleding van met opus caementicium 

opgevulde kistwerkmuren waarbij de lange zijde van de 

driehoekige stenen aan de buitenkant van de muur zat. 

Op basis van hun afmetingen kunnen voor de Romeinse 

tijd vier typen (vierkante) baksteen worden onderscheiden:

- de bessalis, vierkant met platte zijden van 2/3 Romeinse 

voet (19,7 centimeter);

- de pedalis, vierkant met platte zijden van 1 Romeinse 

voet (29,6 centimeter);

- de sesquipedalis, vierkant met platte zijden van 1,5 

Romeinse voet (44,4 centimeter);

- en tot slot de bipedalis, vierkant met zijden van 2 

Romeinse voet (59,2 centimeter).79

Alhoewel deze maatvoering een belangrijk onderschei-

dend principe vormde, blijken in de praktijk binnen één 

type afmetingen een behoorlijke variatie te vertonen. Dit 

is een logisch gevolg van krimp tijdens het bakproces 

afhankelijk van de gebruikte klei en de baktemperatuur. 

Alle boven genoemde baksteentypen zijn in de Romeinse 

tijd wel gebruikt om in driehoekige bakstenen te verdelen: 

bij bessales meestal in twee stukken, sesquipedales in 

acht (of zestien) stukken en bipedales in achttien stuk-

ken.80 Het exemplaar van Waterland lijkt op basis van zijn 

afmetingen te behoren tot een pedalis die door de diep 

ingesneden groeven langs de diagonalen in vier driehoe-

ken kon worden gebroken.81 Waarschijnlijk dateert het 

stuk uit de late eerste eeuw na Chr. Gezien het ontbreken 

van metselspecie is het uiteindelijk niet daadwerkelijk als 

baksteen gebruikt.

4.3 Natuursteen (Eva Kars)

4.3.1 Inleiding

Tijdens het veldonderzoek is een aantal grotere fragmen-

ten natuursteen verzameld (tabel 4.4). Deze fragmenten 

zijn reeds in 1998 gedetermineerd door Eva Kars. De 

onderstaande tekst is grotendeels ontleend aan haar 

tussentijdse rapportage.82 Het grindonderzoek wordt 

afzonderlijk in paragraaf 4.4 behandeld.

Het onderzoek van natuursteen uit archeologisch veld-

onderzoek gaat gewoonlijk langs twee lijnen. Allereerst 

wordt getracht vast te stellen of de fragmenten steen 

sporen van bewerking of gebruik vertonen; vervolgens 

wordt de steensoort vastgesteld om, onder meer, informa-

tie over het herkomstgebied te krijgen.

Het vaststellen van de steensoort is hier beperkt gebleven 

tot de zogenaamde macroscopische gesteentedetermi-

natie. Op grond hiervan zijn de meeste steensoorten vrij 

goed te classificeren. Het spreekt vanzelf dat voor het op 

wetenschappelijke wijze vaststellen van herkomstgebie-

den andere methoden nodig zijn, waar vergelijking met 

referentiemateriaal uit potentiële herkomstgebieden deel 

van uitmaakt.
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Tabel 4.4 Samenstelling van het natuursteen van werkput 2 en 3.

vnr.  aantal kleur vorm  lithografie lengte (cm) gewicht (kg) 

2--  1 grijs hoekig basalt 30 23 

2--  7 grijs hoekig basalt 18 11 
2--  3 grijs hoekig basalt 18 6 
2-1-1 8 grijs hoekig basalt 18 12 
2-1-2 2 grijs hoekig basalt 33 20 

3-2-23  6 grijs hoekig basalt 20 6 

4.3.2 Het steenmateriaal

Tijdens het veldonderzoek zijn in werkput 2 en 3 in 

totaal 27 fragmenten natuursteen verzameld.83 Zowel wat 

betreft bewerkings- en gebruikssporen, als de steen-

soorten is de samenstelling opvallend weinig gevarieerd. 

Gebruiksobjecten, zoals maalstenen, zijn niet aangetrof-

fen. Van werkput 2 en 3 vertoont geen enkele steen 

vlakken die artificieel zouden kunnen zijn. Alle stenen zijn 

hoekig, wat betekent dat ze niet uit lokaal voorkomend 

grind verzameld zijn. Voor wat betreft werkput 2 en 3 

bestaat alles uit grauwgrijs tot grijsgroen verweerde 

donkergrijze basalt. Wat verder opvalt is dat de stenen 

alle relatief groot en dus zwaar zijn. Het totaalgewicht is 

ongeveer 300 kg, wat betekent dat het gewicht per steen 

gemiddeld meer dan drie kg is, terwijl er slechts tien 

stenen zijn die minder wegen dan één kg.

4.3.3 Herkomstgebied basalt

De dichtstbijzijnde voorkomens van basalt vinden we in 

het Rijngebied in Duitsland. Zo zijn er op meerdere plaat-

sen in de Eifel vulkanische gesteenten ontsloten, maar ze 

komen ook op andere plaatsen in Midden-Duitsland voor. 

Voorkomens van basalttypes die overeenkomen met het 

materiaal uit Vleuten zijn minder algemeen, maar worden 

hogerop langs de Rijn aangetroffen in het Siebengebirge, 

ten zuiden van Bonn.84 Naast de ook in archeologische 

context bekende ‘Drachenfelstrachiet’, komt hier basalt 

voor die tot voor enkele decennia is geëxploiteerd.85

De fragmenten basalt uit Vleuten zijn macroscopisch niet 

van het materiaal uit het Siebengebirge te onderscheiden. 

Ook is bekend dat er in dit gebied, direct langs de Rijn, 

oude basaltgroeven zijn waarvan de exploitatie van som-

mige tot in de Romeinse tijd teruggaat. Dit en de consta-

tering dat alle fragmenten hoekig zijn en geen afronding 

door verwering en riviererosie vertonen, maakt het zeer 

waarschijnlijk dat het materiaal door de Romeinen in 

steengroeves in het Siebengebirge is gewonnen en naar 

hier is getransporteerd.

4.3.4 Conclusies

Het onderzochte materiaal heeft enkele opvallende 

kenmerken. Het eerste is dat gebruiksvoorwerpen feitelijk 

ontbreken. Een tweede is dat bijna alle stenen hoekig 

zijn en van een groter vast stuk gesteente afgebroken 

moeten zijn. Dit betekent dat het materiaal gewonnen is 

in een steengroeve. Een derde opvallende aspect is dat 

het overgrote merendeel uit één steensoort, namelijk 

basalt bestaat. Een vierde kenmerk is dat het formaat en 

daarmee het gewicht van de stenen gemiddeld gezien 

bijzonder hoog is.

Het merendeel van het materiaal is van elders aange-

voerd, waarbij aangenomen wordt dat het basalt uit het 

Siebengebirge even stroomopwaarts van Bonn afkomstig 

is.86

Resteert nog de conclusie met betrekking tot de functie 

van dit steenmateriaal in de archeologische vindplaats. 

Bovenstaande en het feit dat het materiaal dicht bij elkaar 

gevonden is, duiden erop dat de stenen als verzameling 

een specifieke functie moeten hebben gehad. Te denken 

valt aan (overbodige) scheepsballast of fundering voor 

bouwwerken. Ook is het mogelijk dat, op de grens land/

water, steen is gebruikt om het land begaanbaar te maken 

dan wel om de oever te beschermen. Gezien de archeolo-

gische context en het formaat/gewicht van de stenen ligt 

de laatste mogelijkheid het meest voor de hand.

4.4 Grind (Adri Burger, met een bijdrage van 

Henk Berendsen (†))

Voor werkput 1 t/m 6 zijn in totaal zeven grindmonsters 

voor analyse opgestuurd naar het Nederlands Instituut 

voor Toegepaste Geowetenschappen TNO.87 Doel van dit 

onderzoek is om te kijken of uitspraken gedaan kunnen 

worden over de herkomst van het grind dat als verharding 

is gebruikt voor de Romeinse limesweg.

Eén monster komt uit werkput 2 (vnr. 2.0.76). Het grind 

van dit monster is afkomstig uit een gelaagd zand-klei-

pakket in het oostprofiel dat geïnterpreteerd is als (rest)

geulvulling (afb. 3.2). Waarschijnlijk gaat het om (ver-

spoeld) materiaal dat oorspronkelijk als wegverharding 

heeft gediend. De getalsmatige resultaten van dit monster 

staan in tabel 4.5. De overige monsters komen uit andere 

werkputten en blijven in kader van dit evaluatierapport 

buiten beschouwing.

Op basis van de totale kwartswaarden van alle grindmon-

sters kunnen bij het materiaal in de fractie 3-5 millimeter 

drie groepen worden onderscheiden:

-F1. Twee monsters met een totaal aan kwarts van 

ongeveer 48%.

-F2. Een groep van drie monsters met een totaal aan 

kwarts van iets minder dan 55%.

-F3. Twee monsters met een kwartswaarde van tussen 57% 

en 66,5%.

Met een totaal van 53,5% aan kwarts in de fractie 3-5 

millimeter behoort het grindmonster uit werkput 2 tot een 

groep F2. Het betreft Rijnmateriaal zonder duidelijke bij-

menging van Maas- of glaciaalcomponenten. Dit materiaal 

is in de wijdere omgeving van Utrecht beschikbaar.

Ook bij de fractie 5-20 millimeter is een onderverdeling 

mogelijk:
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-G1. Een groep van drie monsters met een kwartswaarde 

tussen 41% en 46%.

-G2. Drie monsters met kwartswaarden tussen 50 en 55%.

-G3. Eén monster met een kwartswaarde van 65,5%.

Als gekeken wordt naar de fractie 5-20 millimeter dan 

behoort het monster uit werkput 2 met een totale kwarts-

waarde van 46% tot groep G1.

Mogelijk is sprake vermenging van materiaal van verschil-

lende samenstelling en dan specifiek materiaal van een 

hogere ouderdom. Visueel wijkt het monster af van de 

overige monsters, omdat het grind opvallend grijs is. 

Deze grijskleuring is voornamelijk te danken aan het 

voorkomen van een grijs type Paleozoische zandsteen, dat 

in de andere monsters veel minder vaak is aangetroffen. 

Bij het grind in de fractie 3-5 millimeter bestaat 7,5% uit 

grijze, groene zandsteen, terwijl dit bij de andere mon-

sters slechts 0,5% tot 4,0% bedraagt. Voor de fractie 5-20 

millimeter bevat het monster uit werkput 2 beduidend 

minder grijze-groene zandsteen, namelijk 2% terwijl dit bij 

de andere monsters dit tussen de 0,5 en 9,5% zit.

Met het betrekkelijk hoge aandeel aan grijze, groene 

zandsteen komt het grindmonster uit werkput 2 volgens 

Berendsen als enige in de buurt van grind uit rivierbed-

dingafzettingen van de Betuwe Formatie. Toch wijkt het 

monster iets af van het ideaalbeeld. Dergelijke afwijkingen 

zijn in de regio Utrecht niet ongewoon, omdat de onder-

grond verschilt van die in de rest van het rivierengebied. 

In de regio Utrecht snijdt de Rijn namelijk in de onder-

grond overal glaciofluviale afzettingen (Drente formatie) 

en oudere fluviatiele afzettingen (Urk Formatie) aan. 

Waarschijnlijk komt het grind dus gewoon uit de rivier, 

alhoewel niet uitgesloten kan worden dat grind is aange-

voerd vanuit de omgeving van de Utrechtse Heuvelrug.88

4.5 Macroresten, pollen en artropoden in 
monsters (Henk van Haaster en Caroline 

Vermeeren, met medewerking van Liesbeth van 

Beurden, Lucy Kubiak-Martens, Jaap Schelvis en  

Mark van Waijjen)

Onderstaande tekstdelen zijn - voor zover zij betrekking 

hebben op werkput 2 en 3 – vrijwel in ongewijzigde vorm 

overgenomen uit het reeds gepubliceerde onderzoeksrap-

port BIAXiaal 93.89 In dit rapport werd uitgegaan van de 

volgende fasering van de Romeinse limesweg:

-Fase 1: eind van de eerste eeuw

-Fase 2: tweede eeuw, waarbij bepaalde onderdelen een 

meer exacte datering hebben zoals in werkput 6 de land-

hoofden (ca. 100 na Chr.) en de brug (ca. 125 na Chr.)

-Fase 3: derde eeuw

Sinds het verschijnen van BIAX-rapport in 2000 zijn echter 

nieuwe inzichten verkregen over de fasering van de weg.90 

Deze komen aan bod in hoofdstuk 5.

4.5.1 Doelstelling

Bij het archeologisch onderzoek zijn veel botanische 

resten gevonden. Globaal komt dit materiaal uit twee ver-

schillende contexten: de geul uit het Heldammer systeem 

(werkput 3) en een doorbraakgeul (werkput 2).

Het doel van het onderzoek aan het materiaal uit de 

Heldammer stroom was informatie te verkrijgen over de 

vegetatie in en langs de geul. In relatie tot de nederzettin-

gen Veldhuizen B en C is de vraag in hoeverre in de nabije 

omgeving van de monsterlocaties aanwijzingen te zijn 

voor beweiding geschikt grasland.91

4.5.2 Materiaal en methode

Botanische macroresten 

In eerste instantie zijn voor werkput 1 t/m 6 in totaal ne-

gentien monsters geselecteerd voor botanisch onderzoek. 

Om de waarde van deze monsters voor een gedetailleerde 

analyse te bepalen, zijn ze eerst geïnventariseerd. Bij een 

inventarisatie is een representatief deel van het monster 

onderzocht op kwaliteit, kwantiteit en diversiteit van het 

botanisch materiaal. Vervolgens is in overleg bepaald 

welke monsters voor vervolgonderzoek in aanmerking 

komen, rekening houdende met de datering, context 

en vraagstelling. De inventarisatie is verricht door L. 

Koopmans92 en C. Vermeeren.93 Van elk monster is maxi-

maal een halve liter met water over een stelsel zeven met 

maaswijdten van 2,0; 1,0 en 0,5 millimeter gezeefd. Dit 

Tabel 4.5 Getalsmatige verdeling van grindmonster 2-0-76 (200 partikels).

kwarts kristallijn

ly
di

et
gr

oe
p

rest
fr

ac
tie

 (m
m

)

to
ta

al
 k

w
ar

ts
 (1

-3
)

ga
ng

kw
ar

ts

ro
de

 re
st

kw
ar

ts

ov
er

ig
e 

re
st

kw
ar

ts

m
ic

ro
sf

er
. p

or
fie

re
n

di
v.

 p
or

fie
re

n

ov
er

ig
 k

ris
ta

lli
jn

di
ve

rs
e

ve
rk

ie
ze

l./
ch

al
ce

do
on

py
rie

tk
w

ar
ts

ie
t

bo
nt

za
nd

st
ee

nt
yp

e

di
v.

 ro
de

 z
an

ds
te

en

gr
ijz

e,
 g

ro
en

e 
za

nd
st

ee
n

1 2 3 8 9 14 15 18 19 22 25 26 29
3-5 53,5% 37,0% 1,5% 15,0% 1,0% 1,0% 0,5% 34,5% 1,5% 0,5% 7,5%
5-20 46,0% 42,5% 0,5% 3,0% 2,5% 0,5% 2,5% 43,5% 1,5% 1,0% 0,5% 2,0%

3



53 

werk is gedaan door C.D. Troostheide.94 De verschillende 

zeeffracties zijn vervolgens met een stereomicroscoop 

met een vergroting van twintig maal geïnventariseerd. 

Vervolgens zijn acht monsters geselecteerd voor een 

gedetailleerder vervolgonderzoek, waarvan drie monsters 

uit werkput 2 en 3.

Twee vondstnummers betreffen rietachtig materiaal uit de 

doorbraakgeul (vnr. 2.3.23 en 2.0.78). Deze monsters zijn 

eveneens in het eind van de eerste eeuw gedateerd. Uit de 

Heldammer geul is een humeus pakket uit een fase vlak 

voor de verlanding geanalyseerd (vnr. 3.3.22). Dit monster 

is aan het eind van de tweede eeuw of begin derde eeuw 

gedateerd. Het enige monster dat uit fase 3 beschikbaar 

was, is niet verder geanalyseerd. Ten behoeve van de 

vervolganalyses is, afhankelijk van het totaalvolume van 

het monster, maximaal één liter gezeefd over een stelsel 

zeven met maaswijdten van 2,0; 1,0; 0,5 en 0,25 millime-

ter. De zeefresiduen zijn vervolgens onder een opvallend-

lichtmicroscoop met vergrotingen tot 60 maal onderzocht. 

Zeer kleine zaden en epidermisfragmenten zijn onder een 

doorvallend-lichtmicroscoop bekeken bij vergrotingen 

tot 400 maal. De vervolganalyses zijn verricht door L. 

van Beurden. Het epidermisonderzoek is verricht door L. 

Kubiak.95

Pollen

Van vier monsters zijn vóór het zeven submonsters 

genomen voor pollenonderzoek. Het gaat om de vondst-

nummers 3.3.22, 6.5.111, 6.6.194 en 6.6.203. In eerste 

instantie is monster 3.3.22 uit de geulvulling niet geschikt 

geacht voor pollenonderzoek omdat er aanwijzingen 

zijn dat het om verspoeld materiaal gaat en er dus kans 

bestaat op de aanwezigheid van allochtoon pollen dat 

geen enkele relatie heeft met de vegetatie in de nabije 

of wijdere omgeving. Gezien de vondst van de twee 

bijzondere cultuurgewassen, meloen en komkommer, is 

besloten om toch ook dit monster te onderzoeken, omdat 

de verwachting was dat door middel van pollenonderzoek 

aanvullende informatie over cultuurgewassen zou kunnen 

worden verkregen.

De pollenmonsters zijn chemisch bereid door C.D. 

Troostheide. De monsters zijn behandeld volgens de ace-

tolysemethode van Erdtman.96 Voor het verwijderen van 

de minerale bestanddelen in de monsters, is waterstofflu-

oride (HF) gebruikt. Om pollenconcentratie-berekeningen 

mogelijk te maken, zijn aan elk monster Lycopodium 

sporen toegevoegd.97 Van elk pollenmonster is uiteindelijk 

één pollenpreparaat vervaardigd. De preparaten zijn met 

een doorvallend-lichtmicroscoop bij een vergroting van 

vierhonderd maal geanalyseerd. Indien nodig zijn deter-

minaties verricht bij een vergroting van 1200x en/of door 

middel van fasecontrastmicroscopie. Als uitgangspunt 

voor de berekening van de percentages is een totaalpol-

lensom van bomen, struiken en kruiden gehanteerd. De 

pollenanalyses zijn verricht door M. van Waijjen.98

Artropoden

Ten behoeve van artropodenonderzoek zijn zes mon-

sters geïnventariseerd. Dit onderzoek is verricht door 

J. Schelvis.99 Hierbij zijn de insecten- en mijtenresten 

geëxtraheerd door nat te zeven over een zeef met een 

maaswijdte van 0,16 millimeter. Hierna werd de organi-

sche fractie onderworpen aan een petroleumflottatie.100 

Het flottaat werd vervolgens gescand in alcohol 85% 

onder een opvallend-lichtmicroscoop bij een vergroting 

tot 16 maal. Van ieder monster werd op een zogenaamd 

scansheet genoteerd welke resten werden gezien en zijn 

notities gemaakt over de conservering, de dichtheid en de 

(soorts-) diversiteit binnen het monster. Op basis hiervan 

wordt voor ieder monster aangegeven welke waarde het 

monster heeft voor een verdere analyse, binnen de ge-

formuleerde vraagstelling. Om de onderlinge vergelijking 

van de waarde van de monsters te vergemakkelijken is de 

volgende schaal van 1 tot 5 opgesteld waarin deze waarde 

wordt uitgedrukt:

1 Onbruikbaar monster; bijvoorbeeld zoölogisch steriel of 

door recente contaminaties onbruikbaar materiaal.

2 Matig monster; mogelijk voldoende resten van net 

voldoende kwaliteit om een bepaalde vraag te kunnen 

beantwoorden.

3 Nuttig monster; voldoende resten van voldoende tot 

goede kwaliteit om een bepaalde vraag waarschijnlijk te 

kunnen beantwoorden.

4 Goed monster; meer dan voldoende resten van goede 

kwaliteit om bepaalde vragen te kunnen beantwoorden.

5 Uitstekend monster; een hoge dichtheid en diversiteit 

aan zeer goed geconserveerde bruikbare resten: níet 

uitwerken zou wetenschappelijk gezien een gemiste kans 

betekenen.

Schelpen

Uit een aantal contexten is in een eerder stadium onder-

zoek verricht aan schelpen door W.J. Kuijper (par. 4.6).101

Hout

De houtstructuren die in de vorm van palenrijen, vlecht-

werk en takkenbundels op de vindplaats zijn aangetrof-

fen, zijn onderzocht door Silke Lange. De resultaten van 

dit onderzoek zijn meegenomen bij de bespreking van 

de houtstructuren (par. 3.3). Een in werkput 2 aangetrof-

fen fuik wordt in de bijdrage van Pauline van Rijn apart 

besproken (par. 4.6).

4.5.3 Resultaten

Botanische macroresten en pollen

Er zijn negentien monsters geïnventariseerd op bota-

nische macroresten. De resultaten staan samengevat 

in bijlage 3. Hierbij zijn de zaden niet benoemd; deze 

resultaten zijn in de analyse verwerkt.
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Tabel 4.6 Resultaten van het aanvullend epidermisonderzoek.

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam
Bryales +s,+b mos
Calamagrostis canescens/pseudophragmites ++s, +++b, ++a

+s,+b
Hennegras/Rivierstruisriet

Glyceria fluitans
+s,+b

Mannagras
Phragmites australis ++s,++b,+k +s,++b Riet

2-3-23 6-5-11 6-6-194 6-6-203

Aangegeven is de geschiktheid voor vervolgonderzoek 

aan macroresten, pollen en artropoden. De combinatie 

van deze gegevens met de voorlopige fasering en het 

context type heeft een keuze van acht monsters opgele-

verd die vetgedrukt staan in de bijlage.

De resultaten van de macrorestenanalyse staan in bijlage 

4. De gebruikte botanische nomenclatuur is volgens 

BioBase (1997), waarbij voor de Nederlandse plantenna-

men een correctie op zogenaamde tussen-n is toegepast 

volgens het ‘Groene Boekje’.102 De indeling in ecologische 

groepen is volgens Arnolds en Van der Maarel (1979). De 

resultaten van het pollenonderzoek staan in bijlage 5. De 

resultaten van het aanvullend epidermisonderzoek staan 

in tabel 4.6.

De geul uit het Heldammer systeem 

Uit deze geul is een monster onderzocht (vnr. 3.3.22) uit 

een zeer humeus pakket, waarvan het vermoeden bestond 

dat het is afgezet in bijna stilstaand water, vlak vóór 

de definitieve verlanding van de geul, op basis van de 

huidige inzichten rond het midden van de derde eeuw na 

Chr. of kort erna.

Het materiaal bestaat uit een mengsel van stengels, wor-

tels, blad, zaden, schors en hout waarvan de grotere delen 

zijn gebroken en afgerond. De samenstelling van het 

monster doet vermoeden dat we te maken hebben met op 

de oever aangespoeld materiaal. Dit soort materiaal komt 

in enkele compacte lagen voor in de laatste kronkelwaard-

afzettingen voorafgaand aan de definitieve verlanding. 

Mogelijk is het representatief voor de vegetatie langs de 

geul, maar bij de interpretatie moet er rekening gehouden 

worden met het feit dat het materiaal ook van elders 

aangevoerd kan zijn. Een aanwijzing voor van elders aan-

gevoerd materiaal wordt geleverd door de relatief hoge 

percentages van pollen van den (Pinus) en spar (Picea). 

Het pollen van deze coniferen heeft namelijk luchtzakken 

die het een groot drijfvermogen geven. Hierdoor treedt 

vaak selectieve aanrijking van deze pollentypen op in 

fluviatiele en mariene sedimenten.103 Wat betreft de den 

bestaat het vermoeden dat de boom in de Romeinse tijd 

op sommige plaatsen wel deel uit maakte van de natuur-

lijke vegetatie in ons land, maar dit geldt niet voor de 

zilverspar. Het pollen van deze boom is met zekerheid via 

rivierwater uit zuidelijker streken aangevoerd.

Naast een groot aantal soorten wilde planten zijn twee 

bijzondere cultuurgewassen in het monster aangetrof-

fen. Het gaat om meloen (Cucumis melo) en komkommer 

(Cucumis sativus). De zaden van deze twee soorten lijken 

zeer veel op elkaar, maar met de determinatiekenmerken 

zoals vermeld in Kooistra et al. (1998) kunnen goed 

geconserveerde exemplaren tot op soort gedetermineerd 

worden (afb. 4.4 en 4.5).104 Het is opvallend dat in het 

monster van elke soort één zaad is aangetroffen terwijl er 

verder geen zaden van andere cultuurgewassen gevonden 

zijn. Des te opvallender wordt de vondst als gekeken 

wordt naar de zeldzaamheid met behulp van de nationale 

archeobotanische database RADAR.105 Het blijkt dat tot op 

heden [tot het jaar 2000, red.] van het geslacht Cucumis 

(dus meloen, komkommer en niet nader te determineren 

Cucumis zaden bij elkaar) slechts 24 vondsten zijn gedaan 

in dertien opgravingen in Nederland. Op één na dateren 

alle vondsten van ná 1500 na Chr. en is er geen enkele 

vermelding in de Romeinse periode.106

Hoewel er geen zaden van andere cultuurgewassen 

zijn aangetroffen, is de categorie akkeronkruiden wel 

goed vertegenwoordigd. De meeste onkruiden uit deze 

categorie komen algemeen voor in tuinen, op akkers, 

erven, langs wegen en andere plaatsen waar sprake is 

van regelmatig omgewerkte grond. Knopherik (Raphanus 

raphanistrum) is echter voornamelijk een akkerplant. 

Zoals zoveel akkerplanten is knopherik oorspronkelijk 

afkomstig uit het Middellandse-Zeegebied. Via graantrans-

porten heeft de plant zich o.a. naar ons land verspreid. De 

vroegste vondsten van knopherik in ons land dateren van 

omstreeks het begin van de jaartelling. De aanwezigheid 

van de zaden in de geul hoeft niet direct te wijzen op 

akkers in de nabije omgeving, maar kan ook veroorzaakt 

zijn doordat ergens graanstro of dorsafval in de rivier 

terecht is gekomen. Ook in consumptieafval (beerputten 

e.d.) wordt knopherik vaak aangetroffen.

Gezien de context waaruit het monster afkomstig is, 

wekt het geen verbazing dat de categorieën water- en 

oeverplanten goed vertegenwoordigd zijn. De aanwezig-

heid van watergentiaan (Nymphoides peltata), witte 

waterlelie (Nymphaea alba), gele plomp (Nuphar lutea) 

en fonteinkruid (Potamogeton spec.) doet vermoeden dat 

zich in de geul een vegetatie bevond die vergelijkbaar is 

met vegetaties die tegenwoordig binnen het zogenaamde 

waterlelieverbond vallen. De aanwezigheid van gedoornd 

hoornblad (Ceratopyllum demersum) en groot nimfkruid 

(Najas marina) betekent dat het water waarschijnlijk zeer 

voedselrijk was. Het water zal echter niet verontreinigd 

zijn geweest met stikstof of fosfaat.107 Waterlelievegetaties 

zijn kenmerkend voor stilstaand tot zwak stromend 

open zoet water. De meeste soorten kunnen voorkomen 

bij waterdiepten tussen 0 en 300 centimeter, maar de 

optimale waterdiepte ligt tussen 80 en 120 centimeter.108 

Onder deze vegetaties vormt zich meestal een typische 

organische modderbodem die voor een belangrijk deel 

bestaat uit afbraakproducten van waterlelieachtigen. 

Pollenonderzoek aan dergelijk materiaal levert meestal 

slijmcellen en sterharen van waterlelieachtigen op. Hier is 

echter niet de modderbodem bemonsterd, maar de afzet-

ting tegen de oever. De afwezigheid van de slijmcellen 
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en sterharen is, naast de afronding van het materiaal, 

een extra aanwijzing dat het materiaal van elders is 

aangevoerd.

De meeste soorten uit de categorie oeverplanten zijn 

kenmerkend voor oevers langs voedselrijke stilstaande tot 

(zwak)stromende wateren of moerassen waar het water 

het hele jaar of minstens een deel daarvan boven het 

maaiveld staat. Een opvallende verschijning in deze groep 

planten van over het algemeen voedselrijke wateren, is 

waterdrieblad (Menyanthes trifoliata). Met 24 zaden is 

de plant relatief goed vertegenwoordigd. Waterdrieblad 

kan wel eens tussen waterlelies worden aangetroffen, 

maar komt over het algemeen in relatief voedselarme 

wateren voor. Het is mogelijk dat de zaden uit een relatief 

voedselarm laagveenmoeras (in de nabije omgeving?) zijn 

aangespoeld.

Opvallend is het grote aantal soorten uit bossen en 

struwelen. Uit de vele zaden van els (Alnus spec.) ge-

combineerd met het hoge pollenpercentage, blijkt dat 

deze boom aan de oever van de Heldammer stroom een 

belangrijke rol speelde. Andere oeverbomen zijn de wilg 

(Salix spec.), berk (Betula spec.) en es (Fraxinus excelsior). 

De eik (Quercus spec.), beuk (Fagus sylvatica), haagbeuk 

(Carpinus betulus), linde (Tilia spec.), eenstijlige meidoorn 

(Crataegus monogyna), hazelaar (Corylus avellana) en 

rode kornoelje (Cornus sanguinea) staan op drogere 

delen in het landschap. De goede vertegenwoordiging van 

deze bomen en struiken wijst op de aanwezigheid van 

een gemengd loofbos langs de oever en op de op hogere 

gronden langs de Heldammer stroom. De aanwezigheid 

van groot kringmos (Neckera crispa), een uitgestorven 

soort die echter regelmatig in archeologische opgravingen 

wordt gevonden, geeft aan dat er sprake was van een 

dicht, volgroeid bos.

Het aanvullend pollenonderzoek heeft belangrijke infor-

matie opgeleverd. Voor een deel is het een bevestiging 

van de resultaten van het macrorestenonderzoek (veel 

water- en oeverplanten, bos- en struweelsoorten). Omdat 

pollen zich via de lucht over grotere afstanden kan ver-

spreiden dan zaden, geeft pollenonderzoek ook informa-

tie over milieuomstandigheden en eventuele menselijke 

activiteiten in de wijdere omgeving van een vindplaats.

Het pollenonderzoek heeft ook aanvullende informatie 

over cultuurgewassen opgeleverd. Een aantal pollenkor-

rels van granen blijkt bij nauwkeurige bestudering tot 

het haver type te behoren. Binnen dit type vallen verschil-

lende soorten haver, waarvan de meeste niet in deze 

streken voorkomen. Als mogelijkheden blijven over het 

cultuurgewas haver (Avena sativa) of het akkeronkruid 

oot (Avena fatua). In het monster is ook een relatief hoog 

percentage akkeronkruiden en ruderalen gevonden (4,2%). 

Samen met de resultaten van het macrorestenonderzoek 

betekent dit dat er waarschijnlijk menselijk consumptie 

afval, eventueel samen met algemeen nederzettingsaf-

val, in de Heldammer stroom terecht is gekomen. Ook 

ten aanzien van de vegetatie in de omgeving heeft het 

pollenonderzoek waardevolle aanvullende informatie 

opgeleverd. Uit het feit dat veel pollen van els en sporen 

van varens in kluiten werden aangetroffen, kan worden 

geconcludeerd dat in het pollenmonster waarschijnlijk 

hele meeldraden en delen van varenbladeren hebben 

gezeten. Dit betekent dat deze soorten zeer waarschijnlijk 

lokaal hebben gegroeid. De sporen van varens behoren 

tot het zogenaamde Dryopteris-type en zijn waarschijnlijk 

afkomstig van moerasvaren (Thelypteris palustris), en/

of niervarensoorten (Dryopteris spec.). Het hoge aandeel 

van els en sporen van het Dryopteris-type doet vermoe-

den dat in de zeer nabije omgeving sprake was van een 

zogenaamd moerasvaren-elzenbroekbos. Dit bostype 

kan tegenwoordig worden aangetroffen langs oevers van 

veenplassen en andere natte plekken in het laagveenge-

bied zoals bijvoorbeeld in het Naardermeer.

De verhouding tussen boompollen (AP) en niet-boompol-

len (NAP) geeft een indicatie over het aandeel van bos in 

het landschap rond een vindplaats. Zo is uit experimen-

teel onderzoek in recente vegetaties gebleken dat bij 

boompollenpercentages van minder dan 25% sprake is van 

een open landschap. Bij een percentage van meer dan 55% 

is sprake van bos, terwijl bij een percentage tussen 25% 

en 55% sprake is van open bos of een bosrandsituatie.109 

Het percentage bompollen (31,6%) in verhouding tot het 

niet-boompollen (68,4%) in het monster uit de Heldammer 

stroom betekent dus een open bos of bosrandsituatie.

De AP-NAP verhoudingen in de overige pollenmonsters 

liggen veel lager (3,5-18,7% AP). Dit zou kunnen beteke-

nen dat zich ten tijde van de vorming van het onderzochte 

materiaal nog relatief veel bos in de nabije omgeving 

bevond. Enige voorzichtigheid bij het trekken van deze 

conclusie is echter wel geboden. Het grote aantal zaden 

van els en het feit dat het pollen in klonten is aangetrof-

fen doet vermoeden we te maken hebben met lokale 

aanwezigheid van els. Omdat deze boom ook bekend 

staat om zijn grote pollenproductie zou het pollen van els 

eigenlijk buiten beschouwing moeten worden gelaten bij 

de bepaling van de dichtheid van het bos in de wijdere 

omgeving. Ook varens staan echter bekend om hun grote 

sporenproductie, daarom bestaat ook van deze planten 

het sterke vermoeden dat ze lokaal hebben gegroeid.

Wanneer we bij de berekening van de AP-NAP verhouding 

behalve de els ook de varens niet betrekken, komen we 

uit op een verhouding 26-74. Ook deze verhouding is 

Afb. 4.4 Vleuten-De Meern, zaad van meloen (Cucumis melo). 
Vergroting circa 5x (links). 

Afb. 4.5 Vleuten-De Meern, zaad van komkommer (Cucumis 
sativus). Vergroting circa 5x (rechts).
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Tabel 4.7 Resultaten van de waardering van de artropoden 
onderzochte monsters in werkput 2 en 3. Legenda: --:slecht, 
-:matig, ±:gemiddeld, +:redelijk, ++:goed, 1:onbruikbaar, 2: matig, 
3:nuttig

vondstnr. conservering dichtheid diversiteit waardering
2.3.23 - -- -- 1
3.3.23 ± / + ± / + ± 3

hoger dan de AP- NAP verhouding van de overige onder-

zochte pollenmonsters. Het lijkt daarom reëel te veronder-

stellen dat het aandeel van bos in de omgeving tijdens de 

afzetting van het onderzochte materiaal uit de geul groter 

was dan tijdens de afzetting van het overige materiaal.

Rietachtig materiaal uit de doorbraakgeul 

In werkput 2 zijn twee monsters genomen van rietachtig 

materiaal uit de mogelijk antropogene opvulling van 

de doorbraakgeul. Vnr. 2.0.78 is afkomstig uit de ene 

opvulling van de doorbraakgeul (afb. 3.2). Het betreft een 

monster uit een rietlaagje dat op de bodem van de opvul-

ling is aangetroffen. Ook in dit monster zijn voornamelijk 

water- en oeverplanten aangetroffen.

Relatief goed vertegenwoordigd zijn riet (Phragmites aus-

tralis) en kranswieren (Charophyceae). Kranswieren zijn 

waterplanten die zeer dichte begroeiingen kunnen vormen 

in helder, onvervuild, stilstaand tot zwakstromend water. 

Ze worden meestal aangetroffen in wat grotere wateren 

als plassen en meren.

Een tweede monster (vnr. 2.3.23) uit werkput 2 is afkom-

stig uit een pakket in één richting georiënteerde grasach-

tige stengels. Het pakket lag evenwijdig aan het wegtracé, 

aan de landzijde van de weg en het vermoeden bestond 

dat het materiaal met een bepaald doel zorgvuldig was 

neergelegd. Uit een epidermisonderzoek bleek dat het 

vooral gaat om stengels en bladeren van riet. Hiertussen 

werden ook zaden van riet en mannagras (Glyceria 

fluitans) gevonden. Mannagras is een plant met een 

voorkeur voor natte, voedselrijke grond in graslanden en 

oevers langs kleine, ondiepe, voedselrijke wateren. Als de 

waterbeweging niet te groot is kan het sloten dicht laten 

groeien. Door golfslag wordt de plant echter beschadigd, 

zodat zij niet groeit langs grote rivieren. Klein glaskroos 

(Elatine hydropiper) komt tegenwoordig niet meer in ons 

land voor. Het is een min of meer zoutverdragende soort 

die vroeger voorkwam in het rivierengebied, vooral waar 

het water onder invloed van getijdenbewegingen stond.110 

Uit archeobotanisch onderzoek is gebleken dat de plant 

vroeger ook in zuiver zoete milieus voorkwam.111

Het monster wordt naast de aanwezigheid van een aantal 

andere water- en oeverplanten (o.a. kranswieren), vooral 

gekenmerkt door een zeer groot aantal zaden van grote 

weegbree (Plantago major). Grote weegbree staat bekend 

als een echte tredplant. De plant wordt vooral gevonden 

op intensief door mensen of dieren betreden plaatsen. 

Behalve langs wegen, paden en op erven is grote weeg-

bree ook te vinden in intensief betreden weilanden.

De overige monsters hebben enkel betrekking op werkput 

6 en zijn reeds in BIAXiaal 93 besproken.112

Artropoden

Van de acht monsters die op macroresten zijn onderzocht 

zijn er zes uitgekozen voor een inventariserend artro-

podenonderzoek. Het betreft drie in dit rapport verder 

onbesproken monsters uit werkput 6 die ook op pollen 

zijn onderzocht en het monster uit de Heldammer geul. 

Daarnaast is een gerepareerde kuil uit de takkenweg 

onderzocht en de rietlaag uit de doorbraakgeul. Bij 

het doorzoeken van de flottaten werden sterk wis-

selende aantallen resten van insecten en spinachtigen 

waargenomen. In tabel 4.7 wordt de waardering van de 

onderzochte monsters weergegeven. De bestudeerde 

monsters vertoonden een aanzienlijke variatie in conser-

veringskwaliteit, dichtheid en diversiteit aan resten van 

artropoden. Bij de diversiteit van de artropodenfauna is 

vooral gelet op de aanwezigheid van groepen die een 

bijdrage kunnen leveren aan het beantwoorden van de 

vraagstellingen. In dit geval werd daarom vooral gelet op 

de aanwezigheid van voldoende resten van (mos-)mijten 

om tot een lokale landschapsreconstructie te komen.

Van de zes onderzochte monsters lenen zich met name 

de monsters vnr. 3.3.22 en 6.6.203 in principe voor een 

verdere analyse van de chitineuse resten. Deze monsters 

bevatten zoveel resten van onder andere mosmijten dat 

het mogelijk is om op basis van deze resten te komen 

tot een lokale landschapsreconstructie en daardoor 

indirect het herkomst-milieu van de organische resten 

in de monsters te bepalen. Tijdens het scannen viel 

bijvoorbeeld al op dat in monster 3.3.22 opvallend 

hoge dichtheden van de mijtengeslachten Hydrozetes 

en Limnozetes voorkomen. De aanwezigheid van deze 

beide aquatisch/amfibische geslachten mosmijten in 

combinatie met de eveneens aangetoonde resten van 

Trichoptera (kokerjuffers) wijst duidelijk in de richting 

van een moeras of oevervegetatie.

4.5.4 Conclusies

Milieu-omstandigheden

Het onderzoek aan botanische macroresten, pollen en 

artropoden heeft een schat aan informatie over milieu-

omstandigheden opgeleverd. Het is gebleken dat zich 

in de Heldammer stroom rond het midden van de derde 

eeuw waarschijnlijk stilstaand tot zwakstromend zoet 

water heeft bevonden met een diepte van maximaal 3 

meter. Het gaat waarschijnlijk om zeer voedselrijk, maar 

niet met stikstof of fosfaat verontreinigd water. De aan-

wezigheid van vele zaden van waterdrieblad betekent dat 

de geul (af en toe?) in verbinding moet hebben gestaan 

met een relatief voedselarm laagveenmoeras. Langs de 

oever speelde elzenbroekbos een belangrijke rol. Op 

hogere delen van de oeverwallen langs de rivier stond een 

soortenrijk loofbos. Uit de verhouding tussen boompollen 

en niet boompollen blijkt dat van een gesloten bos in de 

wijdere omgeving geen sprake is. Het landschap had een 

relatief open karakter.
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Op de plaats waar de weg het lager gelegen deel van de 

doorbraakgeul moest overbruggen, zijn aanzienlijk min-

der indicatoren voor open water gevonden. De monsters 

van deze locatie worden over het algemeen getypeerd 

door oever- en moerasplanten, waarbij soorten van natte, 

modderige, veel betreden plaatsen goed vertegenwoor-

digd zijn. Het milieu was weliswaar nat, maar er stond 

waarschijnlijk niet permanent water.

De pollenmonsters uit de contexten op de plaats van 

de doorbraakgeul hebben over het algemeen een veel 

lagere boompollen/niet-boompollen verhouding dan het 

onderzochte materiaal uit de Heldammer geul. Dit bete-

kent mogelijk dat ze een fase representeren waarin door 

menselijke activiteit het aandeel van bos in de omgeving 

geringer was.

Dit past goed in het beeld dat uit het houtonderzoek 

naar voren komt en dat ook elders voor de Romeinse tijd 

is vastgesteld. De aanleg van de weg gaat gepaard met 

kaalslag in de omgeving (voornamelijk els). De succes-

sieve reparatiecampagnes en de ingebruikname van 

graslanden op de zuidflank van de stroomrug ten behoeve 

van beweiding zullen vanaf de tweede eeuw hebben geleid 

tot verdere ontbossing. De monsters uit het zuidelijke 

spoelgat (beide eind eerste eeuw) zullen dan een fase van 

maximale ontbossing vertegenwoordigen. Het monster uit 

de Heldammer stroom (midden derde eeuw of later) toont 

een kennelijke regeneratie van het bos aan het eind van 

de Romeinse presentie in het gebied.

Menselijke activiteit 

Aanwijzingen voor menselijke activiteit zijn er uiteraard al-

leen al door de weg en de daaraan gerelateerde construc-

ties. Uit het botanisch onderzoek is echter nog belangrijke 

aanvullende informatie beschikbaar gekomen. Zo valt op 

dat in vrijwel alle monsters veel zaden van grote weegbree 

zijn gevonden, hetgeen een duidelijke aanwijzing is dat 

de weg niet slechts af en toe belopen is! Waarschijnlijk 

groeide de weegbree vooral in de bermzones, waar ook 

betreding wordt vermoed, onder meer in verband met 

het drijven van vee. De aanwezigheid van komkommer, 

meloen, haver, en knopherik is een aanwijzing voor 

Romeinse activiteit in de omgeving van de vindplaats. Het 

hoeft hierbij niet per se te gaan om akker- of tuinbouw. 

Het is mogelijk dat de cultuurgewassen en akkeronkrui-

den afkomstig zijn van dorsafval en/of consumptieafval 

dat in de rivier terecht is gekomen.

Het Artropodenonderzoek

Het waarderingsonderzoek heeft een aanzienlijke variatie 

in conserveringskwaliteit, dichtheid en diversiteit van 

artropodenresten opgeleverd. Van de zes onderzochte 

monsters zijn met name de monsters 3.3.22 en 6.6.203 

geschikt voor een verdere analyse. Omdat de genese 

van 6.6.203 niet duidelijk is en omdat het botanisch 

onderzoek aan monster 3.3.22 al veel informatie over 

milieu-omstandigheden heeft opgeleverd, is besloten geen 

verder artropodenonderzoek te verrichten.

4.6 Fuik (Pauline van Rijn (†))

4.6.1 Inleiding

Deze bijdrage is een ingekorte tekst van Pauline van Rijn 

(†) waarin zij zeven Romeinse fuiken beschrijft die tussen 

1998 en 2002 zijn gevonden bij archeologisch onderzoek 

in Leidsche Rijn.113 Deze fuikfragmenten behoren alle tot 

hetzelfde type: een cilinder- tot klokvormige korf. Ze heb-

ben een vaste ingevlochten keel waardoor de vis de korf 

binnenkomt en die naar binnen toe in de korf versmalt 

tot een kleine, nauwe opening. Aan het andere uiteinde 

is een opening waardoor men de vangst uit de korf kan 

halen maar die tijdens het vissen afgesloten wordt. Deze 

Romeinse fuiken weken af van het model fuiken uit de 

pre-Romeinse tijd dat in 2002 in Nederland bekend was.

De doelstellingen van het onderzoek aan de fuiken zijn als 

volgt geformuleerd:

-Een uitvoerige beschrijving maken van de vorm en 

vlechtwerkmethode.

-Onderzoek doen naar het voor het vlechten gebruikte 

materiaal, dat wil zeggen: naar de houtsoort van het 

vlechtmateriaal, aantal jaarringen en seizoen van snijden 

van de tenen en wijze van verkrijging van het materiaal.

-Bijzondere aspecten beschrijven die bij bestudering van 

de fuiken naar voren kwamen.

-Achterhalen op welke vis met deze specifieke fuiken werd 

gevist.

-Op grond van de nieuwe en oude vondstcontexten iets 

naders proberen te zeggen over de culturele inbedding 

van deze vangstmethode.

Van de zeven fuiken die tijdens de opgravingen in het 

Leidsche-Rijngebied zijn gevonden, zijn er vijf geconser-

veerd. In dit rapport wordt enkel het exemplaar besproken 

dat bij het project Waterland is gevonden.

4.6.2 Methoden

Documentatie

De fuik is aangetroffen in vlak 3 van werkput 2 (vnr. 

2.3.22), direct ten westen van structuur 2H8 (afb. 3.1 

en 3.16). Meteen na opgraving is de fuik beschreven en 

bemonsterd door Silke Lange.114 Aansluitend is de fuik 

geconserveerd. In 2004 is de fuik opnieuw beschreven 

door Pauline van Rijn in samenwerking met drie vlecht-

werkdeskundigen van het Zuiderzee Museum (Enkhuizen). 

Tevens zijn bij deze gelegenheid nieuwe foto’s gemaakt 

door Hans Lägers (gemeente Utrecht).

Bij de in de tekst opgenomen afmetingen moet rekening 

gehouden worden met het feit dat de fuik onder de 

gronddruk plat is gedrukt, en dat zowel in de lengte- als 

breedterichting de afmetingen slechts bij benadering 

bepaald kunnen worden. Ook de tenen zijn tot ovaal 
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vervormd en de diameter is berekend door beide afstan-

den te middelen. In de beschrijvingen zijn de afmetingen 

opgenomen van de laatste waarnemingen van de fuik in 

geconserveerde staat.

Vlechttechnieken

Bij de vervaardiging van visfuiken zijn in het algemeen 

twee verschillende vlechtwerktechnieken te onder-

scheiden: vlechtwerk met een open, lichte structuur en 

vlechtwerk met een dichte, gesloten structuur.115 Bij de 

eerste methode worden de korfwand en keel gevormd 

door tenen die min of meer parallel in de lengterichting 

verlopen en die op regelmatige afstanden aan elkaar 

verbonden zijn door touw of dunne teen, dat met een 

extra slag om elke in de lengterichting verlopende teen 

heen wordt geknoopt. 

De tweede methode wordt in het Duits als 

Leinwandbindung aangeduid. Met deze methode wordt de 

dichte, gesloten structuur bereikt door tenen dwars op, en 

afwisselend over en onder de tenen die in de lengterich-

ting verlopen, te vlechten, waardoor het effect ontstaat 

van een dicht gevlochten mand. Bij deze dichte gesloten 

structuur kunnen ook weer verschillende vlechtsystemen 

gebruikt worden, waaronder de zogenaamde Hollandse 

eer en de Franse eer (afb. 4.6). Het verschil ligt in de 

wijze waarop de inslag om de staken is gevlochten. Bij de 

Hollandse eer wordt telkens één vlechttwijg van de inslag 

onderlangs en vervolgens over de volgende staak gevloch-

ten. De volgende vlechttwijg gaat in dezelfde volgorde 

eerst over en dan onderlangs de staken. Bij de Franse eer 

wordt gewerkt met twee vlechttwijgen tegelijk die elke 

keer na het passeren van een staak gekruist worden.

Determinatie- en jaarringenonderzoek en bepaling van het 

snijseizoen

Van de verschillende onderdelen van de fuik zijn syste-

matisch monsters genomen van verticale en horizontale 

elementen voor de bepaling van de houtsoort, de leeftijd 

van de tenen, het seizoen van snijden van de tenen, het 

gebruik van hele of gespleten tenen en het gebruik van 

geschilde dan wel ongeschilde teen. Er zijn 10 tot 15 mon-

sters genomen. Meer was niet mogelijk in verband met de 

conservering van de fuik. Bij de monstername werd met 

Afb. 4.6 Vlechtwerktechnieken met a. Hollandse eer; b. Franse eer. 
(Bron: St. Paulusgilde Nederweert-Eind, www.sleutels.info.)

name gelet op de positie van staken en vlecht-twijgen in 

de korfwand en keel, en verschillen in diameters.

Voor het determinatieonderzoek zijn volgens de 

standaardmethode dunne coupes gemaakt van alle 

vlechttenen, die bekeken zijn onder een doorvallend-licht-

microscoop bij vergrotingen van 10 tot 40x. Als referen-

tieliteratuur is gebruik gemaakt van Schweingruber.116

Voor de bepaling van het seizoen waarin de tenen zijn 

gesneden, is gekeken naar de morfologie van de laatst-

gevormde houtcellen vlak onder de bast. Wanneer in 

het vroege voorjaar de sapstroom na de groeistop in de 

wintermaanden weer op gang komt en nieuw hout zich 

begint af te zetten, vormen zich in het nieuwe hout de 

zogenaamde houtvaten, dat zijn de axiaal verlopende 

elementen die zorgen voor het watertransport. In het 

voorjaar hebben deze vaten naar verhouding een grote 

diameter die naargelang het seizoen vordert, kleiner 

wordt. Ook wordt het aantal vaten minder. Tussen 

deze houtvaten bestaat het weefsel uit eveneens axiaal 

verlopende vezeltracheiden. In het begin van het groei-

seizoen hebben deze een min of meer ronde vorm en 

dunne wanden, aan het einde van het groeiseizoen zijn 

de cellen dikwandiger en enigszins afgeplat van vorm. De 

laat in het seizoen gegroeide cellen vormen een donkere 

lijn die afsteekt tegen het overige weefsel. Het begin van 

het nieuwe groeiseizoen is zichtbaar in de ontwikkeling 

van de eerste nieuwe houtvaten na de donkere lijn van in 

het voorafgaande najaar gevormde vezelcellen. Door deze 

verschillen in de houtmorfologie kan in principe ruwweg 

bepaald worden in welk seizoen de groei van het laatst 

gevormde houtweefsel gestopt is.

4.6.3 Resultaten: beschrijving fuik

Vondstgegevens: werkput 2, vlak 3, spoornummer 10, 

bovenkant op 0,81 m-NAP, vnr. 2.3.22.

Complextype: Romeinse weg met beschoeiing aan 

rivierzijde.

Ligging: In de geul, direct tegen de noordoostzijde van 

een palenrij die een gesloten beschoeiing of kribconstruc-

tie vormde (zie afb. 3.1 en 3.16). De palenrij (structuur 

2H8) is dendrochrologisch gedateerd in 91 na Chr. (par. 

3.3, bijlage 2). Relatie tussen palenrij en fuik is onduide-

lijk. Aanvankelijk werd rekening gehouden met de mo-

gelijkheid dat de palenrij wellicht een constructie betreft 

die direct in verband staat met de fuik.117 Argumenten 

hiervoor zijn de afwijkende houtsoort van de palen (iep) 

en het feit dat het om een gesloten palenrij gaat.

Geconserveerd: Ja.

Beschrijving: Alleen het keelgedeelte rondom met een 

deel van de korfwand is bewaard gebleven (afb. 4.7). Een 

beperkt deel is misschien vergraven, maar het is ook goed 

mogelijk dat het om een verspoeld fuikfragment gaat 

waarvan de rest is weggerot. Het verband tussen keel en 
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Afb. 4.7 Het fuikrestant in gerestaureerde toestand.

wand ontbreekt, maar beide lijken ten opzichte van elkaar 

in positie bewaard te zijn.

Afmetingen: De lengte van het geconserveerde fragment 

is ca. 12 centimeter, de diameter van het resterende 

korfdeel 25 centimeter en van de keelingang 16-17 

centimeter. De lengte van de fuik zou oorspronkelijk tot 

ca. tachtig centimeter te reconstrueren zijn geweest, de 

diameter/breedte van de korfwand zou veertig tot vijftig 

centimeter zijn geweest.

Vlechtmethode: De fuik is evenals de andere in 

Leidsche Rijn opgegraven exemplaren gevlochten met 

de dichte, gesloten vlechttechniek, de zogenoemde 

Leinwandbindung. De staken van de korfwand zijn in 

bundels van drie gebruikt (die dus één passief element 

vormen dat ca. 1,5 centimeter breed is), de inslag is 

volgens het systeem van de Hollandse eer gevlochten. Op 

de korfwand zijn voor de inslag tien vlechttwijgen over 

een lengte van vijf centimeter geteld. De afstanden tussen 

de passieve elementen van de korfwand varieerden tussen 

vier en zeven centimeter. Voor de keel bestond een pas-

sief element uit twee staken, met afstanden ertussen van 

2 en 2,5 centimeter.

Materiaal: er zijn éénjarige ongeschilde wilgentenen (Salix) 

gebruikt met diameters tussen de 0,4 (keel) centimeter en 

0,8 centimeter (korfwand). In totaal zijn twaalf fragmen-

ten onderzocht. Het seizoen van snijden is niet bekend 

(mogelijk winter?). De staken en inslag van de keel zijn 

dunner dan die van de korfwand.

Bijzonderheden: dwars door de buitenwand zijn enkele 

pennen of dikke staken van drie centimeter diameter 

gestoken. Het is onwaarschijnlijk dat deze staken hebben 

gediend om de fuik vast te zetten of als handvat gebruikt 

zijn. Dergelijke toepassing zou het vlechtwerk tijdens 

het gebruik verzwakt hebben. Ze zullen er na het gebruik 

als fuik in terecht zijn gekomen. Tussen de binnen- en 

buitenrand van de fuik zijn (zoetwater) zwanenmossels 

(Anadonta Cygnaea) aangetroffen.

4.6.4 Discussie en conclusies

Vlechtwerktechniek 

Alle fuiken gevonden bij de opgravingen in Leidsche Rijn 

zijn gevlochten met de dichte, gesloten vlechttechniek, 

hetgeen overeenkomt met de andere fuiken uit de 

Romeinse tijd. Hierbij kunnen twee vlechtsystemen on-

derscheiden worden: de zogenaamde Hollandse eer en de 

Franse eer, waarbij het exemplaar van Waterland volgens 

de eerste techniek is gevlochten.

Alles wijst erop dat deze fuiken door ervaren vlechters 

zijn gemaakt. Men zou in dit geval kunnen denken aan 

soldaten die al van jongs af aan in hun onmiddellijke 

omgeving het vlechten geleerd hebben. Het lijkt onwaar-

schijnlijk dat dit een nevenactiviteit van de inheemse 

agrarische bevolking is geweest, tenzij ook zij nieuwko-

mers waren. Deze dichte-vlechtwerkmethode sluit niet aan 

bij de oude inheemse open-vlechtwerktraditie gebruikt 

voor vistuig van voor de Romeinse tijd.

Het vlechtmateriaal 

De Romeinse fuiken uit de opgravingen in Leidsche Rijn 

zijn gevlochten van ongespleten, ongeschilde, zoge-

naamde groene teen. De meeste fuiken zijn gemaakt van 

wilgenteen (Salix), zoals ook het geval bij het exemplaar 

van Waterland. Ongeschilde teen is met name geschikt 

voor fuiken die in zoet of brak water gebruikt worden. De 

bast geeft bescherming tegen het snel wegrotten van de 

teen.

Het is met de normale determinatiemethoden niet 

mogelijk houtanatomisch te bepalen met welk wilgtaxon 

men te maken heeft, maar er wordt een groep van niet-

gekruiste inheemse wilgensoorten onderscheiden die met 

name geschikt geacht worden voor de griendencultuur.  

Deze wilgensoorten hebben zich aangepast aan het 

hoogdynamische milieu langs rivieren en zijn uitgerust 

met een groot regeneratievermogen. Bij verminking van 

de stammen vormen ze aan de voet snel nieuwe zijtak-

ken. Hieronder vallen de soorten die bij voorkeur voor de 

manden- en fuikenvlechterij werden gebruikt, dus voor 

het fijnere vlechtwerk, zoals bittere wilg (S. purpurea), 

amandelwilg (S. trianda), kraakwilg (S. fragilis), katwilg 

(S. viminalis) en smalbladige schietwilg (S. alba).119 Deze 

soorten groeien op voedselrijke bodem en zijn hoogpro-

ductief, dus groeien ze snel in de hoogte, vormen lange 

dunne loten en nemen pas na twee of drie jaar substanti-

eel in dikte toe, kortom produceren het goede vlechtmate-

riaal.120 Op locaties waar de overstromingen minder vaak 

voorkomen en minder diep zijn, ontwikkelen zich wilgen-

bossen waarin schietwilg overheerst, soms gemengd met 

kraakwilg. Men kan zich voorstellen dat in de Romeinse 

tijd de kleiige komgronden achter de oeverwallen van de 

Rijn de natuurlijke standplaatsen vormden voor de meest 

produktieve grienden. Deze komgronden waren vaak te 

nat voor een andere boomvegetatie. Langs de rivier zelf 

liepen de wilgen een te grote kans beschadigd te worden 

bij verhoogde wateractiviteit. 
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Gebruiksfunctie

Het model van de fuik lijkt sterk op exemplaren die tegen-

woordig als ‘aalkubbe’ worden aangeduid. Aalkubbes wer-

den nog in de twintigste eeuw gebruikt met als speciaal 

doel de vangst op aal. Paling en aal zijn twee namen voor 

dezelfde vis, namelijk de Anguilla anguilla.

De aalkubbe is een vijftig tot zestig centimeter lange 

klokvormige korf met een keel of trechter die in de korf 

eindigt met een netje of ‘enkeltje’, waardoor de aal wel in 

de korf kan kruipen maar er niet meer uitkan. Aan het an-

dere eind, de kop, bevindt zich een ronde opening, waar-

door aas in de korf kan worden gelegd en de vangst eruit 

gehaald kan worden. De opening werd tijdens het vissen 

met een stop van hout, een dot gras of een prop textiel 

afgesloten. Het vissen met kubben gebeurde door de 

kubben aan een enigszins schuin in de bodem geplaatste 

paal te hangen en wel zo dat ze net de grond raakten.121 

Op aal werd voornamelijk gevist vanaf half maart tot half 

oktober. In de wintermaanden, bij temperaturen lager 

dan 15ºC, houdt aal op met het zoeken naar voedsel en 

had het dus geen zin met kubben te vissen. Aalkubben 

konden slechts één, hoogstens twee seizoenen gebruikt 

worden; daarna waren ze niet meer stevig genoeg en 

moesten ze vervangen worden.122 Het vlechtwerk werd 

te zacht en de alen konden zich tussen de tenen door 

eruit wrikken. Nieuwe kubben bleven drijven en moesten 

daarom verzwaard worden met stenen of plavuizen tot ze 

van water verzadigd waren en op de bodem bleven liggen. 

Het is niet uitgesloten dat de fuik ook gebruikt kan zijn 

bij het vissen op andere vissoorten en dan specifiek 

kleine goed eetbare karperachtigen uit rivieren. Nog in 

de zestiende en zeventiende eeuw werd op allerlei kleine 

karperachtigen gevist.123 Deze zijn te vangen door bun-

dels rijshout op de bodem van het water te laten zakken 

waarin ze zich graag nestelen of wegvluchten bij dreigend 

gevaar. De donkere mandvorm van de Romeinse fuiken 

zou wel eens een aantrekkelijke vluchtplaats kunnen 

zijn voor dergelijke kleine karperachtigen. De Romeinse 

fuiken zouden dus ook voor de vangst op karperachtigen 

gebruikt kunnen zijn geweest. Ze kunnen ook heel goed 

als bijvangst met de aal zijn gevangen of zelf als aas 

gebruikt zijn.

Een nieuw geintroduceerde visvangstmethode?

Zowel de vorm als de vlechtwerkmethode van de 

Romeinse fuiken wijken af van de fuiken zoals wij die 

kennen uit de prehistorie. Na de Romeinse tijd blijft de 

vorm bestaan en we zien deze bewaard blijven in fuiken 

zoals de ‘aalkubbe’. Het ontbreken van dit type fuik in 

Nederland in de pre-Romeinse periode en daarnaast de 

overeenkomsten met fuiken uit Duitsland en Frankrijk 

zou er op kunnen wijzen dat met deze fuiken een zeer 

gespecialiseerde vorm van visvangst is geïntroduceerd. 

Kon met de grote fuiken uit de prehistorie vooral grote 

vis gevangen worden, de Romeinse fuiken zijn met name 

gemaakt voor de vangst van specifieke vissen: aal en 

kleine karperachtigen.

Conclusies

Het visfuikenonderzoek raakt aan vele aspecten. Het gaat 

niet alleen om de vorm en uitvoering van een bijzonder 

object, maar het heeft informatie opgeleverd over het 

aandeel van vis binnen het eetpatroon van de gewone 

soldaat in het Romeinse leger en over landgebruik ten 

behoeve van griendcultuur langs de rivieren. Daarnaast is 

duidelijk geworden hoe de huidige vlechtmethoden nog 

steeds gebaseerd zijn op zeer oude tradities en eigenlijk 

niet veranderd. Ten slotte rijst de vraag op of er in de 

eerste eeuw na Chr. in het Limesgebied sprake is van de 

introductie van een nieuwe visvangstmethode die door 

buitenlandse troepen of nieuwe germaanse stammen hier 

naar toe is gebracht.

Er moeten in de Romeinse tijd in het Beneden-Rijnse 

Limesgebied zeker honderden fuiken in gebruik zijn 

geweest, vooral ten behoeve van de lokale voedselvoorzie-

ning. De recepten van Apicius geven de eetpatronen weer 

van de mensen in goede doen, zoals ook de archeologi-

sche vondsten van oesterschelpen, vijgen- en olijvenpitten 

uit officierslatrines dat doen. Maar de fuiken geven ons 

een beeld van het eten van de gewone soldaat. Lokaal 

gevangen vis is een belangrijk onderdeel geweest van het 

dagelijks menu, juist ook van de gewone soldaat als een 

goedkope aanvulling op een eentonig granen- en vleesdi-

eet of misschien gewoon omdat het lekker was. 

De bevindingen ten aanzien van het materiaal waarvan 

de fuiken gevlochten zijn doen ons concluderen dat er 

wilgengrienden bestaan moeten hebben. Het aantal tenen 

dat nodig is voor één enkele fuik is te groot dan dat dit 

in het wild zou kunnen worden verzameld. Kennelijk 

kwam het materiaal van snijgrienden, waarschijnlijk in de 

komgronden achter de oeverwallen, met een snijcyclus 

van één jaar. 

De vlechttechniek gebruikt bij de fabricage van deze 

fuiken wijkt af van die toegepast bij fuiken uit de prehis-

torie. De Romeinse fuiken hebben een gesloten dichte 

mandachtige structuur, de fuiken uit de periode ervoor 

hebben een open lichte structuur. Beide vlechttechnieken 

zijn in de prehistorie bekend, maar de methode die de 

dichte structuur maakt, lijkt in de prehistorie alleen voor 

manden gebruikt te zijn en de open structuur alleen voor 

fuiken.124

4.7 Schelpen (Wim Kuijper)

Onderstaande tekst is gebaseerd op de bijdrage van Wim 

Kuijper.125 Uit werkput 2 is één grondmonster op schelpen 

onderzocht (vnr. 2.0.74). Dit grondmonster bevat drie 

grote mossels en aangehechte klei. Het monster is afkom-

stig een geulvulling uit midden-Romeinse tijd waarvan 

de exacte monsterlocatie staat weergegeven in afb. 3.2 

(oostprofiel). Het grondmonster is met water gespoeld op 

een zeef (minimale maaswijdte 0,5 en deels 0,25 mil-

limeter). Daarna is het residu geanalyseerd. Alle gevonden 

soorten zijn te vinden in tabel 4.8.126
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Het is duidelijk dat we met afzettingen te maken heb-

ben die in een rivierdal zijn gevormd. De schelpenfauna 

bestaat uit dieren die zowel in stromend als stilstaand 

water leven. Hierbinnen zijn er wel diverse biotopen 

aanwezig geweest. De indicatie van de nabijheid van 

stromend water zijn slechts de lichte eikapsels van 

de Zoetwaterneriet. De andere soorten leven in zowel 

stromend en stilstaand water of komen alleen maar voor 

in stilstaand water. Deze stilstaande wateren kunnen 

heel goed in het rivierdal gelegen hebben. We kunnen 

denken aan oude rivierarmen met waterplanten en een 

rijke oeverbegroeiing, poeltjes, moeras e.d. Een aantal 

slakken leeft in ondiep, verlandend water. Enkele dieren 

leven op plaatsen met een wisselende waterstand. Er 

waren dus tijdelijk droogvallende plekken, zoals ondiepe 

kreekjes en oevers. Diverse soorten wijzen op een goede 

waterkwaliteit.

Opvallend is het feit dat er in het schelpenmonster van 

werkput 2 geen schelpen van landslakken zijn gevonden. 

Deze dieren of hun lege huisjes raken tijdens hoge 

waterstanden gemakkelijk in het water. Ze zijn dan ook 

regelmatig in o.a. fluviatiele sedimenten te vinden. 

Tabel 4.8 Determinatietabel met schelpen uit 
werkput 2.

vondstnr. 2-0-74
Stromend zoet water

Zoetwaterneriet (Theodoxus fluviatilis) 1
Zoetwaterneriet (eikapsel) 2
Bataafse stroommossel (Unio crassus) 2
Stromend en stilstaand zoet water

Vijverpluimdrager (Valvata piscinalis) 5
Grote diepslak (Bithynia tentaculata) 7
Grote diepslak (operculum) 2
Schildersmossel (Unio pictorum) 1
Erwtenmossel (Pisidium spec.) 1
Stilstaand zoet water

Gewone schijfhoren (Planorbis planorbis) 2
Tijdelijk droogvallend zoet water

Leverbotslak (Galba truncatula) 1
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5 Beantwoording onderzoeksvragen

Direct voorafgaand aan het veldwerk is een onderzoeks-

plan opgesteld.127 In dit Programma van Eisen ‘avant la 

lettre’ staan zes onderzoeksthema’s vermeld, die alle 

betrekking hebben op de Romeinse weg:

- De aanlegdatum

- De vorm van de weg

- Logistieke aspecten

- Reparaties en onderhoud

- De weg in het landschap

- De teloorgang van de weg

Alhoewel dit uitgebreide ‘evaluatierapport’ enkel betrek-

king heeft werkput 2 en 3, is bij de bespreking van de (on)

mogelijkheid tot beantwoording van de onderzoeksvragen 

soms ook gekeken naar de beschikbare gegevens van 

de overige werkputten binnen het project Waterland, 

meer specifiek werkput 4 (weg met loskade) en werkput 

6 (moerasbrug). Het voornemen is namelijk om binnen 

afzienbare tijd de gehele opgraving te verwerken in een 

basisrapportage.

5.1 De aanlegdatum

Dateert de eerste aanleg van de weg inderdaad van 

omstreeks 125? Of gaat er een oudere fase aan vooraf? 

Er gaan met zekerheid oudere fasen vooraf aan de 

wegaanleg van omstreeks 125 na Chr. De oudste dendro-

chronologische datering gaat daarbij terug tot 89 na Chr. 

(par. 3.3.4, structuur 2H9).128 Tot dusver is dit de oudste 

datering die met zekerheid in verband mag worden 

gebracht met de limesweg. En er zijn stratigrafische 

aanwijzingen dat de eerste aanleg van de weg mogelijk 

zelfs van (kort) vóór 89 na Chr. dateert.129

De limesweg dateert in ieder geval van ná de bouw van 

een reeks Romeinse wachttorens die zich in de zuidelijke 

bochten van de Oude Rijn en Heldammer rivier bevonden. 

Deze bij andere opgravingen onderzochte houten wacht-

torens zijn waarschijnlijk gebouwd in de jaren veertig 

van de eerste eeuw na Chr. Ze hebben (deels) tot in de 

midden-Flavische tijd (69-96 na Chr.) gefunctioneerd.130 

Dit is tevens de periode waarin de limesweg moet zijn 

aangelegd.131

-Behoren de gebruikte dendromonsters stratigrafisch 

tot de oudste aanleg? Horen de bemonsterde palen 

op grond van hun configuratie tot de oorspronkelijke 

constructie?

In werkput 2 en 3 zijn verschillende houtconstructies 

aangetroffen die geïnterpreteerd zijn als de beschoeiingen 

van een opgeworpen weglichaam (agger). Deze beschoei-

ingen behoren tot verschillende fasen van de limesweg. 

Van de stratigrafisch vermoedelijk oudste fase zijn geen 

geschikte dendrochronologische monsters voorhanden. 

Dit komt doordat in deze fase alleen elzenhouten palen 

zijn gebruikt (par. 3.3.4, structuur 2H3). Op basis van hun 

configuratie is onduidelijk of deze elzenhouten palen tot 

de oorspronkelijke constructie van de weg horen, of dat 

zij later zijn aangebracht.

-Vertegenwoordigen de houtsnippers en de eerste 

grindvoorkomens bij de De Balije een oudere fase?

Deze vraag kan op basis van het project Waterland 

niet met zekerheid worden beantwoord. Het is evenwel 

aannemelijk dat de ‘houtsnippers’ en de eerste grindvoor-

komens bij De Balije een oudere fase vertegenwoordigen, 

dat wil zeggen een fase voorafgaand de grootschalige 

wegaanleg in 124/125 na Chr.

-Zijn de dijksecties buiten geulcontext wellicht ouder 

dan die in geulcontext?

Bij Waterland bevinden alle ‘dijksecties’ zich min of meer 

in geulcontext in de zin dat de weg steeds vlakbij de 

rivier was gesitueerd en in de meeste gevallen hier zelfs 

direct aan grensde. In werkput 2 dateert de weg in aanleg 

uit 89 na Chr. of mogelijk zelfs nog (iets) eerder. Er zijn 

vooralsnog geen aanwijzingen dat de dijksecties buiten 

geulcontext ouder zijn.

5.2 De vorm van de weg

Hoe zag de weg er in zijn opeenvolgende gestalten uit?

Deze vraag laat zich moeilijk beantwoorden. Er is sprake 

van een complexe fasering met verschillende bouw- en 

(plaatselijke) herstelfasen waarvan de precieze volgorde 

en datering niet altijd duidelijk is. In werkput 2 en 3 zijn 

diverse houten beschoeiingen van het opgeworpen wegli-

chaam (agger) aangetroffen. In de meeste gevallen lijkt de 

agger aan slechts één zijde beschoeid te zijn. Hierbij is de 

beschoeiing vrijwel altijd aangetroffen aan de rivierzijde 

en lijkt deze eerder te hebben gediend als bescherming 

tegen riviererosie dan dat het echt een constructieve rol 

speelde in de opbouw van het weglichaam.132
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In het kader van de inventarisatie van de limesweg in 

West-Nederland zijn in 2010 voor werkput 2 op basis 

van de opeenvolgende wegbeschoeiingen vijf fasen 

onderscheiden:133

- Fase 1: elzenhouten beschoeiing (vóór of in 89 na Chr.)

- Fase 2: eikenhouten ‘beschoeiing’ (89 na Chr.)

- Fase 2a: iepenhouten beschoeiing (91 na Chr.)

- Fase 3: zachthouten beschoeiing (91-100 na Chr.)

- Fase 4: beschoeiing van eikenhouten palen en planken 

van zilverspar (100 na Chr.)

- Fase 5: elzenhouten beschoeiing, toevoeging aan 

landzijde limesweg (ná 100 na Chr.).

Bij dezelfde limesweginventarisatie zijn voor werkput 3 

op basis van de opeenvolgende wegbeschoeiingen slechts 

twee fasen onderscheiden:134

- Fase 1: elzenhouten beschoeiing (vóór 100 na Chr.)

- Fase 2: beschoeiing van eikenhouten palen en planken 

van zilverspar (100 na Chr.).

Hoewel de bij de limesweginventarisatie aangehouden 

fasering in grote lijnen lijkt te kloppen, is na intensieve 

bestudering van alle gegevens een iets gewijzigde 

volgorde en datering aangehouden. Hierbij zijn de be-

schoeiingen uit werkput 2 en 3 met een overeenkomstige 

constructie en/of dendrochronologische datering tot één 

fase gerekend. In totaal zijn nu vijf opeenvolgende fasen 

gereconstrueerd (afb. 5.1 en 5.2):

- Fase 1: elzenhouten beschoeiing (kort voor 91 na Chr.)

- Fase 2: iepenhouten beschoeiing (91 na Chr.)

- Fase 3a: rechthoekige palenconstructie (91-99/100 na 

Chr.)

- Fase 3b: zachthouten beschoeiing, reparatie van elzen-

houten beschoeiing na crevasse (91-99/100 na Chr.)

- Fase 4: beschoeiing van eikenhouten palen en planken 

van zilverspar (najaar/winter 99/100 na Chr.)

- Fase 5: elzenhouten beschoeiing, toevoeging aan 

landzijde limesweg (kort na 100 na Chr.).

Deze alternatieve fasering is op belangrijke punten nog 

onzeker en zal daarom nog verder bekeken moeten wor-

den. Vreemd genoeg zijn in werkput 2 en 3 geen houten 

beschoeiingen gevonden die met zekerheid behoren tot 

de grote bouwcampagne van 124/125 na Chr. Bij de 

verdere uitwerking zou hier expliciet nog naar gekeken 

kunnen worden, aangezien deze fase wel dendrochronolo-

gisch is aangetoond voor werkput 4 en werkput 6.

Fase 1: elzenhouten beschoeiing (kort voor 91 na Chr.)

De Romeinse weg is waarschijnlijk vanaf de eerste aanleg 

plaatselijk voorzien geweest van een houten beschoeiing. 

In werkput 2 en 3 bestaat de oudste beschoeiing uit een 

rij elzenhouten palen (structuur 2H3 en 3H2). Gezien de 

grote overeenkomsten in de wijze van constructie gaat het 

zeer waarschijnlijk om één structuur. Vermoedelijk was 

het talud van de weg enkel aan de rivierzijde beschoeid. 

2H1

2H2

2H3

2H9

2H4

2H5

2H6

2H7 2H8

129045 129050 129055

129045 129050 129055

45
52
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53
00

455295
455300

N

5 m0

Fase ?

Fase 5

Fase 1 Fase 3b

Fase 4

Fase 3a

Fase 2

Legenda:

Afb. 5.1 De Fasering van de houten constructies van de limesweg in werkput 2. 
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Dit is echter niet zeker aangezien het weglichaam voor 

deze fase niet is aangetroffen. Hierdoor kan niet uit-

gesloten worden dat wellicht toch sprake was van een 

tweezijdig beschoeide agger waarvan de ontbrekende 

tegenhanger volledig door de rivier is verspoeld.135 In 

beide werkputten wordt de vroegste beschoeiing geken-

merkt door een rij elzenhouten palen waarvoor overwe-

gend stammen met de volledige diameter is gebruikt, 

veelal compleet met barst. De afstand tussen de palen 

is van hart tot hart 18 gemiddeld centimeter. De meeste 

palen hebben een strakke, vierzijdige puntvorm waarvan 

de gemiddelde puntlengte verschilt per werkput: 37,7 

centimeter in werkput 2 en 23,4 centimeter in werkput 3.

In werkput 2 is de zuidelijke helft van de vroegste 

elzenhouten beschoeiing weggeslagen door een crevasse 

(S2.48). De crevasse-afzettingen laat zich op basis van 

stratigrafische samenhang met de dendrochronologisch 

gedateerde structuren 2H8 en 2H6 vrij nauwkeurig 

dateren tussen 91 en najaar/winter 99/100 na Chr. De 

samenhang tussen de vroegste elzenhouten beschoeiing 

(2H3) en de iepenhouten beschoeiing van 91 na Chr. 

(2H8) is niet helemaal duidelijk, maar vermoedelijk gaat 

het om opeenvolgende fasen. Ervan uitgaande dat de 

iepenhouten beschoeiing een latere toevoeging is, dan 

moet de elzenhouten beschoeiing dus van (kort) vóór 91 

na Chr. dateren. Bij de limesinventarisatie is de oudste 

elzenhouten beschoeiing in werkput 2 gedateerd vóór of 

in 89 na Chr.136 Hiervoor ontbreken echter harde bewij-

zen. Weliswaar heeft een eikenhouten paal van structuur 

2H9 een kapdatum van voorjaar/zomer 89 na Chr., maar 

het vermoeden dat de paal mogelijk is hergebruikt én de 

onduidelijke stratigrafische samenhang tussen struc-

tuur 2H3 en 2H9 maakt dat de dendrochronologische 

datering van 89 na Chr. (te) weinig houvast biedt om op 

basis hiervan uitspraken te doen over de datering van de 

elzenhouten beschoeiing 2H3.

Fase 2: iepenhouten beschoeiing (91 na Chr.)

In werkput 2 bevindt zich ongeveer vier meter ten 

noordoosten van de vroegste elzenhouten beschoei-

ing (structuur 2H3) een beschoeiing van iepenhouten 

palen (structuur 2H8). Voor de iepenhouten palen zijn 

boomstammen met een gemiddelde diameter van twaalf 

centimeter gebruikt, met steeds de volledige stam-

doorsnede compleet met barst. Doordat de palen diep 

zijn ingeslagen konden bij de opgraving slechts twee 

paalpunten worden geborgen, beide meerzijdig bekapt 

waarvan één met een puntlengte van maar liefst zeventig 

centimeter. Van de voor dendrochronologisch onderzoek 

bemonsterde iepenhouten palen hebben er drie een 

kapdatum opgeleverd: tweemaal 90 na Chr. en een keer 

91 na Chr. Op basis hiervan blijkt dat de beschoeiing in 

Afb. 5.2 De Fasering van de houten constructies van de limesweg in werkput 3.
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91 na Chr. (of kort hierna) is aangelegd. De palenrij heeft 

ten opzichte van de overige beschoeiingen in werkput 2 

een ietwat afwijkende NNW-ZZO oriëntatie. Vermoedelijk 

zijn de palen in de riviergeul geslagen waarbij men aan de 

landzijde een strook van minimaal anderhalve meter heeft 

aangeplempt met pakketten van takken en horizontaal 

liggende stammetjes (structuur 2H7). Er zijn aanwijzingen 

dat minimaal twee momenten zijn geweest waarop dit 

drassige deel is aangevuld met takkenbossen. 

Een aantal palen helt schuin voorover in de richting van de 

rivier, vermoedelijk als gevolg van een latere verzakking. 

Aan de zuidzijde stopt de iepenhouten beschouwing vrij 

abrupt, niet geheel toevallig op de plek van een crevasse 

(S2.48) die een flink deel van de beschoeiing volledig weg-

gespoeld lijkt te hebben. In werkput 3 zijn geen resten 

van de iepenhouten beschoeiing aangetroffen. De derde-

eeuwse rivierbedding is hier veel dieper uitgeslepen, 

dus mogelijk heeft ook hier de iepenhouten beschoeiing 

oorspronkelijk wel gelegen.

Fase 3a: rechthoekige palenconstructie (91-99/100 na 

Chr.)

In de afrondende fase van dit evaluatierapport zijn drie 

eikenhouten palen toegekend aan een eerder niet als 

zodanig herkende rechthoekige houtstructuur van 3,90 

meter lang en 3,35 meter breed (2H9). De structuur is 

in de lengterichting georiënteerd op de limesweg en 

grenst aan de zachthouten beschoeiing 2H4 (fase 3b) en 

de elzenhouten beschoeiing 2H2 (fase 5). Van de eiken-

houten palen die samen een vrijwel zuivere rechthoek 

vormen, ontbreekt de zuidelijke paal; deze lijkt net buiten 

de opgravingsput te vallen.

Voor een interpretatie als bekisting van de agger is de 

structuur aan de smalle kant; elders in Waterland is het 

opgeworpen weglichaam doorgaans tussen de 4,5 en 5 

meter breed. Eerder gaat het om de funderingspalen van 

een steiger of smalle kade met een trekbalkconstructie 

zoals bij de loskade in werkput 4 of een kleine variant 

van een ‘moerasbrug’ zoals in werkput 6. Vooralsnog lijkt 

laatstgenoemde interpretatie het meest aannemelijk. De 

brug overspande de crevasse die op basis van stratigrafi-

sche samenhang met dendrochronologische gedateerde 

beschoeiingen ergens tussen 91 en 99/100 na Chr. moet 

zijn ontstaan. Als het inderdaad een brug over deze 

crevasse betreft, dan moet de structuur in noordwestelijke 

richting hebben doorgelopen tot buiten de opgravingsput. 

Het zou dan in oorsprong om een zespalige brug gaan 

van vermoedelijk ca. 7,8 meter lang en 3,4 meter breed.

De twee eikenhouten palen die de crevasse-afzettingen 

(S2.48) lijken te doorsnijden (in het midden van de brug?), 

worden ieder geflankeerd door een elzenhouten paal. 

Deze elzenhouten palen horen waarschijnlijk tot dezelfde 

structuur en mogen als latere versteviging worden 

opgevat. Een aanwijzing hiervoor is de schuine stand van 

de meest noordelijke eikenhouten paal die sterk naar de 

rivier overhelt en mogelijk deels is geknakt. 

Twee eikenhouten palen zijn dendrochronologisch onder-

zocht, waarbij er één een kapdatum van voorjaar/zomer 

89 na Chr. heeft opgeleverd. Dit is voor Leidsche Rijn de 

vroegste dendrochronologische datering die in verband 

mag worden gebracht met de limesweg!

Toch is een (begin)datering van 89 na Chr. voor de struc-

tuur op stratigrafische gronden minder aannemelijk. Juist 

de dendrochronologisch gedateerde eikenhouten paal lijkt 

namelijk de crevasse-afzettingen (S2.48) te doorsnijden 

die op stratigrafische gronden van ná 91 na Chr. moeten 

dateren. Het is echter goed mogelijk dat voor de rechthoe-

kige houtstructuur palen van elders zijn hergebruikt om 

bijvoorbeeld snel een (spoed)brug te kunnen realiseren. 

Ook als in meer detail gekeken wordt naar de eikenhouten 

palen, dan maken zij een niet erg homogene indruk. Dit is 

een aanwijzing voor secundair gebruik.

Fase 3b: zachthouten beschoeiing, reparatie van 

elzenhouten beschoeiing na crevasse (91-99/100 na Chr.) 

De eerder genoemde crevasse (S2.48) is vermoedelijk 

ergens tussen 91 en 99/100 na Chr. weer afgesloten 

door een vrijwel aaneengesloten rij van tot meer dan twee 

meter diep ingeslagen zachthouten palen (voornamelijk 

els, maar ook es en iep). Deze beschoeiing (2H4) maakt 

een vrij heterogene indruk op basis van houtsoort, 

spoordiepte, puntvorm en puntlengte. Mogelijk bestond 

de beschoeiing aanvankelijk uit elzenhouten palen en 

behoren de palen van es en iep tot latere opknapbeurten. 

Direct ten zuidwesten van de beschoeiing zijn verschil-

lende lagen met rietmatten aangetroffen. Verder grenst 

de zachthouten beschoeiing aan cirkelvormige constructie 

van zeer zorgvuldig aangepunte, ongekliefde elzenhouten 

palen (2H5). Deze structuur is geïnterpreteerd als een 

ankerconstructie die is aangebracht tijdens een onder-

houdsbeurt van de zachthouten beschoeiing (2H4). Beide 

structuren hebben mogelijk (deels) gelijktijdig gefunc-

tioneerd met de rechthoekige palenconstructie 2H9, 

mogelijk dus een crevassebrug.

Fase 4: beschoeiing van eikenhouten palen en planken van 

zilverspar (najaar/winter 99/100 na Chr.)

In meerdere werkputten van Waterland is een robuuste 

beschoeiing aangetroffen van forse, diep ingeslagen 

eikenhouten palen met aan de landzijde voornamelijk 

horizontaal geplaatste planken van zilverspar, deels 

hergebruikt scheepshout. De beschoeiing grensde (vrijwel) 

direct aan de rivier, waarbij diverse basaltblokken zijn 

aangebracht als oeverversteviging. Als meer in detail ge-

keken wordt naar deze beschoeiing zijn er tussen werkput 

2 en 3 kleine verschillen wat betreft constructie en bewer-

kingssporen op het hout (vgl. 2H6 en 3H1). Toch gaat het 

duidelijk om één structuur die is aangelegd tijdens een 

van de grootschalige bouwcampagnes van de limesweg. 

Diverse dendrochronologische dateringen wijzen erop dat 

de palen voor deze beschoeiing op zijn laatst zijn gekapt 

in najaar/winter 99/100 na Chr. Aan de landzijde lijkt de 

agger aanvankelijk niet te zijn geprofileerd. In werkput 2 
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lijkt de agger te zijn opgebouwd uit een ca. veertig cen-

timeter dik pakket van roestbruine klei met schelpen dat 

zich uitstrekt over een breedte van minimaal vijf meter.137 

Van het oorspronkelijke wegdek – dat waarschijnlijk een 

verharding van grind had – is niets aangetroffen.

Fase 5: elzenhouten beschoeiing, toevoeging aan landzijde 

limesweg (kort na 100 na Chr.)

In werkput 2 ligt op ruim vijf meter afstand parallel aan 

de beschoeiing van najaar/winter 99/100 na Chr. (2H6) 

een ietwat onregelmatige rij elzenhouten palen (2H2). Bij 

de meeste palen is de complete stamdoorsnede gebruikt, 

daarnaast zijn vier palen vooraf in tweeën gekliefd. De 

palen hebben een betrekkelijk geringe diameter, gemid-

deld 8,5 centimeter. Deze palenrij is geïnterpreteerd 

als de beschoeiing van de agger aan de landzijde. 

Aangenomen wordt dat gaat het om een toevoeging van 

(kort) na 100 na Chr.138 Het kan echter op stratigrafische 

gronden niet worden uitgesloten dat de elzenhouten 

beschoeiing misschien toch (min of meer) gelijktijdig met 

de beschoeiing aan de rivierzijde in najaar/winter 99/100 

na Chr. is aangelegd. Het toeval wil dat op basis van jaar-

ringonderzoek blijkt dat het gebruikte stamhout van de el-

zenhouten palen vrijwel zonder uitzondering is omgehakt 

in het late najaar of de winterperiode. In de putprofielen 

snijden de elzenhouten palen vanaf een hoog niveau in. 

Vreemd genoeg kwamen de palen in het opgravingsvlak 

pas op het diepste vlak (4) aan het licht. Hiervoor is geen 

duidelijke verklaring. 

Mogelijk mag een rij paalgaten (3H3) in werkput 3 

eveneens tot fase 5 worden gerekend. Ten opzichte van 

de beschoeiing van najaar/winter 99/100 na Chr. valt 

in werkput 3 wel de grotere onderlinge afstand van de 

beschoeiingen op. Deze bedraagt namelijk meer dan acht 

meter.

-Welke delen horen tot de oorspronkelijke aanleg? 

Welke vertegenwoordigen mogelijk een jongere fase 

met een ander (?) profiel?

Deze vraag kan redelijk goed worden beantwoord. In 

werkput 2 en 3 lijkt de weg in oorspronkelijke aanleg 

(fase 1) te zijn voorzien van een elzenhouten beschoeiing 

(vermoedelijk enkel aan zijde van de rivier). De breedte 

van de agger is voor deze fase onbekend. Met name in 

werkput 2 zijn diverse opeenvolgende houten beschoei-

ingen aangetroffen, veelal met kleinere reparaties en 

onderhoudsbeurten. Een rechthoekige palenconstructie 

(fase 3a) kan mogelijk geïnterpreteerd worden als 3,35 

meter brede brug over een crevasse. In 99/100 na Chr. 

(fase 4) wordt in een grote bouwcampagne een robuuste 

beschoeiing van eikenhouten palen en horizontale 

planken van zilverspar aangelegd aan de rivierzijde. De 

agger had in deze fase een breedte van minimaal vijf 

meter; het wegdek zelf zal waarschijnlijk niet veel minder 

breed zijn geweest. In of (kort) na 100 na Chr. wordt de 

agger ook aan de landzijde voorzien van een elzenhouten 

beschoeiing

-Werd de weg-op-dijklichaam begrensd door taluds? 

Aan beide zijden? Van aanvang af?

Doordat de agger voor de meeste fasen niet meer duide-

lijk aanwezig was, kan deze vraag moeilijk beantwoord 

worden. Waarschijnlijk werd de agger al vanaf aanvang 

door taluds begrensd, waarvan meestal alleen de rivier-

zijde was beschoeid.

-Gaat [sic] de weg-als-grindbaan steeds begeleid van [sic] 

bermsloten? Lagen zij ook langs de ‘dijk’? Kan er voor 

de ‘weg-op-dijk’ gesproken worden van verschillende 

profieltypen, die hetzij ruimtelijk, hetzij in de tijd duidelijk 

van elkaar zijn te onderscheiden?

De ‘weg-als-grindbaan’ is in werkput 2 en 3 niet aange-

toond. Ook langs de ‘dijk’ ontbreken bermsloten. Voor de 

‘weg-op-dijk’ komen enkelzijdig en tweezijdig beschoeide 

profieltypen voor. Laatstgenoemd profieltype is slechts 

eenmaal aangetoond (fase 5) en dateert vermoedelijk kort 

na 100 na Chr.

-Is het profieltype van De Balije representatief voor de 

secties in geulcontext of zijn er verschillen?

De verschillen tussen werkput 2 en 3 tonen aan dat het 

profieltype van De Balije maar in beperkte mate represen-

tatief is voor de secties in geulcontext. Er lijkt sprake van 

een complexe fasering van veelal plaatselijk aangebrachte 

beschoeiingen en reparaties, in werkput 4 zelfs een heuse 

loskade en in werkput 6 (feitelijk buiten geulcontext) een 

moerasbrug. In werkput 2 is in geulcontext eveneens een 

mogelijke brug opgegraven. Deze van oorsprong vermoe-

delijk zespalige brug is waarschijnlijk aangelegd over een 

crevasse.

-Hoe verhouden de wegsecties met organica buiten 

geulcontext zich hiertoe?

Deze vraag zou beantwoord kunnen worden door een 

vergelijking met werkput 6 die feitelijk (net) buiten de 

geulcontext ligt.

5.3 Logistieke aspecten

Hoe werd het terrein geprepareerd?

Deze vraag laat zich moeilijk beantwoorden. Duidelijk is 

dat bij latere herstelfasen rieten matten, takkenbossen 

en liggende boomstammen zijn gebruikt om verspoelde 

terreindelen weer aan te plempen.
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-Zijn er sporen waarneembaar van een ‘bouwweg’?

Hiervoor zijn geen aanwijzingen.

-Werd er zoiets als een cunet uitgegraven of werd de 

weg op het natuurlijke maaiveld aangelegd?

Bij een aantal putprofielen zijn vergraven pakketten zicht-

baar met ogenschijnlijke spitsporen tot in het natuurlijke 

veen. In deze gevallen lijkt inderdaad sprake van een 

soort van wegcunet.

Wat valt er te zeggen over de materiaal-logistieke kant 

van de aanleg, met name de operatie van 125?

Om deze vraag beter te kunnen beantwoorden zouden 

de gegevens van het jaarringonderzoek opnieuw bekeken 

kunnen worden. De afgelopen twintig jaar is de kennis 

op dit vlak enorm toegenomen. Voor Waterland betekent 

dit potentieel veel kenniswinst. Maar ook met de huidige 

stand van kennis is al veel te zeggen over de materiaal-

logistieke aspecten van de wegaanleg. Duidelijk is dat 

voor plaatselijk aangebrachte (rivier)beschoeiingen en 

reparaties voornamelijk lokaal bouwmateriaal is gebruikt. 

Voor het hout gaat het dan met name om els uit de 

nabijgelegen broekbossen. Bij de grote bouwcampagnes, 

zoals die van najaar/winter 99/100 na Chr., lijkt veel meer 

van hogerhand gecoördineerd waarbij ook een aanzien-

lijk deel van het bouwmateriaal (o.a. basaltblokken uit 

Siebengebirge voor oeverversteviging) en waarschijnlijk 

ook de mankracht van elders afkomstig is.

-Welke materialen zijn in de verschillende bouwfasen 

gebruikt?

Voor beantwoording van deze vraag zie paragraaf 5.2 

(opeenvolgende gestalten van de weg, waarbij ook in 

wordt gegaan op de bouwmaterialen).

-Uit welke milieus zijn het riet en het rijshout af-

komstig? Is er sprake van wood management bij het 

rijshout?

Deze vragen kunnen beantwoord worden op basis van de 

analyse van botanische monsters en houtspecialistisch 

onderzoek. Met name het jaarringonderzoek geeft daarbij 

interessante inzichten in het seizoen waarin het rijshout 

(voornamelijk takkenbossen van els en wilg) is gewonnen.

-Waar zijn klei en zand gewonnen?

Deze vraag kan niet met zekerheid worden beantwoord. 

Bij het archeologische veldwerk is bij de monstername 

(micromorfologie, diatomeeën, etc.) onvoldoende 

rekening gehouden met deze vraag. De meeste klei en 

zand zal waarschijnlijk in de directe omgeving van de weg 

zijn gevonden. Hiervan zijn echter geen winningskuilen/-

putten aangetroffen.

-Waar komt het grind vandaan? En de natuursteen?

Ondanks reeds uitgevoerd specialistisch onderzoek blijft 

het zeer lastig om uitspraken te doen over de precieze 

herkomst van het grind dat als wegverharding is gebruikt. 

Het onderzochte grindmonster uit werkput 2 suggereert 

dat grind gebruikt is uit rivierbeddingafzettingen van de 

Betuwe Formatie, alhoewel niet uitgesloten kan worden 

dat het grind van elders is aangevoerd. Vooral de omge-

ving van de Utrechtse Heuvelrug is daarbij een potentiele 

kanshebber. Hopelijk biedt nieuw grindonderzoek in 

samenhang met de recente opgraving van de Romeinse 

weg bij Rijnvliet betere inzichten.139

Het overige natuursteen bestaat vrijwel uitsluitend uit 

basaltblokken waarvan twintig jaar geleden door de 

natuursteenspecialist al op uiterlijke kenmerken een 

herkomst uit het Siebengebirge ten zuiden van Bonn 

werd aangenomen. Later petrografisch en geochemisch 

onderzoek naar basaltblokken van Romeinse vindplaatsen 

langs de limesweg in Leidsche Rijn heeft deze herkomst 

bevestigd.140

-Waar komt het eikenhout vandaan? Komen de stam-

men uit eenzelfde houtbestand?

Om goed antwoord te geven op deze vraag zouden 

de oude jaarringgegevens opnieuw moeten worden 

bestudeerd. Mogelijk sluiten de reeksen nu beter aan 

bij standaardkalenders die twintig jaar geleden nog niet 

beschikbaar waren.

-Wat valt er te zeggen over het milieu van herkomst 

van het zachte hout?

Voornamelijk els dat waarschijnlijk afkomstig is uit lokale 

broekbossen.

-Valt er iets te zeggen over de aangevoerde volumina 

en gewichten per materiaalsoort per aangelegde 

meter?

Deze vraag valt niet te beantwoorden aangezien destijds 

bij de opgravingen (soms zeer) selectief is verzameld. 

Daarbij is het oorspronkelijke wegdek niet aangetroffen, 

zodat onbekend is hoeveel wegverharding is aangebracht.

Hoe werd het werk uitgevoerd?

Vooral het houtspecialistisch onderzoek kan een zeer 

gedetailleerd antwoord geven op deze vraag.

-Welke gereedschappen werden gebruikt?



69 

Op basis van bewerkingssporen op hout kan worden aan-

getoond dat bij het bekappen van het hout diverse bijlen 

en dissels zijn gebruikt. Daarnaast is bij de moerasbrug 

in werkput 6 een ijzeren bijl gevonden die daar waar-

schijnlijk verloren is, of mogelijk ritueel is gedeponeerd 

(bouwoffer?).

-Zijn er verschillende ‘handen’ te onderscheiden?

Ja, in sommige gevallen lijkt het mogelijk op basis van 

houtspecialistisch onderzoek en dan met name de analyse 

van de bewerkingssporen verschillende ‘handen’ te 

onderscheiden.

Hoe snel verliep de aanleg? Hoe lang is men bezig 

geweest met de aanleg van het traject Veldhuizen?

Kort samengevat: met horten en stoten. Bij de grote 

bouwcampagnes van 99/100 na Chr. en 124/125 na 

Chr. heeft men te oordelen aan het dendrochronologisch 

onderzoek vaak in slechts één seizoen grote stukken van 

het wegtracé aangelegd. Tussendoor lijkt men vooral 

waar de weg nabij de rivier ligt, vrijwel continu bezig te 

zijn geweest met het herstellen van beschoeiingen en het 

(opnieuw) aanplempen van verspoelde wegdelen.

-Treedt er binnen het onderzoeksgebied een verschui-

ving op in de dendrodateringen?

Bij de grote bouwcampagnes zien we niet echt een 

verschuiving van de dendrodateringen binnen het 

onderzoeksgebied. Hele stukken in Leidsche Rijn lijken 

daarom grotendeels binnen één seizoen te zijn aangelegd. 

De kleinschalige bouwactiviteiten zijn vooral plaatselijke 

(herstel)werkzaamheden waar dit nodig was.

-Valt er een verandering van jaargetijde waar te nemen 

in de gebruikte biezen/riet of takken?

De onderzochte rietmatten en takkenbossen behoren 

deels toe aan slechts enkele (herstel)fasen. Er zijn on-

voldoende gegevens om een verandering van jaargetijde 

waar te nemen.

5.4  Reparaties en onderhoud

Welke vormen en oorzaken van beschadiging van de 

weg vallen te onderscheiden?

Deze vraag laat zich goed beantwoorden. In werkput 2 

en 3 lijken de meeste beschadigingen te zijn veroorzaakt 

door de eroderende werking van stromend rivierwater 

met af en toe een geuldoorbraak (crevasse). Bij werkput 

6 zijn verder aanwijzingen dat de houten pijlers van een 

moerasbrug door kruiend ijs (verder) zijn verschoven en 

zelfs deels geknakt.

-Voor welke vormen van transport werd de weg 

gebruikt?

Het opgeworpen weglichaam (agger) en het voornamelijk 

met grind verharde wegdek zal intensief zijn gebruikt 

door de lokale bevolking en uiteraard door militairen, 

zowel te voet als te paard. Er zijn botanische aanwijzingen 

dat ook de berm van de weg en het talud van de agger 

behoorlijk betreden zijn. Hierbij moet vooral worden 

gedacht aan het drijven van vee.

-Zijn er kuilen of verzakkingen te constateren?

Bij werkput 2 en 3 is geen origineel wegdek aangetroffen, 

maar ongetwijfeld zullen hier na een stevige regenbui 

en/of intensief gebruik kuilen zijn ontstaan. Van diverse 

beschoeiingen hellen de palen (sterk) over naar de rivier. 

Het kan niet anders dan dat in deze gevallen het wegli-

chaam is verzakt.

-Zijn er aanwijzingen voor afspoeling van het wegdek?

Ja, zo bevindt zich in de midden-Romeinse restgeul van 

het oostprofiel in werkput 2 een laag grind waarvan 

aangenomen wordt dat dit verspoelde wegverharding is 

(afb. 3.2; vondstnummer 2.76).

-Heeft er erosie van het weglichaam plaatsgevonden 

onder invloed van rivieractiviteit?

Ja. Vooral bij werkput 2 heeft de weg het zwaar te 

verduren gehad, waarbij met name een crevasse ergens 

in de periode 91-99/100 na Chr. een groot deel van de 

wegbeschoeiing en het weglichaam heeft weggespoeld.

Is de weg ooit stelselmatig verbeterd/opgehoogd? 

Vond er onderhoud plaats?

Te oordelen aan de complexe fasering met diverse opeen-

volgende beschoeiingen is de weg veelvuldig vernieuwd 

en opnieuw opgehoogd. Met name bij de houten be-

schoeiingen zijn concrete aanwijzingen dat er onderhoud 

plaatsvond.

-Zijn er opeenvolgende wegdekken dan wel ophogings-

lagen te onderscheiden?

Nee, eigenlijk niet.

-Zijn hierin andere materialen gebruikt dan in de 

eerste aanleg? Welke?

Niet van toepassing.

-Komt deze opeenvolging over grotere lengte of in 

meer secties voor?
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Niet van toepassing.

-Zitten er lagen tussen waarvan de genese natuurlijk 

is?

Niet van toepassing.

Behoren de rieten matten tot de eerste aanleg van de 

dijk of vertegenwoordigen zij een latere verbetering?

De rieten matten zoals die in het westprofiel van werkput 

2 zijn aangetroffen (afb. 3.2; vondstnummer 78) vertegen-

woordigen waarschijnlijk een latere verbetering, dan wel 

reparatie van de agger die door een crevasse tussen 91 en 

99/100 na Chr. deels weggespoeld was.

-Werd het rijshout gebruikt voor reparaties, bijv. van 

kuilen? Komt het alleen plaatselijk voor?

Daar lijkt het wel op; ook voor het aanplempen van weg-

gespoelde wegdelen direct naast de rivier. Het komt alleen 

plaatselijk voor.

-In welk seizoen werden de verbeteringen/reparaties 

uitgevoerd?

Door middel van jaarringonderzoek kon in sommige 

gevallen het seizoen worden bepaald waarin het hout 

gewonnen is. Vermoedelijk zijn de verbeteringen/repara-

ties kort daarna uitgevoerd.

Wat valt er te zeggen over de elzenhouten beschoeiing 

aan de geulzijde?

Er zijn meerderde elzenhouten constructies gevonden. 

Helaas is de oudste elzenhouten beschoeiingsfase niet 

voor jaarringonderzoek bemonsterd.

-Heeft deze inderdaad als beschoeiing, dat wil zeggen 

als waterkerende constructie, gefungeerd? Is zij als 

zodanig effectief geweest?

Vermoedelijk heeft de oudste elzenhouten beschoeiing 

enkel aan de rivierzijde van de agger gezeten. Het is zeer 

de vraag in hoeverre het een waterkerende constructie 

is geweest. Dit is in ieder geval wél het geval voor de 

robuuste beschoeiing met diep ingeslagen eikenhouten 

palen en een beschot van voornamelijk langgerekte 

planken van zilverspar (2H6, 3H1; dendrochronologisch 

gedateerd najaar/winter 99/100 na Chr.).

-Is de beschoeiing later dan de weg aangelegd? Wat is 

de (stratigrafische) relatie tussen de beschoeiing en 

het schip bij De Balije? Kan het zinken van het schip 

worden gedateerd?

In werkput 2 en 3 behoort de oudste elzenhouten 

beschoeiing waarschijnlijk tot de eerste aanleg van de 

weg en is te dateren (kort) voor 91 na Chr. Het schip (De 

Meern 1) is uiteindelijk in 2003 in zijn geheel gelicht en 

geconserveerd. Voor de romp van het schip is eikenhout 

gebruikt dat dendrochronologisch gedateerd is op 148 na 

Chr. ± 6 jaar. Op basis van de scheepsinventaris blijkt dat 

het schip waarschijnlijk in het laatste kwart van de tweede 

eeuw is gezonken.141

-Is de beschoeiing in één campagne aangebracht?

Nee. Waarschijnlijk zijn er drie grotere campagnes 

geweest: (kort) voor 91 na Chr., najaar/winter 99/100 

na Chr. en 124/145 na Chr. (van laatstgenoemde cam-

pagne zijn in werkput 2 en 3 geen aantoonbare resten 

gevonden).

5.5 De weg in het landschap

Wat is de relatie tussen de onderscheiden profieltypen 

en de fysische geografie?

Deze vraag kan niet alleen op basis van werkput 2 en 3 

worden beantwoord.

-Klopt het tot nu toe gehanteerde model (zie hoofdstuk 

2 [van het onderzoeksplan Romeinse weg Veldhuizen 

maart-september 1998, red.])?

In grote lijnen klopt het model.

-Hoe nauw luistert de weg naar het landschap?

De weg is zoveel mogelijk in rechte stukken gelegd 

waarbij de meest zuidelijke bochten van de Heldammer 

rivier is gevolgd. Veelal lijkt ‘de weg’ Oost-Indisch doof te 

zijn geweest voor de landschap; met name de eroderende 

werking van de rivier is meerdere malen onderschat.

-Wat is er aan de hand op die plaatsen waar de weg 

buiten geulcontext als een ‘dijk’ is geprofileerd? Wat 

lag er eerst op de plaats waar zij elkaar raken, de weg 

of de geul?

Niet van toepassing.

-Als de geul er eerst lag, waarom legde men dan de 

weg er strak tegenaan?

Men volgt de zuidelijke bochten van de Heldammer rivier 

waartussen men de weg recht aanlegde. Men heeft deze 

werkwijze waarschijnlijk als meest efficiënt beschouwd. 

Veel van de benodigde bouwmaterialen (hout, grind, 

basaltblokken, etc.) konden zo gemakkelijk via het water 

tot vlakbij de bouwlocatie worden getransporteerd. De 
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loskade in werkput 4 zal waarschijnlijk voornamelijk om 

deze reden zijn aangelegd.

-Of bracht de ‘dijk’ met beschoeiing omgekeerd de geul 

tot staan? Zo ja, in welke fase kwam de geul tegen de 

weg te liggen?

De rivier lijkt zich aanvankelijk weinig te hebben aan-

getrokken aan de beschoeide ‘wegdijk’ getuige diverse 

crevasses dwars door de weg waarbij hele stukken 

van de beschoeiing compleet zijn weggespoeld. Bij de 

iepenhouten beschoeiing van 91 na Chr. (2H8) loopt de 

rivier tegen de beschoeiing aan. Sterker nog, de palen van 

deze beschoeiing lijken deels in de geul te zijn geslagen 

waarna men een deel van de rivier heeft geplempt met 

diverse takkenbossen en boomstammetjes en ander 

liggend hout. In de loop van de tweede en derde eeuw na 

Chr. neemt de activiteit echter af, alsook de dimensies van 

de rivier (fase 2B). Mogelijk is dit een gevolg van menselijk 

ingrijpen waarbij men geprobeerd heeft de watertoevoer 

en de stroomdraad van de Heldammer rivier te reguleren. 

Hierop wijzen diverse civieltechnische maatregelen uit de 

jaren 99/100 na Chr. en 124/125 na Chr.142 Omstreeks 

het tweede kwart van de derde eeuw neemt de activiteit 

van de Heldammer rivier vrij plotseling sterk af en begint 

de rivier te verlanden.143

5.6 De teloorgang van de weg

Wat zijn de oudste aanwijzingen voor serieuze aantasting 

van de weg?

Deze vraag laat zich goed beantwoorden. Waarschijnlijk 

vond vanaf het allereerste begin van de weg plaatselijk 

serieuze aantasting plaats. Men deed veel moeite om de 

schade zoveel mogelijk te repareren getuige de opeen-

volgende beschoeiingen die vaak ook afzonderlijk weer 

meerdere reparaties/versterkingen vertonen.

-Wanneer begon de afspoeling van het wegdek? 

Wanneer raakte de weg in verval resp. in onbruik?

De eerste afspoeling begon waarschijnlijk al snel nadat de 

weg was aangelegd (zie boven). De weg raakte waar-

schijnlijk in het tweede kwart van de derde eeuw na Chr. 

definitief in verval.

-Wat is de verlandingsdatum van de restgeul (=termi-

nus ante quem voor fatale erosie)?

Het onderzoek van Waterland kan hier maar beperkt in-

zicht over geven. In de loop van de tweede en derde eeuw 

na Chr. neemt de rivieractiviteit af, alsook de dimensies 

van de rivier. Mogelijk is dit een gevolg van menselijk 

ingrijpen waarbij men geprobeerd heeft de watertoevoer 

en de stroomdraad van de Heldammer rivier te reguleren. 

Hierop wijzen diverse civieltechnische maatregelen uit de 

jaren 99/100 na Chr. en 124/125 na Chr.144 Omstreeks 

het tweede kwart van de derde eeuw neemt de activiteit 

van de Heldammer rivier vrij plotseling sterk af en begint 

de rivier te verlanden.145

-Lopen er dateerbare Romeinse sporen door de weg?

Nee, althans niet als we bruggen en kades als onderdeel 

van de weg beschouwen.
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6 Uitwerking

6.1 Advies uitwerking 
opgravingsgegevens en 
vondstmateriaal

Het project Waterland (1998-2000) behoort zonder enige 

twijfel tot een van de belangrijkste archeologische onder-

zoeken naar de limesweg in Nederland. Het is dan ook 

niet vreemd dat door menig archeoloog al meer dan twin-

tig jaar halsreikend wordt uitgekeken naar het definitieve 

opgravingsrapport. In tussentijd is veel werk verzet. Van 

de opgravingscampagnes in 1998 zijn de analoge veldte-

keningen vrijwel aansluitend op het veldwerk gedigitali-

seerd en verwerkt in een GIS-database vooral met het oog 

op verdere analyse van de vaak complexe houtstructuren 

(beschoeiingen, steigers, kadewerken en bruggen) die ver-

bonden zijn aan de limesweg. Bij het veldwerk, maar ook 

bij de verdere uitwerking is duidelijk een accent gelegd op 

systematisch houtspecialistisch onderzoek in combinatie 

met uitvoerig (daterend) jaarringonderzoek en gericht 

botanisch onderzoek. Deze aanpak heeft geresulteerd in 

veel gedetailleerde kennis over de limesweg wat betreft de 

veelal complexe fasering met soms elkaar snel opvol-

gende grote en kleine bouw- en herstelfasen, de uiterlijke 

verschijningsvorm van de weg, de ligging van de weg in 

een dynamisch rivierenlandschap, etc. De belangrijkste 

bevindingen van het onderzoek zijn in 2010 meegenomen 

in de inventarisatie en interpretatie van alle gegevens 

met betrekking tot de limesweg in West-Nederland.146 

Inmiddels heeft ook het bredere publiek kennis kunnen 

nemen van de rijke archeologische ontdekkingen, onder 

meer een toegankelijke publicatie uit 2016 over de 

limesweg in Zuid-Holland en Utrecht, waarbij het project 

Waterland (uiteraard) een prominente rol speelde.147

In hoofdlijnen lag er rond 2000 al een concept klaar 

voor het opgravingsrapport van Waterland. Dit heeft als 

voordeel dat de beschrijving en analyse van de belang-

rijkste structuren, sporen en vondsten in veel gevallen al 

is gedaan. Toch zouden we het onderzoek tekort doen 

door het in de oorspronkelijke vorm te publiceren; in veel 

opzichten reflecteren de reeds afgeronde (specialistische) 

deelonderzoeken de stand van kennis van bijna twintig 

jaar geleden en is hier en daar toch echt wel verouderd. 

Het advies is dan ook om bij de voorgenomen verdere 

uitwerking en publicatie vooral in te zetten op een meer 

synthetiserende inbedding van de bestaande reeds 

voor handen zijnde data. Daarbij ligt er prachtig nieuw 

vergelijkingsmateriaal voor verdere analyse voor handen, 

bijvoorbeeld van het project Rijnvliet (LR91) in Leidsche 

Rijn waar onlangs niet alleen de limesweg maar ook een 

meerfasige moerasbrug is gevonden vergelijkbaar met de 

brug in werkput 6 van Waterland.

6.2 Opgave te deponeren vondsten, 
monsters en documentatie

De vondsten, monsters en documentatie zijn reeds lange 

tijd geleden gedeponeerd. De wijze waarop de vondsten 

destijds zijn gedeponeerd voldoet niet aan de huidige 

maatstaven. Ook blijken in het depot nog meerdere niet 

onderzochte grond-, pollen-, hout- en grindmonsters te 

liggen. Het voornemen is om alle vondsten en monsters 

beter te inventariseren en gericht te kijken of materi-

aal zich nog leent voor verdere analyse. Op basis van 

een quick scan is echter al duidelijk geworden dat de 

onderzoeksmogelijkheden van de niet geconserveerde 

houtresten, alsook de sterk ingedroogde pollenbakken 

niet te hoog ingeschat mogen worden. Op basis van de 

verdere inventarisatie zou een verder uitwerkplan moeten 

worden opgesteld, waarbij niet geschikte monsters voor 

‘deselectie’ zouden kunnen worden voorgelegd aan de 

depothouder.
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Bijlage 1 Legenda bij beschrijving houtstructuren

Algemeen

wp = (werk)put

vl = vlak

spnr. = spoornummer

subnr. = subnummer; bijvoorbeeld als een spoor uit meer dan één paal bestaat

vnr. = vondstnummer (volgnummer)

Beschrijving van het hout

lengte = totale lengte van het monster (cm)

breedte = breedte van het monster (cm)

dikte = dikte van het monster (cm)

dia = diameter van het monster (cm)

GV = grondvorm 

bijvoorbeeld:

GV1 = hele stamdoorsnede, rond

GV1a = ronde stamdoorsnede, eenzijdig over de lengterichting bekapt

GV2 = halve stamdoorsnede

GV3 = derde van stam; gekliefd

GV4 = kwart van stam

enz.

tan = bij plank: tangentiaal gekliefd

rad = radiaal gekliefd

[1] = paal met vierkante doorsnede bij GV 1

PV = puntvorm bij paal

bijvoorbeeld:

PV4 = punt met vier kapvlakken

PV3b = punt met drie kapvlakken en één bastkant

PV5a = punt met vijf kapvlakken en een korte afslag op het uiteinde van de punt

PL = puntlengte, gemeten vanaf het begin van de kapvlakken. Bij onregelmatige kapvlakken: vanaf het begin van het 

langste kapvlak.

Omschrijving: is er bast aanwezig, gaat het om een tak of een stam, bij eik: bestaat het monster uit kernhout en/of 

spinthout, enz.

k = kernhout

sp = spinthout

st = stam

b = bast

n = noest

*rest. = restant

riet = rietwortelen aanwezig in het monster

htsrt. = houtsoort

den = monster geselecteerd voor dendrochronologisch onderzoek

opmerkingen = paal of paalpunt, verrot/verweerd, plankfragment enz.

paalp. = paalpunt
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Bijlage 2a Resultaten dendrochronologisch onderzoek werkput 2 en 3 (deel 1)

RAPPORTAGE DATEREND ONDERZOEK

Object: 

Vleuten, De Meern, Waterland; beschoeiingen, weg, kade etc., coördinaten: aanvullen of weglaten? 

Aanvrager:

Naam: Erik Graafstal

Instantie: ROB 

Onderzoekers:

Naam: dr. E. Jansma, drs. E. Hanraets

Instantie: RING/ROB

Datum onderzoek:1998

Er is nog geen jaarringkalender voor deze periode, maar deze wordt op het ogenblik ontwikkeld. Een waarschijnlijke 

datering t.o.v. enkele van onze andere abies alba monsters, wordt nog gecontroleerd in Duitsland.

Sommige curven zijn alleen t.o.v. elkaar gedateerd. Alle metingen uit Vleuten de Meern zijn gecontroleerd in 

Dendrochronology Program Library Tuscon 1998, programma Cofecha.

Alle Vleuten de Meern monsters, behalve de zes extra monsters, (eik) hebben een redelijke tot goede onderlinge cor-

relatie. Ze zijn gemiddeld tot:

Vnr./object Dendro-naam kern spint wankant n referentiecurve datering t %PV P

5.73 66.3 0.005
5.26 67.9 0.0005

5.03 67.9 0.0005

5.33 66.5 0.001
5.08 66.5 0.005
2.45 69.5 0.0002
2.78 62.3 0.03
4.26 67.8 0.001

< 30 ringen
41 ringen

metingen mei 1998: 

vdmwl 20 + 1 19 =WK 98 vdmwl 31 2-99 AD
vdmwl 31 K 20 =WK 96 C.Duitsland 4-99AD

metingen oktober 1998:

2.4.56/besch vdmwl131 + 1 13 +1=WK,nj/w 74 intern 5-98AD
2.4.63 vdmwl140 + 5 24 +1=WK,vj/z 96 EU 1 8B-88AD
2.4.57/besch vdmwl161 + 1 +1=WK,nj/w 79 - GEEN
2.4.60 vdmwl171 + 5 - - 110* EU 1 41BC-69AD
2.4.54/besch vdmwl191 + 1 10 +1=WK,nj/w 85 C.Duitsland 14-98AD

vdmwl201 - 24 +1=WK,vj 101 EU 1 3BC-98AD
vdmwl211 16 =WK,nj/w 82 C.Duitsland 18-99AD
vdmwl221 K 12 =WK,nj/w 88 EU 1 12-99AD

ABIES ALBA monsters:

vdmwl281 15 - - 78
vdmwl291 +15 - - 73

2.3.25 vdmwl301 +15 15 =WK,nj/w 93

15

K

2.4.62/71
2.4.61

2.4.59
2.4.80

3.2.10

3.2.5
3.2.4

3.3.24
2.3.40



85 

vdm36x 245 EU 1 121BC-124AD 12.42 76.4 0.0001
C.Duitsland 10.96 71.5 0.0001
O.Friesland 10.79 70.7 0.0001
NLRom_R9 8.75 68.9 0.0001

Dendronaam Einddatering Schatting ontbrekend spint Veldatum

vdmwl 20 / 2.4.59 99 AD najaar/winter 99/100 AD
vdmwl 31 / 2.4.80  99 AD najaar/winter 99/100 AD

98 AD+1 najaar/winter 99/100 AD
vdmwl 140 / 2.4.63 88 AD+1 voorjaar/zomer 89 AD
vdmwl 171 / 2.4.60 69 AD+3 +≥ 20 ± 6 NA 92 AD ± 6
vdmwl 191 / 2.4.54 98 AD+1 najaar/winter 99/100 AD
vdmwl 201 / 3.2.10 98 AD+1 voorjaar 99 AD
vdmwl 211 / 3.2.4 99 AD najaar/winter 99/100 AD
vdmwl 221 / 3.2.5 99 AD najaar/winter 99/100 AD

vdmwl 131 / 2.4.56

* vdmwl171 er zijn nog ca. 3 ringen kernhout op het monster. Deze zijn vervormd (tak) en kunnen niet gemeten 

worden.

Toelichting op de resultaten

kern = (afstand tot) de eerstgevormde (oudste) jaarring in de stam

spin = aantal ringen spinthout

wankant = laatstgevormde jaarring (direkt onder de bast), nodig voor een absolute datering van de veldatum

n = totaal aantal jaarringen in het houtmonster

%PV = “Gleichlaufigkeit” (Duitse term) of “Percentage of Parallel Variation” (Engelse term); het percentage van de ringen 

in het onderzochte jaarringpatroon die aan de referentiechronologie identieke toe- en afnames van de breedte vertonen 

op de door de datering van het patroon aangegeven positie t.o.v. de referentiechronologie. De significantie van dit 

percentage is een functie van de lengte in jaren van het onderzochte jaarringpatroon.

t = De waarde die resulteert uit een Student t-test op de kruiscorrelatie die behoort bij de beste “match” tussen het 

onderzochte jaarringpatroon en de referentiechronologie.

P = De kans (uitgedrukt als een fractie van 1) dat de gevonden waarde voor %PV per toeval optreedt, dus niet op een 

datering duidt.

Interpretatie van de datering

<== extra gemeten (reserve) monsters.

Voor de berekening van het geschatte aantal ontbrekende spintringen gaan we uit van een gemiddeld aantal spintrin-

gen van 16±5 bij een boom tot 100 jaar oud, 20±6 bij een boom van 100-200 jaar oud en 26±8 bij een boom ouder dan 

200 jaar (Hollstein 1980). Als er helemaal geen spinthout meer op het monster aanwezig is, is het onbekend hoeveel 

ringen kernhout er ook nog ontbreken, en ligt de veldatum een onbekend aantal jaren na de einddatering + de schat-

ting van het ontbrekende aantal spintringen.
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Bijlage 2b Resultaten dendrochronologisch onderzoek werkput 2 (deel 2)

Object:

Vleuten, De Meern, Waterland; Romeinse weg, coördinaten: aanvullen of weglaten?

Aanvrager: 

Naam: Drs. E. Graafstal

Instantie: Gemeente De Meern, archeologie

Straat: Mereveldlaan 148

Postcode, stad: 3454 CE De Meern

Onderzoekers:

Naam: Drs. E. Hanraets

Instantie : RING/ROB 

Datum onderzoek: februari 2000

* De eerste dertig ringen van deze meting zijn niet betrouwbaar doordat de ringen te smal zijn.

De curven vdmwl 83.1/84.1/86.0 konden met de eerder gedateerde middelcurve vdmwl 2x en met de eerder niet 

gedateerde curve vdmwl 66.0, gemiddeld worden tot de middelcurve vdmwl 6x (189 ringen).

* Vdmwl 2x = vdmwl 69.0/73.0

Alnus:

Het was niet mogelijk om betrouwbare metingen te krijgen van deze monsters.

Toelichting op de resultaten

kern = (afstand tot) de eerstgevormde (oudste) jaarring in de stam

spint = aantal ringen spinthout

wankant =l aatstgevormde jaarring (direct onder de bast), nodig voor een absolute datering van de veldatum

n = totaal aantal jaarringen in het houtmonster

%PV = “Gleichlaufigkeit” (Duitse term) of “Percentage of Parallel Variation” (Engelse term); het percentage van de ringen 

in het onderzochte jaarringpatroon die aan de referentiechronologie identieke toe- en afnames van de breedte vertonen 

op de door de datering van het patroon aangegeven positie t.o.v. de referentiechronologie. De significantie van dit 

percentage is een functie van de lengte in jaren van het onderzochte jaarringpatroon.

t = De waarde die resulteert uit een Students t-test op de kruiscorrelatie die behoort bij de beste “match” tussen het 

onderzochte jaarringpatroon en de referentiechronologie.

Vnr./object Dendro-naam kern spint wankant n referentiecurve datering t %PV P
Fraxinus:
2.4.64 vdmwl 80.0 +1 - 151* - GEEN
2.4.66 vdmwl 81.0 +5 - 148 - GEEN
* De eerste dertig ringen van deze meting zijn niet betrouwbaar doordat de ringen te smal zijn.

Ulmus
2.4.45 vdmwl 83.1 +2 - =WK 173 vdmwl2x* 83BC-90AD 5.6 64.3 0.005
2.4.47 vdmwl 84.1 +2 - =WK 90 via middelcurve 1-90AD 5.3 65.7 0.005
2.4.47 vdmwl 85.1 +1 - WK? 131 - 37-91AD 3.6 66.7 0.02

- --
- --
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P = De kans (uitgedrukt als een fractie van 1) dat de gevonden waarde voor %PV per toeval optreedt, dus niet op een 

datering duidt.

Objectcode Einddatering Schatting ontbrekend spinthout Veldatum

vdmwl 83.1 90 AD - 90 AD
vdmwl 84.1 90 AD - 90 AD
vdmwl 85.1 91 AD - 91 AD

Fraxinus:

Het was niet mogelijk deze monsters nu te dateren. Misschien is het binnenkort wel mogelijk deze monsters te dateren 

met behulp van de onlangs gedateerde curve uit Schiedam, en enkele monsters van de opgraving aan het moerasbos in 

Zwolle uit dezelfde periode. Uit deze laatste lokatie moeten echter nog veel (fraxinus) monsters gemeten worden. Als 

met dit materiaal een goede middelcurve gemaakt kan worden, zullen we de monsters uit Vleuten de Meern hiermee 

vergelijken.

Ulmus:

De nu verlengde middelcurve van de ulmus monsters geeft geen statistische overeenkomst meer met de eikenchronolo-

gieeen. De visuele overeenkomst is echter nog steeds goed.

Alnus:

Het is toch onmogelijk gebleken dit materiaal goed te meten. Zelfs bij een enkel monster lukt het niet langs verschil-

lende radialen dezelfde meting te krijgen. Misschien is het later nog eens mogelijk in samenwerking met een buiten-

lands laboratorium deze houtsoort aan te pakken.

Literatuur

Hollstein, E., 1980. Mitteleuropäische Eichenchronologie. Verlag Phillipp von Zabern, Mainz am Rhein.

Jansma,E., 1995. RemembeRINGs: The development and application of local and regional tree-ring chronologies of oak 

for the purposes of archaeological and historical research in the Netherlands. Diss. UvA (Nederlandse Archaeologische 

rapporten 19).
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Bijlage 3 Globale inventarisatie monsters (werkput 2 en 3)

Biax Colsult

Legenda: 

-: slecht

+: goed

?: onduidelijk

met uitzondering van 2-4-41 is alles geselecteerd voor volledige analyse.

fase monster veldomschrijving globale inventarisatie macroresten pollen artropoden

2 2.3.23 rietlaag zandige klei met stengels, schors, fijn plantenmateriaal, zaden ? - ?

2 2.4.41 opvulling gerichte stengels in klei, deels riet ? - -

2 2.0.78 rietlaag zandige klei met houtjes, stengels deels riet, weinig zaden ? - -

2 3.3.22 humeus pakket zeer humeus gemengd stengels/wortels/blad/takjes/schors/zaden,
kapot en afgesleten

+? ? ?
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Bijlage 4 Macrorestenanalyse (werkput 2 en 3) 

BIAX Consult 

Alle resten zijn onverkoold; de cijfers geven aantallen per liter aan.

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam

cultuurplanten:

Cucumis melo 1 Meloen
Cucumis sativus 1 Komkommer
akkeronkruiden:

Echinochloa crusgalli (kaf) 1 Hanenpoot
Linaria arvensis 8 Blauwe leeuwenbek
Persicaria maculosa 64 Perzikkruid
Raphanus 10 Knopherik
Scleranthus annuus 8 Eenjarige hardbloem
Sonchus asper 1 Gekroesde melkdistel
Stellaria media 4 4 Vogelmuur
tredplanten:

Plantago major 12 419 Grote weegbree s.l.
Polygonum aviculare 3 24 Gewoon varkensgras
planten van droge ruigten:

Carduus crispus 8 Kruldistel
Chenopodium album 1 Melganzenvoet
Dipsacus fullonum 16 Grote kaardenbol
planten van storingsmilieu's en pionierplanten:

Juncus bufonius 256 104 64 Greppelrus
Juncus compressus 64 Platte rus
Leontodon automnalis 8 Vertakte leeuwentand
cf. Rumex crispus 58 Krulzuring
Rumex maritimus 1 8 Goudzuring
vochtige tot natte, voedselrijke graslanden:

cf. Cirsium palustre 2 2 8 Kale jonker
Daucus carota 8 Peen
Pastinaca sativa 1 Gewone pastinaak
Pimpinella major 8 Grote bevernel
Prunella vulgaris 2 Gewone brunel
Ranunculus acris/repens 4 3 8 Scherpe boterbloem/Kruipende boterbloem
moeras- en oeverplanten & planten van natte ruigten:

Alisma spec. 2 4 16 Waterweegbree
Berula erecta 2 Kleine watereppe
Cicuta virosa 1 Waterscheerling
Eleocharis palustris 2 Gewone waterbies
Euphorbia palustris 24 Moeraswolfsmelk
Glyceria fluitans 60 3 Mannagras
Lycopus europaeus 2 3 Wolfspoot
Mentha aquatica/arvensis 2 Watermunt/akkermunt
cf. Mentha aquatica/arvensis 2 Watermunt/akkermunt
Oenanthe aquatica 16 Watertorkruid
Phragmites australis 2 Riet
Rumex aquaticus 2 Paardenzuring
Sagittaria sagittifolia 9 Pijlkruid
Schoenoplectus lacustris 1 22 Mattenbies
Sparganium erectum 11 Grote egelskop s.l.
waterplanten:

Characeae 96 56 Kranswieren
Ceratophyllum demersum 9 Grof hoornblad
Elatine hydropiper 8 Klein glaskroos
Najas marina 2 Groot nimfkruid
Nuphar lutea 2 Gele plomp
Nymphaea alba 8 Witte waterlelie
Nymphoides peltata 12 Watergentiaan
Potamogeton spec. 19 Fonteinkruid
Ranunculus subg. Batrachium 2 4 8 Waterranonkels

2.0.78 2.3.23 3.3.23vnr.
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam

laagveenplanten:

Menyanthes trifoliata
planten van bossen & struwelen:
Alnus spec.
Carpinus betulus

Cornus sanguinea

Crataegus monogyna

Fagus sylvatica (vrucht)
Neckera crispa (blad)
Rubus fruticosus

cf. Rumex sanguineus

Salix spec. (knopschub)
Tilia spec.(zaadbasis)
Urtica dioica

varia:

Asteraceae 2 16 Composieten
Brassicaceae 2 Kruisbloemen
Carduus/Cirsium spec. 2 Distel/Vederdistel
Carex spec. (2-kantig) Zegge
Carex spec. (3-kantig) 1 40 Zegge
Carex spec. (urntje) 2 Zegge
Dipsacus spec. 16 kaardenbol
Hypericum spec. 8 Hertshooi
Indet. 64 21 6 niet te determineren
Juncus acutiflorus/articulatus/bulbosus 96 8 32 Veldrus/Zomprus/Knolrus s.l.
Juncus spec. 264 Rus
Myosotis spec. 2 Vergeet-mij-nietje
Poa spec. 2 Beemdgras
Poaceae 34 Grassen
Poaceae/Cyperaceae (wortels) 2 Grassen/Cypergrassen
Polygonum spec.(deels onrijp) 2 1 32 Varkensgras
Rosaceae (doorn) 1 Rozen
Rumex spec. 2 6 98 Zuring
type a 4 14 type a
type b 2 type b

24 Waterdrieblad

106 Els
10 Haagbeuk
12 Rode kornoelje
2 Eenstijlige meidoorn
2 Beuk
+ Groot kringmos

16 Gewone braam
1 Bloedzuring

+++ Wilg
8 Linde

10 7 16 Grote brandnetel

2.0.78 2.3.23 3.3.23vnr.
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Bijlage 5 Resultaten pollenonderzoek (werkput 3) 

BIAX Consult

 
Preparaatnummer: BX 708
Vondstnummer: 3.3.22

aantal
bomen en struiken

Alnus 95 13,1 Els
Betula 9 1,2 Berk
Carpinus 2 0,3 Haagbeuk
Corylus avellana 18 2,5 Hazelaar
Fagus sylvatica 4 0,6 Beuk
Fraxinus 2 0,3 Es
Hedera helix 2 0,3 Klimop
Picea 3 0,4 Spar
Pinus 26 3,6 Den
Quercus 36 5,0 Eik
Salix 21 2,9 Wilg
Tilia 3 0,4 Linde
(mogelijke) cultuurgewassen

Avena type 3 0,4 Haver type
akkeronkruiden en ruderalen

Artemisia 2 0,3 Alsem
Brassicaceae 3 0,4 Kruisbloemenfamilie
Chenopodiaceae 2 0,3 Ganzenvoetfamilie
Plantago lanceolata 4 0,6 Smalle weegbree
Polygonum aviculare type 2 0,3 Gewoon varkensgras type
Polygonum persicaria 2 0,3 Perzikkruid type
Rumex 12 1,7 Zuring
Urtica dioica type 2 0,3 Grote brandnetel type
graslanden

Apiaceae 7 1,0 Schermbloemenfamilie
Asteraceae liguliflorae 9 1,2 Composietenfamilie lig.
Asteraceae tubiliflorae 4 0,6 Composietenfamilie tub.
Eryngium campestre 11 1,5 Echte kruisdistel
Fabaceae 6 0,8 Vlinderbloemenfamilie
Galium type 3 0,4 Walstro type
Plantago 10 1,4 Weegbree
Poaceae 165 22,7 Grassenfamilie
Potentilla type 1 0,1 Ganzerik type
Ranunculus acris 1 0,1 Scherpe boterbloem type
Trifolium type 3 0,4 Klaver type
moeras- en oeverplanten

Cyperaceae 55 7,6 Cypergrassenfamilie
Dryopteris 110 15,2 Niervaren
Filipendula 2 0,3 Spirea
Rumex aquaticus group 1 0,1 Paardezuring groep
Solanum dulcamara 1 0,1 Bitterzoet
Sparganium erectum type 1 0,1 Grote egelskop type
Typha angustifolia 2 0,3 Kleine lisdodde
Typha latifolia 1 0,1 Grote lisdodde
waterplanten

Mougeotia 2 0,3 Groenwier
Potamogeton 1 0,1 Fonteinkruid
Spirogyra (T.130) 1 0,1 Groenwier
Spirogyra (T.131) 2 0,3 Groenwier
Type 128A 3 0,4 "watertype"
Zygnemataceae 1 0,1 Groenwier
diversen

Ericales 4 0,6 heide-achtigen
Pteridium aquilinum 1 0,1 adelaarsvaren
Spagnum 3 0,4 veenmos
Trilete spore 10 1,4 onbekende spore
Type 114 10 1,4 zeefplaten van hout
Type 124 1 0,1 onbekend type
Type 55A 10 1,4 mestschimmel
Ustulina deusta (T.44) 4 0,6 amoebe
indet 27 3,7 ondetermineerbaar pollen
totaal boombollen (AP) 219 31,6
totaal niet-boompollen (NAP) 473 68,4
groepjes of klontjes pollen van: Alnus

Dryopteris

Trilete spore

%
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