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Samenvatting

In mei tot en met augustus 2000 en januari tot en met
april 2001 is door het Archeologisch Diensten Centrum
(ADC) archeologisch onderzoek uitgevoerd in het plangebied Vleuterweide, gemeente Utrecht. Voor het terrein
waren diverse (woning)bouwwerkzaamheden en de aanleg
van infrastructuur gepland. Er werden achtereenvolgens
een inventariserend veldonderzoek proefsleuven (IVO-P)
en een definitieve opgraving (DO) uitgevoerd. In het najaar
van 2001 heeft aanvullend onderzoek plaatsgevonden op
het terrein direct ten oosten van het eerdere onderzoeksgebied. De uitwerking is in verschillende perioden en
fasen uitgevoerd.
De vindplaats ligt op de zuidelijke oeverwal van de
Heldam stroomrug. Tijdens het IVO-P in 2000 was het
onderzoek naar de Romeinse limesweg het voornaamste
doel, alsmede de bredere landschappelijke context. In een
van de sleuven werd echter op ca. 135 m ten noorden van
de limesweg een kringgreppel aangesneden en ten noorden daarvan werd een restgeul met daarin onder andere
militaria en grote hoeveelheden natuursteen aangetroffen.
Hierdoor ontstond de indruk dat het om een Romeinse
wachttoren ging, op basis waarvan vervolgens het DO
werd uitgevoerd.
De vindplaats bestaat uit twee componenten die wat
betreft datering duidelijk van elkaar te onderscheiden
zijn: een vroeg-eerste-eeuwse nederzetting met een
ruraal karakter en een laat-tweede-/vroeg-derde-eeuwse
bewoning met militaire kenmerken. Voor geen van beide
perioden is echter veel te zeggen over de vorm van
de bewoning. Van de eerste-eeuwse nederzetting zelf
ontbrak namelijk ieder spoor, en van de latere activiteiten
is van slechts acht grondsporen en vier houtstructuren
te zeggen dat zij hier waarschijnlijk aan kunnen worden
toegeschreven. Van beide perioden zijn echter wel grote
hoeveelheden vondstmateriaal afkomstig. Dit vondstmateriaal bevond zich grotendeels in diverse afzettingen van
de Heldam rivier.
De vorming van de afzettingen en restgeulen is een
complexe opeenvolging van gebeurtenissen. De Heldam
rivier vormde op de onderzoekslocatie in het begin van
onze jaartelling een noordwaartse bocht, die van het
noordoosten naar het zuidwesten over het opgravingsterrein stroomde (fase 2A). Deze rivierbocht werd steeds
wijder, waarna deze in het eerste kwart van de tweede
eeuw na Chr. werd afgesneden en de rivier centraal op het
opgravingsterrein kwam te liggen (fase 2B). In perioden

van grote watertoevoer vormden zich diverse nevengeulen
in de binnenbocht. De rivier verlegde zich in de tweede
helft van de tweede eeuw naar het zuiden, waarbij deze
zich in de oude vegetatiehorizont en de oudere beddingafzettingen sneed. Vanuit hier migreerde de rivier snel naar
het noorden en weer terug, om uiteindelijk als restgeul te
verlanden in het tweede kwart van de derde eeuw.
De vroeg-eerste-eeuwse resten werden aangetroffen in de
beddingafzettingen van de Heldam fase 2A. Het materiaal
is hier secundair door verspoeling of primair als nederzettingsafval terechtgekomen. Het aardewerk bestond uit
een ‘gewone’ verdeling van groot, middelgroot en klein
aardewerk, met een groot aandeel roet- en kookresten.
Ook uit het dierlijk bot bleek een verdeling die niet afwijkt
van andere eerste-eeuwse rurale nederzettingen: een hoog
aandeel rund en schaap/geit, hier aangevuld met waterwild zoals eenden en ganzen. De eerste-eeuwse sporen
zijn door verspoeling of (Romeinse en/of recente) afvletting verdwenen, waardoor de locatie van de nederzetting
niet gedetailleerder kan worden aangegeven dan in het
westelijk deel van het opgravingsterrein.
Het laat-tweede-eeuwse/vroeg-derde-eeuwse materiaal
werd in nagenoeg alle afzettingen en restgeulen aangetroffen, met uitzondering van de beddingafzettingen van
de Heldam fase 2A. In de sporen bevond zich eveneens
relatief weinig vondstmateriaal. Het aardewerk gaf ook
voor deze periode een ‘gewoon’ nederzettingsbeeld: een
hoog percentage regionaal geproduceerd gebruiksaardewerk en een klein aandeel geïmporteerd serviesgoed.
Verder werden diverse werktuigen aangetroffen naast
visfuiken, enkele sieraden, bespijkerde werkschoenen en
vrouwen- en kinderschoenen. Het militaire karakter uit
zich in de vondst van een speerpunt en een geschutspijlpunt. Daarnaast bevond zich naast een steigertje in een
van de restgeulen een cluster ballistakogels. Door middel
van botanisch onderzoek zijn moestuinen en hooilanden
aangetoond, en het dierlijk bot laat naast consumptieafval de eerste stadia van vleesverwerking zien, samen
met aanwijzingen voor huid- en/of leerbewerking. Dat
de rivieroever hier belangrijk was, blijkt niet alleen uit
de diverse houtstructuren maar ook uit de plaatselijke
vondstconcentraties in de restgeulen van de Heldam fase
2B. Waarschijnlijk betreft het hier de resten van oeverversteviging, bestaande uit bouwpuin (natuursteen en
grofkeramiek) van elders waarmee ook aardewerkscherven
kunnen zijn aangevoerd. Mogelijk is bij het verstevigen
van de oever ook gebruik gemaakt van lokale grond,
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verontreinigd met onder andere handgevormd aardewerk
afkomstig van de eerdergenoemde eerste-eeuwse rurale
nederzetting.
De kringgreppel die tijdens het onderzoek werd gezien
als de omgrachting van een wachttoren is meerdere keren
uitgediept en hooguit 25 jaar in gebruik geweest. Het
lijkt waarschijnlijk dat er een structuur binnen de greppel
heeft gestaan, maar het ontbreken van funderingssporen
kan zelfs door de recente afvletting moeilijk worden
verklaard. De concentratie natuursteen waarvan werd
vermoed dat het de resten van steenbouw betrof, ligt
te ver van de vermoede wachttorenlocatie om hiermee
in direct verband te staan. Daarbij ligt de bulk van het
materiaal in riviercontext, wat eerder secundair gebruik
als oeverversteviging impliceert. Mogelijk is een jonger
lineair spoor het restant van een ontwateringsgreppel van
een structuur met een vermoede lengte of breedte van 9
m. De aanwezigheid van een wachttoren op het terrein
kan echter niet worden vastgesteld. Waarschijnlijk gaat
het om een kleine buitenpost, die onderdeel was van een
lokaal, aanvullend bevoorradingssysteem ten behoeve van
het castellum in De Meern.
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1

1.1

Inleiding

Inleiding

In mei tot en met augustus 2000 en januari tot en met
april 2001 is archeologisch onderzoek uitgevoerd in het
plangebied Vleuterweide, gemeente Utrecht, in opdracht
van de Gemeentelijke Exploitatie Maatschappij (GEM)
Vleuterweide.1 Voor het terrein waren diverse (woning)
bouwwerkzaamheden en de aanleg van infrastructuur
gepland. Hierdoor werden de archeologische resten in de
ondergrond bedreigd. Er werden achtereenvolgens een
inventariserend veldonderzoek proefsleuven (IVO-P) en
een definitieve opgraving (DO) uitgevoerd. In het najaar
van 2001 heeft er ook nog onderzoek plaatsgevonden op
het terrein direct ten oosten van het eerdere onderzoeksgebied. De onderzoeken werden deels onder toezicht van
de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE)2, deels onder
verantwoordelijkheid van de gemeente Utrecht, uitgevoerd door het Archeologisch Diensten Centrum (ADC
Archeoprojecten).
Het opgravingsgebied ligt ten noorden van de Leidse Rijn
(zie afb. 1.1), met in het westen de Juttepeerlaan, in het
noorden de Conferenceperenlaan en in het oosten bevindt
zich de Veldhuizerweg met groenstroken en waterpartijen.
Ten tijde van het onderzoek was het gebied in gebruik als
weide- en landbouwgrond, maar waren de voorbereidende
werkzaamheden om het terrein bouwrijp te maken reeds
in gang gezet. In het recente verleden is het terrein op
grote schaal afgevlet ten behoeve van kleiwinning.

De voorbereiding en supervisie van dit project waren in
handen van E.P. Graafstal (gemeentelijk archeoloog) en
M. Polak (destijds periodespecialist Romeinse tijd bij de
ROB, tegenwoordig RCE), afgewisseld door J. Bazelmans.
Het veldwerk werd verricht door W.K. Vos, A.M. Bakker, E.
Blom en A. Veenhof (ADC Archeoprojecten). Het machinale
grondwerk is uitgevoerd door Firma A. de Wit en Zonen.
De uitwerking van het onderzoek is in verschillende fasen
door verschillende auteurs en specialisten uitgevoerd.
Onderstaande tabel geeft hiervan een overzicht.

1.2

Cultuurhistorische
context, vooronderzoek en
archeologische verwachting

Het plangebied ligt ten noorden van de Leidse Rijn. Vanaf
de veertiende eeuw is deze in gebruik als trekvaart, maar
van oorsprong is deze basis (wetering) van de ontginningen van dit gebied die in twaalfde eeuw zijn gestart.
De huidige verkaveling dateert nog voor een groot deel
uit deze periode. Op het Minuutplan van 1811-18323 is
geen bebouwing binnen het plangebied aangegeven. Het
terrein was in gebruik als weiland of boomgaard.
In 1993 is door stichting RAAP een archeologische
kartering uitgevoerd in het gebied Vleuten-Harmelen.4 Ter
plaatse van het onderzoeksterrein zijn diverse vondsten
gedocumenteerd. In 2000 is daarom in opdracht van

Uitwerking onderdeel

Opzet en eerste analyses 2001

Uitwerking en aanvullend onderzoek 2011-2012

Basisrapportage

ADC Archeoprojecten / E.P.Graafstal
(Afdeling Erfgoed Gemeente Utrecht)

L. Dielemans (Afdeling Erfgoed Gemeente Utrecht)

Fysische geografie
Romeins gedraaid aardewerk

W. van Zijverden (ADC archeoprojecten)
C.G. Wiepking / R. Niemeijer
(ADC archeoprojecten)

M. van Dinter (ADC archeoprojecten)
R. Niemeijer (Auxilia)

Handgevormd aardewerk

E. Taayke

E. Taayke

Natuursteen en
grofkeramisch bouwmateriaal

E.A.K. Kars / C. van Pruisen
(ADC archeoprojecten)

G. Gazenbeek (StudiCo)

Metaal

Archeoplan (conservering)

N.D. Kerkhoven

Hout

P. van Rijn / S. Lange (Biax Consult)

-

Fuiken

P. van Rijn (Biax Consult)

P. van Rijn (Biax Consult)

Dierlijk botmateriaal

K. Esser (Archeoplan)

K. Esser (Archeoplan) /
Y. Meijer (Hyoid Archeozoölogische Ondersteuning)

Leer

C. van Driel-Murray

C. van Driel-Murray

Botanie

H. van Haaster (Biax Consult)

H. van Haaster (Biax Consult)
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het ADC door RAAP Archeologisch Adviesbureau voor
het gehele plangebied Vleuterweide een inventariserend
veldonderzoek door middel van boringen uitgevoerd.5
Tijdens dit onderzoek werden twee vindplaatsen en de
loop van de limesweg vastgesteld. Op basis hiervan
(limes en vindplaats 2) hebben binnen het plangebied de
vervolgonderzoeken plaatsgevonden die in dit rapport
worden beschreven.

1.3

Landschappelijke context

Het onderzoeksgebied ligt op de Heldam stroomrug.
Deze maakt, samen met de Oude Rijn, deel uit van het
Utrechtse stroomstelsel.6 Dit stelsel loopt via Wijk bij
Duurstede en Utrecht naar Woerden en mondt uiteindelijk

Afb. 1.1 Onderzoekslocatie op de topografische kaart.
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bij Katwijk in zee uit. In Utrecht takt de Vecht af van de
Oude Rijn richting het noorden. Het Utrechtse stroomstelsel vormde gedurende duizenden jaren één van de
belangrijkste rivierarmen in Nederland. Het is rond 4300
voor Chr. actief geworden, maar waarschijnlijk is pas na
ca. 3000 voor Chr. sprake van grootschalige rivieractiviteit
(zie verder hfdst. 2).
De Heldam stroomrug takt ten noorden van De Meern
af van de Oude Rijn stroomrug en komt hier ca. 5 km
westelijker, ter hoogte van Harmelen, weer mee samen.
De vindplaats ligt op de zuidelijke rivieroeverwal (geomorfologische kaart code 3K25). Volgens de bodemkaart
bestaat de ondergrond uit kalkhoudende poldervaaggronden (Rn52A), zavel en klei (zie afb. 1.2).

Legenda

129598 / 456918

BODEM ((c)Alterra)
Associaties

Brikgronden
Bebouwing

Rn67C

Dijk, bovenlandstrook

Rn52A

Dikke eerdgronden

Fluviatiele afz ouder pleistoceen
Groeve, gegraven, mijnstort

Kalksteenverweringsgronden
Oude rivierkleigronden

Rn44C

Overige oude kleigronden
Ondiepe keileemgronden

Harmelerwaard

Leemgronden

Zeekleigronden

Rn67C

Mariene afz ouder pleistoceen

Niet-gerijpte minerale gronden
Oude bewoningsplaatsen

Rn95A

Rivierkleigronden

Rn44C

Kalkh lutumarme gronden
Veengronden

Moerige gronden
Water, moeras

Podzolgronden

a

127326 / 455062

0

129598 / 456918
500

m

Kalkloze zandgronden

Kalkhoudende zandgronden

Legenda
GEOMORFOLOGIE ((c)Alterra)
Wanden

Hoge heuvels en ruggen
Terpen
Hoge duinen

4K25

Plateaus

2M22

Terrassen
Plateau-achtige vormen
Waaiervormige glooiingen
Niet-waaiervormige glooiingen
Lage ruggen en heuvels
Welvingen

Harmelerwaard

Vlakten
Laagten
Ondiepe dalen
Matig diepe dalen

4K25

Diepe dalen
Water
Bebouwing

2M22

Overig (Dijken etc)

b

127326 / 455062

0

500 m

Archis2

N

Afb. 1.2 Onderzoekslocatie op a. de bodemkaart; b. de geomorfologische kaart.
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1.4

Resultaten IVO-P

Tijdens het proefsleuvenonderzoek in 2000 was het
in kaart brengen van de Romeinse limesweg het voornaamste doel. De locatie van de weg werd onderzocht,
alsmede de bredere landschappelijke context.7 Op basis
van de resultaten van de veldkartering van 1993 en het
booronderzoek uit 2000 werd tijdens dit onderzoek nog
een terrein ten noorden van de limesweg onderzocht door
middel van enkele smalle proefsleuven (3 en 6, uitgebreid
met 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18) en twee meer vlakdekkende werkputten (8 en 13, zie afb. 1.3). Het onderzoek
diende om helderheid te geven over de gevolgen van de
bodemingrepen rondom de huidige Zandweg voor eventuele archeologische resten binnen de meandergordel van
het Heldammer systeem en een continu geomorfologisch
profiel bloot te leggen. Daarnaast was uit verscheidene
onderzoeken gebleken dat de Romeinse beddingafzettingen en restgeul van de rivier elders in Leidsche Rijn
relatief rijk waren aan (verspoeld) vondstmateriaal. Met
deze proefsleuven werd ook hiernaar onderzoek gedaan.
In de meest oostelijke smalle proefsleuven werd een ovale
kringgreppel aangesneden, die vervolgens vlakdekkend
werd onderzocht. Bij uitbreiding van de werkput naar het
noordoosten werden twee visfuiken ontdekt tijdens het
uitschaven van de restgeul die ten noorden van de greppel
liep. Vanwege de vondst van een eind-tweede-eeuws tot
begin-derde-eeuws stuk aardewerk in de greppelvulling en
enkele militaria, bespijkerde schoenen, grote hoeveelheden natuursteen en tegulae (dakpannen) in de omgeving,
werd geopperd dat het hier ging om een kleine, Romeinse,
militaire vindplaats. De aanwezigheid van relatief veel
natuursteen en (keramisch) bouwmateriaal suggereerde
dat het mogelijk een stenen wachttoren betrof.

1.5

Doelstelling en vraagstelling
vervolgonderzoek

Doel van het onderzoek is het behoud ex-situ van de binnen het plangebied aanwezige, bedreigde archeologische
resten. Dit betreft zowel archeologische grondsporen als
cultureel vondstmateriaal (zoals aardewerk en natuursteen), houten structuren of voorwerpen en materiaal met
ecologische informatiewaarde.
Het onderzoek naar limes en landschap is een belangrijk
onderdeel van de Utrechtse onderzoeksagenda (zie ook
NOaA hoofdstuk 19.2.2: Wisselwerking tussen limes en
landschap). Vooral binnen Leidsche Rijn is sinds de jaren
‘90 grootschalig onderzoek gedaan naar de limes en hoe
deze zich verhoudt tot het Romeinse (cultuur)landschap.
Hierbij kan worden gedacht aan exploitatie van inheemse
houtbestanden, watermanagement en het gebruik van
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marginale ‘restzones’. De laatste jaren heeft dit onderzoek zich uitgebreid naar de bebouwde kom van Utrecht,
waar de Romeinse weg, op basis van het onderzoek in
Leidsche Rijn, een ander traject volgt dan eerder verwacht.
Om inzicht te krijgen in de betekenis van de archeologische resten binnen dit onderzoekskader, zijn de volgende
onderzoeksvragen opgesteld:
• Kan de aanwezigheid van de twee gebruiksfasen die op
basis van de resultaten van het IVO-P vermoed worden,
bevestigd worden? Gaat het om een pre-Romeinse en een
Romeinse fase?
• Wat is de aard, omvang en datering van pre-Romeinse
bewoningsresten? Is er een tijds- en/of stratigrafisch hiaat
tussen de verschillende gebruiksfasen van het terrein?
• Hoe liggen de pre-Romeinse bewoningsresten in
geomorfologische zin?
• Valt er iets te zeggen over de ontwikkeling in plaats
en vorm van eventueel aanwezige bebouwing en overige
structuren?
• Wat was de aard en intensiteit van de aangetroffen
Romeinse bewoning en/of activiteiten?
• Wat kan er op basis van de vondsten uit de restgeul
gezegd worden over de materiële cultuur en de voedseleconomie van de pre-Romeinse en Romeinse bewoning/
activiteiten?
• Wat is de landschappelijke ligging van de Romeinse
resten in geomorfologische zin, met name wat betreft
de stratigrafische relatie van de Romeinse vindplaats ten
opzichte van de afzettingen van het riviersysteem?
• Hoe zag het landschap in de wijdere omgeving eruit in
geomorfologische zin, met name wat betreft de dynamiek
en dimensies van het riviersysteem?
• Wat valt er te zeggen over de vegetatie in de omgeving
van de Romeinse vindplaats in de tweede en derde eeuw?
• Welke formatieprocessen hebben zich na de Romeinse
tijd op het terrein afgespeeld?

1.6

Methoden en strategie

Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, is een
vlakdekkende archeologische opgraving (DO) uitgevoerd.
Om de complexe fysische geografie in beeld te krijgen
zijn diverse profielen aangelegd op relevante locaties.
Werkputten
Gedurende het archeologisch onderzoek op het terrein
zijn in totaal 41 werkputten (afb. 1.3) aangelegd en
gedocumenteerd. Om verwarring met het eerder uitgevoerde proefsleuvenonderzoek (putnummer 1 t/m 18)
te voorkomen, zijn de werkputten tijdens het definitief
archeologisch onderzoek vanaf 21 genummerd. De
nummers 19 en 20 zijn tussentijds uitgegeven bij het
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Afb. 1.3 Puttenoverzicht van de onderzoekslocatie.
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vervolgonderzoek naar de Romeinse weg op ca. 130 m
ten zuiden van het DO.8
Het plangebied bestond uit vier verschillende percelen.
Het oorspronkelijk onderzoeksgebied werd eerder
ingedeeld in de percelen oost, midden en west. Direct
ten oosten daarvan kwam in het laatste stadium nog een
afzonderlijk onderzoeksgebied bij (‘Wachttoren Oost’).
Op het meest westelijke perceel zijn zeven putten
aangelegd (put 22, 23 en 25 t/m 29). Vrijwel alle werkputten zijn in twee vlakken onderzocht waardoor er in totaal
ca. 3500 m2 is onderzocht. Er werd ca. 115 m profiel
gedocumenteerd.
Op het middenperceel zijn dertien putten aangelegd. De
werkputten 3, 8, 12, 14, 15, 17 en 18 zijn reeds tijdens
het proefsleuvenonderzoek gegraven. De werkputten 30,
31 en 38 t/m 41 zijn tijdens het definitieve onderzoek
aangelegd. Op het middenperceel bleek het noodzakelijk
de werkputten ter hoogte van de verschillende restgeulen
in drie vlakken te verdiepen (put 8, 30 en 38). In totaal
is er een oppervlakte van ca. 6450 m2 onderzocht. Er
werd ca. 315 m profiel gedocumenteerd. Hiervan is een
belangrijk deel (250 m) reeds tijdens de IVO-fase aangelegd (werkput 3).
Op het oostelijke perceel van het oorspronkelijk onderzoeksgebied zijn naast de zes proefsleuven van het IVO
(put 6, 9 t/m 11, 13 en 16) nog eens zeven grote werkputten gegraven (put 24 en 32 t/m 37). Alleen in werkput
24 zijn twee vlakken aangelegd, waardoor er in totaal ca.
6300 m2 is onderzocht. Op dit deel van het terrein is 362
m profiel gedocumenteerd.
De werkzaamheden op het terrein direct ten oosten van
de werkputten 24 en 32 t/m 37 zijn onder het toponiem
‘Wachttoren Oost’ uitgevoerd en bestonden uit de aanleg
van twee korte proefsleuven. Beide proefsleuven hadden
een breedte van 3,5 tot 4 m aangezien de ruimte tussen
de reeds aangelegde watergang en een gaspersleiding
uiterst beperkt was. De lengte van de putten 42 en 43
bedroeg respectievelijk ca. 15 en 20 m. In beide gevallen
kon worden volstaan met de aanleg van één opgravingsvlak. Profielen zijn tijdens dit deel van het onderzoek niet
gedocumenteerd.
De vlakken zijn zowel machinaal als handmatig opgeschaafd, en vervolgens gefotografeerd, getekend (1:50) en
gewaterpast. Om de diepte en aard van de aangetroffen
grondsporen te bepalen, zijn over deze sporen coupes
aangelegd. Deze zijn gefotografeerd en getekend (1:20).
Om (daterend) vondstmateriaal te verzamelen, zijn de
sporen handmatig of machinaal afgewerkt.
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Geulonderzoek
Omdat er in de restgeulen, die tijdens het proefsleuvenonderzoek op het terrein werden vastgesteld, houten
constructies en vondstconcentraties verwacht konden
worden, werd bronnering ingezet om diepere niveau’s
onder grondwater te kunnen bereiken. De restgeulen
werden machinaal laagsgewijs verdiept tot minimaal 2
m-NAP, of dieper bij het aantreffen van grote hoeveelheden vondstmateriaal. Bij het aantreffen van houtstructuren
werd een vlak aangelegd, en werden de structuren
gedocumenteerd, gecoupeerd, afgewerkt en bemonsterd.
De berging van het vondstmateriaal gebeurde zoveel
mogelijk per relevante vullingslaag. Tijdens de uitwerking
is het vondstmateriaal uit de restgeulen, indien niet
puntsgewijs ingemeten, ingedeeld per segment (1, 2, 3 of
4, zie afb. 4.1).
Voor aanvang van het vlakdekkende onderzoek werd
een plan opgesteld voor het zeven van (delen van) de
geulvullingen op het onderzoeksterrein. De strategie
voor het zeven werd grotendeels in het veld bepaald,
door middel van steekproefsgewijs zeven van meer dan
gemiddeld “vuile” vullingen of concentraties vondstmateriaal. Hierbij werd vooral van het westelijk perceel een
hoge vondstdichtheid in de geulen verwacht. De duur en
haalbaarheid van deze steekproeven werden tijdens het
veldwerk geëvalueerd. Met deze resultaten werd bepaald
in hoeverre de zeefinstallatie ingezet zou worden. Uit de
veldadministratie blijkt dat in ieder geval de geulvullingen
van geul 5 en 6 uit de werkputten 25 en 30 deels zijn
gezeefd. Incomplete veldadministratie zorgt voor enige
onzekerheid wat betreft de later aangelegde werkputten
en de verzamel- en zeefstrategie ter plaatse.
Vondsten
Vondsten werden zoveel mogelijk per spoor verzameld.
Indien dit niet mogelijk was (voornamelijk bij het verdiepen van de geulen), werden de vondsten zoveel mogelijk
aan relevante vullingslagen gekoppeld, en verzameld in
segmenten van 3 x 4/5 m. Bij de aanleg van de vlakken
werd een metaaldetector ingezet. Bijzondere vondsten of
vondstconcentraties werden als puntvondst ingemeten.
Bij het aantreffen van kwetsbare vondsten werden deze
vrijgelegd en gedocumenteerd. Vervolgens werden ze in
hun geheel gelicht en stabiel gehouden tot een vervolgstrategie bepaald was. In een later stadium werd bepaald
welke vondsten voor conservering in aanmerking kwamen.
Monsters
Om gegevens te kunnen verkrijgen over het landschap en
de vegetatie in de omgeving van het vermoede wachttorencomplex zijn diverse botanische monsters verzameld
uit geulvullingen en (diepe) grondsporen. Er zijn zowel
pollen- als macromonsters verzameld voor analyse. Omdat
de geulvullingen voldoende daterend materiaal bevatten,
is tijdens dit project afgezien van 14C-datering.

2

Fysisch-geografische resultaten
M. van Dinter

2.1

Inleiding

Onderzoeksgebied
Het onderzoeksgebied ligt op de Heldam stroomrug (afb.
2.1). Deze stroomrug takt ten noorden van De Meern af
van de Oude Rijn stroomrug en komt ca. 5 km westelijker,
ter hoogte van Harmelen, weer daarmee samen (zie afb.
2.1). De vindplaats ligt volgens deze afbeelding op de
zuidelijke oever van de Heldam stroomrug. De restgeul
van deze stroomrug is daarentegen gelegen aan de noordzijde van de stroomrug. De restgeul maakt vervolgens een
grote bocht. Op basis van het IVO-P werd echter vastgesteld dat op het centrale deel van het opgravingsterrein
een restgeul aanwezig was. Deze restgeul bevatte een
dusdanige hoeveelheid aardewerk en bouwmateriaal dat
werd verondersteld dat op de vindplaats een stenen bouwwerk heeft gestaan, mogelijk een wachttoren. Daarom is
vervolgens een vlakdekkende opgraving uitgevoerd op dit
deel van het terrein.
Ruim 100 m ten zuiden van deze vlakdekkende opgraving
is een deel van het dijklichaam van een Romeinse weg
aangetroffen (afb. 2.1). Het dijklichaam ligt op een dun
pakket oeverafzettingen van de Heldam stroomrug. Onder
dit pakket zijn komafzettingen aanwezig.
Tussen het uitvoeren van het archeologische onderzoek
op de vindplaats ‘Wachttoren Gemeentewerf’ en de
rapportage daarvan zijn diverse andere opgravingen op
deze stroomrug en de Oude Rijn stroomrug uitgevoerd.
Op basis van deze onderzoeken zijn aanvullende gegevens beschikbaar gekomen over de ontwikkeling van
het landschap. Deze gegevens hebben geleid tot voortschrijdend inzicht en daarmee een gedeeltelijk andere
interpretatie van de landschappelijke ontwikkelingen op
vindplaats ‘Wachttoren Gemeentewerf’ dan oorspronkelijk
gedacht en beschreven in een intern rapport door W. van
Zijverden. Hieronder volgt een overzicht van de meest
recente opvattingen over de ontwikkeling van de Heldam
stroomrug.
Heldam stroomrug
De Oude Rijn en Heldam stroomrug maken beide deel
uit van het Utrechtse stroomstelsel.9 Dit stelsel loopt via
Wijk bij Duurstede en Utrecht naar Woerden en mondt
uiteindelijk bij Katwijk in zee uit. In Utrecht takt de Vecht
af van de Oude Rijn richting het noorden. Het Utrechtse
stroomstelsel vormde gedurende duizenden jaren één

van de belangrijkste rivierarmen in Nederland. Het stelsel
is rond 4300 voor Chr., ofwel rond de overgang van het
vroeg naar het midden-neolithicum, actief geworden.10
Maar waarschijnlijk is pas na ca. 3000 voor Chr., ofwel
vanaf het einde van het midden-neolithicum, sprake van
grootschalige rivieractiviteit.11
De Heldam stroomrug is echter niet altijd even actief
geweest. De stroomrug kent perioden van verhoogde
rivieractiviteit, afgewisseld met perioden van verminderde en zelfs helemaal geen activiteit. Törnqvist (1993)
onderscheidt op basis van boringen en de aanwezigheid
van een begraven vegetatiehorizont twee fasen. Nales en
Vis (2003) onderscheiden op basis van kleilagen in het
aangrenzende komgebied echter drie actieve fasen. Sinds
de jaren ‘90 van de vorige eeuw vindt in het kader van de
realisatie van het nieuwe stadsdeel Leidsche Rijn vanuit
de gemeente Utrecht intensief en langlopend archeologisch onderzoek plaats, onder meer in het gebied van de
Heldam stroomrug. Uit dit onderzoek komt naar voren
dat slechts twee fasen met zekerheid kunnen worden
onderscheiden.12 Daarom wordt in het hierna volgende
gesproken van Heldam stroomrug fase 1 en reactiveringsfase 2.
Fase 1
Recent geologisch onderzoek heeft aangetoond dat de
Heldam stroomrug rond het begin van het laat-neolithicum is ontstaan.13 Deze fase, fase 1, kenmerkt zich door
de aanwezigheid van een vegetatiehorizont die zich in de
top van de oeverafzettingen heeft gevormd. Deze bevindt
zich op ca. 0 tot 0,5 m-NAP en daarmee gemiddeld ca.
1 m onder het oorspronkelijke maaiveld. De top van de
beddingafzettingen ligt op maximaal 1,4 m-NAP. De
stroomrug is ca. 400 m breed (afb. 2.1). De restgeul van
deze fase 1 is in 2003 aangetroffen tijdens het opgravingsproject De Balije II (projectcode LR39), ongeveer
150 m ten oosten van het schip De Meern 1. De basis
van de verlandingsafzettingen is gedateerd in de middenbronstijd rond 1400 voor Chr. (afb. 2.2).14 Daaruit blijkt
dat de activiteit van de Heldam stroomrug samenvalt met
de activiteit van de stroomopwaarts gelegen Werkhovense
stroomrug.
Fase 2
Fase 2 is een reactiveringsfase en kenmerkt zich door een
aanzienlijk hoger zandvoorkomen. De oeverafzettingen
uit deze fase zijn meestal dun. Binnen de meandergordel
bevinden de beddingafzettingen zich doorgaans direct
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Afb. 2.1 a. Geomorfogenetische kaart tussen Utrecht en Harmelen (aangepast naar Berendsen, 1982); b. boringen uitgevoerd rondom het
opgravingsterrein.
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Afb. 2.2 Oostprofiel van put 3-6.

onder de bouwvoor (ca. 0,7 m+NAP). Op basis van het
langlopend archeologisch onderzoek kan inmiddels een
vrij exacte datering van het begin en einde van fase 2
worden gegeven. In de top van fase 1 zijn aardewerkvondsten aangetroffen die dateren uit het begin van de
late ijzertijd.15 Daarnaast zijn op de ca. 30 - 70 cm dikke
oeverafzettingen van fase 2 archeologische vondsten en
sporen aangetroffen van twee vroeg-Romeinse militaire
vindplaatsen. Deze vindplaatsen dateren uit het midden
van de eerste eeuw na Chr.16 Daarnaast worden in het
begin van de eerste eeuw na Chr. twee crevassegeulen gereactiveerd en één crevassegeul gevormd in een bestaand
crevasseplateau.17 Deze combinatie van archeologische
vondsten leidt tot de conclusie dat de reactivering van de
Heldam stroomrug ergens in de late ijzertijd, waarschijnlijk vlak voor of rond onze jaartelling, is opgetreden.
De hoogste delen van de oeverwallen van de Heldam
stroomrug in de omgeving van de onderzoekslocatie
bevinden zich op ca. 0,5 m+NAP. Deze hoogte weerspiegelt het rivierpeil bij gemiddeld hoogwater (GHW). De
gemiddelde waterstand lag ongeveer 0,5 tot 1 m lager,
dus op ca. 0 – 0,5 m-NAP. Volgens waarnemingen van
Jongkees en Isings (1963), die zich onder meer baseren
op het hoogste voorkomen van aangespoeld hout in
een serie gedateerde oevers ten zuiden van de Hoge
Woerd, schommelde het waterpeil tussen de eerste en
derde eeuw tussen ca. 0,20 en 0,40 m-NAP.18 Tijdens

het opgravingsproject Waterland (projectcode VTN 98)
is gebleken dat de rivierbedding in de tweede eeuw tot
minimaal 4,5 m-NAP reikte (afb. 2.1).19 De bedding van
de Heldam rivier was tijdens de bloeifase dus minstens
4 m diep. De restgeul die zich direct ten westen van het
castellum op de Hoge Woerd bevindt, heeft een vergelijkbare diepte, namelijk 4,6 m-NAP. In boringen in deze
restgeul zijn op grote diepte in de verlandingsafzettingen
Romeinse scherven aangetroffen.20 In deze fase vormt
de rivier ook diverse crevasse-afzettingen.21 De breedte
van de rivier in deze fase kan niet meer exact worden
herleid. Makaske (2003) geeft aan dat de breedte-diepte
verhouding van een rivierbedding afhankelijk is van de
samenstelling van de ondergrond, het riviersediment en
het debiet. In de Nederlandse rivierdelta is de waarde voor
vrij meanderende rivieren in een zandige ondergrond niet
bekend, maar voor meanderende rivieren in een cohesieve
ondergrond van klei en veen liggen de waarden tussen
5 en 13. Gouw en Berendsen (2007) hebben voor de Lek
een waarde van 20 gevonden. Gezien de dimensies van de
meandergordel lijkt een beddingbreedte van minmaal 25
– 35 m aannemelijk. Deze waarden leveren een breedtediepteverhouding voor de Heldam rivier op van minimaal
5,5 - 7,5. De geschatte waarde voor de Heldam stroomrug
lijkt dus niet abnormaal.22
Omstreeks het tweede kwart van de derde eeuw komt de
rivier in haar eindfase.23 Het afnemen van de rivieractiviteit
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en –dimensies van de Heldam stroomrug lijkt een tamelijk
abrupt proces zijn geweest. Daarbij liep de waterdiepte
in korte tijd terug van 3 à 4 naar hooguit 1 meter Tevens
werd de rivier smaller, ca. 10 m. De verschuiving van de
bedding verloopt in deze fase zeer snel en de rivierbochten worden zeer scherp.
Oude Rijn stroomrug
Het is nog niet duidelijk of de Oude Rijn ten westen
van het splitspunt met de Heldam stroomrug actief is
geweest in de eerste eeuwen na de jaartelling. Ten westen
van Vleuten, bij de Hamtoren, is een insnijdingsvlak
aangetroffen van een rivierbedding. Een OSL-datering
van de daarna gevormde rivierafzettingen geeft aan dat
deze rivier mogelijk pas in de tweede eeuw na Chr. is
ontstaan.24 Op basis hiervan zou kunnen worden gesteld
dat de Oude Rijn ten westen van het splitspunt met de
Heldam stroomrug mogelijk niet actief was in de eerste
twee eeuwen na Chr. en dat de verlanding van de Heldam
stroomrug een gevolg is van het ontstaan van een nieuwe
rivierloop door de noordelijk gelegen Oude Rijn stroomrug. Helaas is de standaarddeviatie van de uitslag te groot
om een dergelijke uitspraak met zekerheid te doen. Het
verlanden van de Heldam stroomrug zou ook verband
kunnen houden met een afname van de watertoevoer
vanuit de Kromme Rijn. In de late ijzertijd25 ontstaan bij
Wijk bij Duurstede namelijk de Hollandsche IJssel en later
de Lek. Deze rivieren nemen in de loop van de Romeinse
tijd steeds meer van de waterafvoer voor hun rekening.26
Op basis van 14C-dateringen blijkt dat het noordelijke
deel van de Oude Rijn in elk geval wel actief is of blijft
als de Heldam stroomrug al buiten gebruik is geraakt.27
Een 14C-datering van de restgeulvulling bovenstrooms van
het splitspunt met de Heldam stroomrug geeft ook aan
dat de bedding pas in de vijfde of zesde eeuw begint te
verlanden (afb. 2.1).28
Uit diverse onderzoeken blijkt dat de Oude Rijn rond 500
na Chr. vervolgens een geheel nieuwe, sterk meanderende
rivierbedding vormt in het centrale deel van de stroomgordel. Al lijkt het onwaarschijnlijk, toch kan op basis
van de beschikbare dateringen van het verlanden van de
‘Romeinse’ Rijn en de vorming van de nieuwe middeleeuwse bedding niet worden uitgesloten dat gedurende
korte tijd geen actieve rivier in het gebied aanwezig was.
De nieuwe rivierbedding begint in elk geval vanaf de
negende eeuw te migreren, vermoedelijk als gevolg een
afnemende watertoevoer, en erodeert in de loop van de
daarop volgende eeuwen oudere beddingafzettingen van
de Rijn binnen een zone van maximaal 300 m (afb. 2.1).29
In 1122 na Chr. wordt de Kromme Rijn bij Wijk bij
Duurstede afgedamd en komt definitief een einde aan
de activiteit van deze Rijntak. Recente 14C-dateringen van
de basis van deze restgeul tonen aan dat de verlanding
in de diepste delen van de rivierbedding al in de tiende
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eeuw aanvangt (afb. 2.1).30 In de ondiepe delen begint de
verlanding pas in het twaalfde eeuw, als de afdamming
een feit is (afb. 2.1). Dit betekent dat de afdamming
inderdaad slechts de bezegeling is van een reeds in gang
gezet, natuurlijk proces, zoals Vink (1953) en Berendsen
(1982) al veronderstelden.

2.2

Doel

Het fysisch-geografisch onderzoek tijdens het archeologische onderzoek in 2000/2001 heeft zich gericht
op het beschrijven van de putwanden, met name het
doorlopende profiel over de Heldam stroomrug (lithologie
en sedimentologie). Aan de hand van de beschrijvingen
zijn de putwanden genetisch geïnterpreteerd. Hierdoor
ontstond een beeld van de opbouw van de ondergrond, de
ontstaansgeschiedenis van de ondergrond en de landschappelijke context van de vindplaats.
Voor het landschappelijke onderzoek zijn de volgende
vragen geformuleerd:
- Wat is de geologische, geomorfologische en bodemkundige opbouw van het plangebied en wat is de relatie met
de archeologische resten?
- Zijn de restgeulen op het terrein te dateren? Zo ja, hoe
verhouden deze datering(en) zich met de (elders) gedocumenteerde profielen over de stroomrug en restgeul
(vergelijk de opgravingen LR31, LR39 en LR62).31
- Is sprake van een meerdere archeologisch niveaus? Zo ja,
hoe oud zijn deze en hebben hierop menselijke activiteiten plaats gevonden?

2.3

Werkwijze

Tijdens het onderzoek op vindplaats Wachttoren
Gemeentewerf zijn slechts enkele profielopnamen gedaan.
De profielopnamen zijn uitgevoerd op representatieve
plaatsen in de profielen. Deze opnamen zijn beschreven
volgens de Stiboka-classificatie32 waarbij de textuurbeschrijving en bepaling van het koolzure kalkgehalte met
een 5% HCL-oplossing om de 5 cm heeft plaatsgevonden.
Daarnaast is relevante sedimentologische en lithologische
informatie vastgelegd op de profieltekeningen en zijn de
profielen gedocumenteerd door middel van foto’s. Naar
aanleiding van enkele complexe profielen heeft tijdens
het onderzoek enkele malen overleg plaatsgevonden met
Henk Berendsen (†) van de Universiteit Utrecht. Bij de
uitwerking in 2009 zijn de volgende profieltekeningen
bestudeerd, te weten:
- put 3, oostwand
- put 6, oostwand
- put 13, westwand
- put 25, noord-, oost- en westwand
- put 26, oostwand

- put 32, oostwand
- put 35 en 36, westwand
- put 38, oost- en westwand
In put 6 en put 37 zijn monsters genomen ten behoeve
van 14C-analyses. Het monster uit put 37 is genomen
uit een blok grond dat door de machine op de kant was
gelegd tijdens het machinaal verdiepen van het profiel.
Het was namelijk onmogelijk een monster uit het profiel
te nemen, omdat het grondwater zeer snel opkwam en het
profiel kort na aanleg instortte. De monsters zijn dubbel
verpakt in plastic, geadministreerd en opgeslagen. Na
afloop van het veldwerk is één monster, het monster uit
put 37, geselecteerd voor datering. Door BIAX zijn macroresten van land- en oeverplanten geselecteerd.33 Deze
zaden zijn geschikte voor AMS-datering en opgestuurd
naar het Centrum voor Isotopen Onderzoek (CIO) aan
de Universiteit Groningen. De 14C-dateringen zijn gekalibreerd met het kalibratieprogramma Oxcal versie 3.10.34
Daarnaast heeft in het kader van dit onderzoek een
karterend booronderzoek plaatsgevonden in de omgeving
van het opgravingsterrein. Het doel van deze kartering
was de omvang van de meandergordel van de Heldam
stroomrug fase 2 te bepalen ten noorden van de Leidsche
Rijn. Op basis van boringen en niet gepubliceerd kaartmateriaal uit het archief van de vakgroep Fysische Geografie
van de Universiteit Utrecht is een boorplan opgesteld.35
Deze kartering is uitgevoerd door Jan Bresser en Willem
van Leusden van ADC Archeoprojecten, de interpretatie
is uitgevoerd dor Wilko van Zijverden. Vervolgens zijn
locaties waar mogelijk restanten van de meandergordel
van de Heldam 2 aanwezig waren gekarteerd op het
voorkomen van vindplaatsen door Arno Borsboom en
Peter Deunhouwer van RAAP.36 Om de boorgegevens
enigszins op elkaar te laten aansluiten is voor beide
karteringen dezelfde methodiek van beschrijven aangehouden. De boringen zijn tot 120 cm -mv uitgevoerd met
een Edelmanboor (6 cm) en vervolgens doorgezet met
behulp van een gutsboor (3 cm) tot in beddingafzettingen
of maximaal 200 cm onder maaiveld. De textuur van
elke boring is per 10 cm beschreven. RAAP heeft bij de
beschrijving van de boringen de classificatiemethode NEN
5104 gehanteerd37, terwijl het ADC gebruik heeft gemaakt
van de Stiboka-classificatie. De boorbeschrijvingen van
RAAP zijn automatisch omgezet in Stiboka-eenheden.
Hierbij zijn de eenheden Kz3 en Kz4 omgezet in ZZL of
LK afhankelijk van de aan- of afwezigheid van een ‘fining
upwards’ profiel. De archeologische indicatoren die zich
in de boringen bevonden zijn eveneens beschreven om
de 10 cm. Het koolzure kalkgehalte is steeds bepaald
met een 5% HCL-oplossing. De boringen zijn ingemeten
ten opzichte van de huidige topografie en vervolgens
omgezet in RD-coördinaten. De hoogte ten opzichte van
NAP van de boringen is bepaald aan de hand van geïnterpoleerde recent ingemeten maaiveldhoogten.

2.4

Resultaten

In deze paragraaf wordt de opbouw van de ondergrond
op het opgravingsterrein besproken. Als eerste volgt een
opsomming van de sedimentologische waarnemingen in
de profielwanden. Deze gegevens worden vervolgens geologisch geïnterpreteerd. Uiteindelijk wordt aan de hand
van de combinatie van geologische en archeologische
informatie een paleogeografische reconstructie gemaakt
(paragraaf 2.5). Hierin worden achtereenvolgens de
oorspronkelijke ondergrond van het gebied, de rivieractiviteit en de invloed ervan op menselijke activiteiten in de
verschillende perioden beschreven.

2.4.1

Bodemopbouw

1. Zuidelijk deel van het opgravingsterrein
Beschrijving
Het profiel in het zuidelijke deel van het opgravingsterrein
(werkputten 3Z, 6, 22Z, 23Z,28Z, 29Z, 31Z, 34, 39Z, 40Z,
42) is vrij eenvormig. De basis van het profiel bestaat uit
pakketten kalkrijke zavel en zand. Naar boven toe wordt
het profiel kalkloos en gaat over in kalkloze zware klei.
In de top van dit pakket heeft zich een sterk golvende,
ca. 20 cm dikke zwarte laag gevormd. Deze laag wordt
afgedekt door een ca. 10 cm dik pakket grijze, kalkloze
(matig) zware klei. In de top van dit pakket heeft zich
eveneens een zwartgrijze laag ontwikkeld. Deze laag is
ca. 5 cm dik. Dit pakket wordt vervolgens afgedekt door
een pakket bruingrijze kalkloze lichte klei van enkele
decimeters dik.
Interpretatie
De pakketten zand en zavel aan de basis van het profiel
zijn geïnterpreteerd als bedding- en oeverafzettingen van
de Heldam stroomrug fase 1. De zwarte laag in de top
van de oeverafzettingen is geïnterpreteerd als vegetatiehorizont (nr. 1) en representeert een periode waarin
relatief weinig tot geen sediment is afgezet. Deze laag
is sterk golvend (afb. 2.2). Dit reliëf wordt veroorzaakt
door de onderliggende afzettingen: zogenaamde kronkelwaardruggen en –geulen van de Heldam stroomrug fase
1. Het dunne kleipakket bovenop de Heldam stroomrug
fase 1 is geïnterpreteerd als komafzettingen afgezet
tijdens een kortstondige fase. De dunne zwartgrijze
laag is wederom geïnterpreteerd als vegetatiehorizont
(nr. 2). Het bruingrijze kleipakket dat deze afzettingen
afdekt is geïnterpreteerd als oever- en komafzettingen.
Deze komafzettingen zijn vermoedelijk gevormd tijdens
Heldam stroomrug fase 2. Zowel voor vindplaats Balije als
voor vindplaats Romeinse Weg is voor de verschillende
lithogenetische eenheden een paleobotanisch onderzoek
uitgevoerd door BIAX.38
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2. Centrale deel van het opgravingsterrein
Beschrijving
Het centrale deel van het opgravingsterrein heeft een geheel ander opbouw (werkputten 3, 8, 13, 16, 24, 25N, 26,
27, 30N, 32Z, 35, 36, 38, 39, 40N, 41). Hier bestaat de
basis van het profiel steeds uit matig grof zand (afb. 2.3a;
210-300μm). Naar boven toe gaat het zandpakket over
in een pakket zavel, een zogenaamde ‘fining upwards’sequentie. Het gehele profiel is tot aan de bouwvoor
kalkrijk. Fosfaatverkleuringen ontbreken vrijwel over het
gehele profiel, ondanks het feit dat er gedurende enige
tijd menselijke activiteit op het terrein heeft plaats gevonden. In het algemeen zijn de sedimentaire structuren tot

aan de bouwvoor zichtbaar. De kleinschalige structuren
bestaan uit horizontale of scheve gelaagdheid binnen
zandlagen (afb. 2.3a). Het verspoelde organische materiaal in het zand maakt de gelaagdheid duidelijk zichtbaar.
Daarnaast is vrijwel overal een grootschalige gelaagdheid
zichtbaar. De dunne kleilagen die zijn ingeschakeld
tussen de zandpakketten hellen afwisselend af in noordelijke en zuidelijke richting (afb. 2.3b; 2.4). Op enkele
plaatsen is een horizontale gelaagdheid zichtbaar in de
profielwanden. Daarnaast zijn in het centrale deel van het
opgravingsterrein diverse komvormige opvullingen van
enkele meters doorsnede aanwezig. De opvulling is zeer
divers (zie later deze paragraaf).
Interpretatie
Het zandpakket is geïnterpreteerd als beddingafzettingen
van de Heldam stroomrug fase 2, het bovenliggende
zavelpakket als oeverafzettingen van diezelfde rivier.
Normaliter is een matig tot sterk ontkalkte en grotendeels
gehomogeniseerde zone van minimaal 20 cm onder de
bouwvoor aanwezig. Hieruit blijkt dat dit terrein sterk is
afgevlet.
In put 3 is duidelijk de overgang van tussen de twee
boven beschreven profieltypen, te weten oever- op beddingafzettingen en oever- op komafzettingen, zichtbaar
(afb. FG3b). Hierin is duidelijk zichtbaar dat de zwartgrijze
vegetatiehorizont in de komafzettingen wordt afgesneden
door de beddingafzettingen van de Heldam stroomrug
fase 2. In andere putten (put 25, 30, 34, 38 – 40) is deze
overgang ook aangetroffen (afb. 2.4). Het insnijdingsvlak blijkt zuidoost- noordwest georiënteerd te zijn. De
beddingafzettingen ten noorden van dit vlak hellen af in
noordoostelijke richting, waaruit kan worden afgeleid dat
de rivier die deze afzettingen heeft gevormd in diezelfde
richting is opgeschoven.
De komvormen die zijn aangetroffen ten noorden van dit
erosievlak zijn tijdens het veldwerk geïnterpreteerd als
restgeulen. Uiteindelijk zijn zes restgeulen onderscheiden.
Op basis van de proefsleuven was slechts één restgeul
verwacht. Alle restgeulen zijn min of meer zuidoostnoordwest georiënteerd. De restgeulen hadden een
verschillende opvulling, morfologie, enigszins afwijkende
oriëntering en ze waren over enige afstand te vervolgen.
Op basis van de oversnijdingen is een relatieve chronologie opgesteld. De meeste opvullingen bevatten archeologische resten. In afbeelding 2.4 zijn de verschillende
restgeulen zoals in eerste instantie bedacht weergegeven.
Met behulp van een aardewerkanalyse is getracht de relatieve datering om te zetten naar een absolute datering.
De opvulling van de restgeulen is destijds door W. van
Zijverden als volgt beschreven:

Afb. 2.3 Opbouw in het centrale deel van het opgravingsterrein:
a. kleinschalige gelaagdheid binnen zandlagen; b. grootschalige
scheve gelaagdheid; c. insnijdingsvlak van Heldam stroomrug fase
2.
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Restgeul 1
Deze restgeul bevindt zich in het noordelijke deel van put
3 en 32, precies op de locatie zoals deze was aangegeven

Afb. 2.4 Sporenkaart van het opgravingsterrein met daarop aangegeven de aangetroffen geologische fenomenen,
belangrijke archeologische vondsten.

14

C-monsterlocaties en
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Restgeul 4
Deze ca. 10 m brede restgeul heeft, net als restgeul 3,
een zeer homogene vulling van kalkloze humeuze lichte
klei (afb. 2.7a). Aan de basis van de restgeul, ca. 2 m
diep, bevinden zich kleiballen. De restgeul heeft een grote
hoeveelheid aan archeologisch materiaal opgeleverd.

Afb. 2.5 Noordzijde van restgeul 1 in werkput 32.

in het vooronderzoek door RAAP (afb. 2.1b). De restgeul
is ca. 8 - 10 m breed. In put 32 is het profiel lokaal verdiept. Als gevolg van verzadiging stortte het profiel echter
kort na aanleg in, waardoor geen tekening kon worden
gemaakt en de diepte van de basis van de kom slechts
geschat kon worden. De basis van de komvorm wordt
gekenmerkt door het voorkomen van kleiballetjes met een
diameter van hooguit enkele centimeters, zogenaamde
‘claypebbles’. De komvorm is opgevuld met sterk geband
kleiig veen, humeuze en venige klei (afb. 2.5). In deze
restgeul is geen archeologisch materiaal aangetroffen.
De basis van het profiel is wel bemonsterd ten behoeve
van een 14C-analyse.39 De uitkomst van hiervan is 1940
± 35 BP.40 Gekalibreerd levert dit een datering op tussen 37 voor Chr. en 129 na Chr. (met 95% zekerheid),
dus waarschijnlijk in de eerste of begin tweede eeuw na
Chr. Aangezien in het centrale deel van het terrein ook
restgeulopvullingen zijn aangetroffen, zal in de paragraaf
‘Paleogeografische reconstructie’ pas worden ingegaan
op de uitkomst van deze datering en de datering van de
andere restgeulen.
Restgeul 2
De restgeul heeft een enigszins gelaagde opvulling met
afwisselend kalkrijke humeuze lichte klei en zavel. De
breedte van de bijbehorende beddingafzettingen bedraagt
minimaal 12 m, maar kon als gevolg van latere erosie niet
nader worden bepaald.
Restgeul 3
Deze geul heeft een zeer homogene opvulling die voornamelijk bestaat uit kalkrijke zavel en lichte klei. In het vlak
was deze geul zeer duidelijk zichtbaar door het voorkomen van grote zandribbels (duinen) waar een dunne
kleilaag overheen lag, zogenaamde mud draped dunes
(afb. 2.6). Dit verschijnsel is kenmerkend voor restgeulen.41 De bij deze geul behorende beddingafzettingen zijn
maximaal ca. 40 meter breed. De rivier heeft zich op deze
plaats tot maximaal 150 cm –mv, ofwel ca. 1,9 m-NAP,
ingesneden. Hierbij moet wel rekening worden gehouden
met het feit dat het perceel is afgevlet. Dit betekent dat de
rivierbedding maximaal twee tot drie meter diep was.
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Restgeul 5
Deze geul heeft een sterk gelamineerde opvulling (afb.
2.8a). In put 25 werden enkele houten palen aangetroffen
aan de rand van de restgeulafzettingen. Deze palen hebben mogelijk onderdeel uitgemaakt van een verspoelde
beschoeiing. De palen waren niet geschikt voor een
dendrochronologische datering. Deze mogelijke beschoeiing doet vermoeden dat de bedding is gefixeerd door de
toenmalige bewoners van het gebied. Wijlen dr. H.J.A.
Berendsen veronderstelde op basis van de scherpe en
merkwaardig gevormde oversnijding met restgeul 4 dat
het een gegraven geul betreft (afb. 2.8b).42 Het is echter
zeer waarschijnlijk dat deze ‘oversnijding’ een spoor is en
is ontstaan bij het plaatsen van de beschoeiing.
Restgeul 6
Deze restgeul is maximaal 7 - 8 m breed en heeft een zeer
kenmerkende opvulling, waardoor deze geul zich duidelijk
onderscheidt van de overige restgeulen. De zandige
basis van de restgeul bevindt zich op ca. 1,5 m-NAP
en vanaf een diepte variërend van c. 0,9 – 0,6 m-NAP
bestaat de opvulling uit een bruinzwart pakket kalkrijke
gyttja dat maximaal 15 cm dik is en sterk veraard (afb.
2.7b). Daarboven bevinden zich donkerbruine pakketten
venige klei en humusrijke zware klei. Deze pakketten zijn
sterk geoxideerd. In put 3 zijn deze venige en humeuze
restgeulafzettingen het best bewaard gebleven en
bedraagt de totale dikte van de afzettingen 60 cm. In de
meeste gevallen is door (sub)recente afgraving slechts een
pakketje van 1 - 2 dm bewaard gebleven. In put 6 is van
deze restgeul is een gecombineerd pollen-/macrorestenmonster genomen (vnr.49 en 50). Gezien het feit dat de
restgeul een grote hoeveelheid archeologisch materiaal
bevat is afgezien van een 14C-datering. Daarnaast is in de
vulling van de restgeul een aantal visfuiken aangetroffen
(put 13; afb. 2.4; zie verder hfdst. 9). Verder bevatte deze
restgeul in put 24 een houten structuur van ca. 2,5 m
breedte en een lengte van ca. 5,5 m (afb. 2.4 en 3.7, zie
verder hfdst. 3). Deze structuur wordt geïnterpreteerd
als een beschoeide dam of bruggetje. Op basis van de
stratigrafie blijkt dat het bruggetje is aangelegd op het
moment dat de restgeul al gedeeltelijk was verland en
nog slechts een geringe waterdiepte had. Deze restgeulen
worden in de paragraaf 2.5 ‘Paleogeografische reconstructie’ verder besproken.

Afb. 2.6 a. Restgeul met begroeide flanken, Columbia River, Canada. (Foto: B. Makaske.); b. restgeul 3 in het vlak met mud draped dunes
op het opgravingsterrein.
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geïnterpreteerd als afzettingen van de Heldam stroomrug
fase 2. De grens met het komgebied in het zuiden is hier
echter noordoost-zuidwest georiënteerd (afb. 2.4). De
beddingafzettingen zijn dus in een andere fase gevormd
dan degene uit het centrale deel van het opgravingsterrein
die in noordoostelijke richting afhellen. Deze afzettingen
worden doorsneden door de afzettingen van restgeul
6. Dit betekent dat de afzettingen ouder zijn dan de
afzettingen in het centrale deel van het opgravingsterrein.
Daarom zijn de afzettingen van de Heldam stroomrug
onderverdeeld een oudste fase 2A en jongere fase 2B.
Restgeul 1 vormt vermoedelijk het einde van fase 2A en is
waarschijnlijk ontstaan als gevolg van een rivierbochtafsnijding. Hierdoor werd de rivierloop bekort. Op basis van
de 14C-uitkomsten van de opvulling van restgeul 1 blijkt
dat de afsnijding vóór 129 na Chr. heeft plaatsgevonden.
Meer hierover in de paragraaf 2.5 ‘Paleogeografische
reconstructie’.
4. Noordelijk deel van het opgravingsterrein

Afb. 2.7 Restgeulen in het centrale deel van het opgravingsterrein:
a. restgeul 4; b. restgeul 6.

3. Westelijke deel van het opgravingsterrein
Beschrijving
In het zuidelijke deel van put 22, 23, 28 - 30 en in put 31
en 39 was een donkergrijze tot zwarte vegetatiehorizont
op ca. 0,3 – 0,5 m-NAP zichtbaar in het vlak (afb. 2.4). In
het noordelijke deel van put 22, 23, 28 en 29 wordt de
vegetatiehorizont afgesneden door kalkrijke zandpakketten die van elkaar worden gescheiden door relatief
dunne kleilagen. Deze zandpakketten worden direct onder
de bouwvoor al aangetroffen. Deze opbouw lijkt op die
van het centrale deel van het opgravingsterrein, maar de
grootschalige gelaagdheid in de zandpakketten helt af
in noordwestelijke richting. Daarmee staat deze vrijwel
haaks op de hellingsrichting van de zandpakketten in het
overige deel van het centrale opgravingsterrein. In de beddingafzettingen is handgevormd (verspoeld) aardewerk
aangetroffen dat wordt gedateerd tussen het midden van
de laatste eeuw vóór en het midden van de eerste eeuw
na het begin van de jaartelling. In het noorden wordt deze
eenheid begrensd door restgeul 6 (put 25).
Interpretatie
De vegetatiehorizont is een voortzetting van de vegetatiehorizont die in het zuidelijke deel van het opgravingsterrein wordt aangetroffen. Hieronder bevinden zich
de beddingafzettingen van Heldam fase 1. De zand- en
kleipakketten die in noordwestelijke richting afhellen zijn

24

Wacht aan het water Basisrapportage Archeologie 52

Beschrijving
Ten noorden van de restgeul 1 is de opbouw vrijwel identiek aan die in het zuidelijke deel van het opgravingsterrein (afb. 2.5). De gelaagdheid is horizontaal. De basis
van het profiel bestaat uit een pakket humeuze klei, met
daarop achtereenvolgens pakketten kalkloze venige klei,
(matig) zware klei, donkergrijze humeuze klei en kalkloze
matig zware klei. Daar bovenop ligt een ca. 50 cm dik
pakket kalkrijk zand.
Interpretatie
De kalkloze lagen ten noorden van restgeul 1 zijn geïnterpreteerd als komafzettingen die zijn gevormd vóór de
vorming van de Heldam stroomrug fase 2. In de top van
de komafzettingen heeft zich een donkergrijze vegetatiehorizont gevormd. Het bovenliggende dunne kleipakket
en het kalkrijke zandpakket zijn geïnterpreteerd als
oeverafzettingen van de Heldam stroomrug fase 2.

2.4.2

Het booronderzoek

Uit de doorlopende profielen over de Heldam stroomrug blijkt dat fase 2 van deze stroomrug kan worden
gekarteerd op basis van het ontbreken van een vegetatiehorizont in de ondergrond, het voorkomen van beddingafzettingen op geringe diepte en een geringe ontkalkingsdiepte (zie paragraaf 2.4.1). Aan de hand van de boringen
kon de meandergordel uit fase 2 vrij nauwkeurig worden
gekarteerd (afb. 2.1b). Deze stroomrug blijkt slechts ca.
200 m breed te zijn en vertoont scherpe meanderbochten.
Deze meandergordel heeft de onderliggende meandergordel van fase 1 grotendeels omgewerkt. Alleen aan de
randen zijn resten van de voorgaande fase overgebleven.
Daarnaast zijn twee pakketten met crevasse-afzettingen
aangetroffen die aan de tweede fase van de stroomrug

kunnen worden gekoppeld (afb. 2.1b). Eén crevasserug
bevindt zich ten zuidwesten van het opgravingsterrein, direct westelijk van opgraving ‘Romeinse weg’ , een andere
ruim 500 m ten oosten van het opgravingsterrein.

2.5

Paleogeografische reconstructie

Herinterpretatie
In eerste instantie zijn dus zes restgeulen op het terrein
onderscheiden. Daarnaast werd in het veld verondersteld
dat deze restgeulen naast Romeins aardewerk ook
aardewerk uit de vroege middeleeuwen bevatten. Op

basis daarvan plus de 14C-datering werd geconcludeerd
dat de restgeulen tot in de vroege middeleeuwen water
hebben bevat. Tijdens de uitwerking bleek echter dat
geen middeleeuws aardewerk in de restgeulopvullingen
aanwezig was. Het jongste aardewerk is afkomstig uit de
restgeulen 4, 5 en 6, en dateert uit de eerste helft van de
derde eeuw.
Daarnaast zijn na 2001 aanvullende gegevens beschikbaar
gekomen over de ontwikkeling van het landschap van de
Heldam stroomrug tijdens de opgravingen ‘Zandweg’43,
‘De Balije’44 en ‘Parkzichtlaan’45: respectievelijk 0,5 km
stroomafwaarts en 1,5 en 4 km stroomopwaarts (afb.

Afb. 2.8 a. Noordprofiel werkput 25, sterk gelamineerde opvulling; b. westprofiel werkput 25, verstoorde gelaagdheid en houtresten die
mogelijk deel uitmaken van een beschoeiing.
25

2.1a). Tijdens deze opgravingen is de eindfase van de
Heldam stroomrug fase 2 zichtbaar geworden. Hieruit
blijkt dat het afnemen van de rivieractiviteit en –dimensies
van de Heldam stroomrug een tamelijk abrupt proces is
geweest in de eerste helft van de derde eeuw. De profielen
lieten inkrimpende sequenties zien, waarbij de waterdiepte in korte tijd terug liep van 3 à 4 m naar hooguit
1 m. Uiteindelijk resteerde in het tweede kwart van de
derde eeuw nog slechts een smalle restgeul van ca. 10 m
breedte. De verschuiving van de bedding verliep in deze
fase lokaal zeer snel en de rivierbochten werden in het
algemeen zeer scherp. De sedimentopbouw in de omgeving van restgeul 4, 5 en 6 op vindplaats ‘Wachttoren
Gemeentewerf’ met pakketten grof zand met kleiballen en
verspoeld organisch materiaal vertoont een sterke gelijkenis met de ‘grillige’ eindfaseafzettingen die aangetroffen
zijn bij deze beide onderzoeken. Op basis daarvan plus de
dateringen van het aangetroffen archeologisch materiaal
is een nieuwe paleogeografische reconstructie van het
opgravingsterrein opgesteld.
Restgeul1
Natuurlijke restgeul die wordt geïnterpreteerd als restgeul
die is gevormd aan het einde van fase 2A als gevolg van
een rivierbochtafsnijding.
Restgeul 2
Het is de vraag of dit een restgeul is of dat er sprake
is van een doorlopende opschuiving van beddingafzettingen. Indien het een restgeul is betreft het vermoedelijk
een ‘chute cut-off, ofwel het ontstaan van een nieuwe,
tijdelijke nevengeul ter plaatse van een voormalige
kronkelwaardgeul in de binnenbocht van de rivier. Deze
gebeurtenis zal tijdens een periode van hoogwater
hebben plaatsgevonden. De afzettingen worden aan de
noordzijde afgesneden door restgeul 3 en zijn dus ouder
dan restgeul 3.
Restgeul 3
Hier lijkt wel degelijk sprake te zijn van een ‘chute
cut-off’. De nieuwe bedding was slechts 2 – 3 m diep en
schoof vervolgens ca. 40 m op in noordelijke richting.
Deze migratie en daarop volgende verlanding hebben vermoedelijk in korte tijd, binnen één of enkele jaren, plaats
gevonden. Op basis van de helling van de accretievlakken
ten noorden van restgeul 3 lijkt deze bochtafsnijding
binnen de beddingafzettingen uit fase 2B te vallen, vermoedelijk daterend uit het midden of einde van de tweede
eeuw. Aangezien in deze afzettingen geen vondstmateriaal is aangetroffen is deze datering niet zeker. Het kan
daarom niet worden uitgesloten dat deze chute cute-off
tijdens de Heldam fase 1 heeft plaats gevonden.
Restgeul 4
Deze restgeul wordt niet gezien als een restgeul, maar als
rivierafzettingen die zijn gevormd direct na de plaatselijke
insnijding van de rivier in de eindfase van fase 2B. De
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hellingsrichting van de accretievlakken in de beddingafzettingen die vervolgens zijn gevormd geven aan dat
de rivierbedding daarna in noordoostelijke richting is
gaan opschuiven (zie afb. 2.4; op basis van versnijding in
profielwand put 3). Het aardewerk dateert voornamelijk
uit het eind van de tweede eeuw tot en met het begin van
de derde eeuw, hoewel ook stukken aangetroffen zijn die
vanaf de tweede helft van de tweede eeuw voorkomen.
Restgeul 5 en 6
Bij nadere bestudering van de profielen zijn de restgeulen
5 en 6 niet als aparte geulen opgevat, maar als een zone
waarin de restgeul in haar eindfase in korte tijd snel heeft
gemigreerd. Deze afzettingen van ‘restgeul’ 5 liggen
namelijk vrijwel overal direct tegen en zelfs gedeeltelijk
onder de afzettingen van restgeul 6. Daarom worden
ze beschouwd als beddingafzettingen die zijn gevormd
vlak voor de eindfase van restgeul 6. In dat geval lijkt het
waarschijnlijk dat restgeul 4 en 5 in put 25 en 26 oorspronkelijk niet goed zijn gekoppeld aan de restgeulafzettingen in de oostelijker gelegen putten. Het lijkt logischer
restgeul 4 in deze putten te interpreteren als ‘restgeul’ 5
(afb. 2.4). Het aardewerk uit deze restgeulen dateert van
het eind van de tweede eeuw tot en met het begin van de
derde eeuw.
De Heldam 2, een gereguleerde rivier?
Van Zijverden nam aan dat restgeul 1 de natuurlijke
verlanding van de Heldam rivier aangaf. Volgens hem zou
de Heldam stroomrug dus al aan het einde van de eerste
of aan het begin van de tweede eeuw na Chr. buiten
gebruik zijn geraakt. Op basis van het feit dat de jongste
restgeul van de Heldam stroomrug op diverse plaatsen is
beschoeid plus de foutieve veronderstelling dat deze restgeul vroegmiddeleeuws aardewerk bevat, is geopperd dat
de restgeul van de Heldam bewust is opengehouden door
de Romeinen. Daarnaast werd de opvulling van restgeul
5, bestaande uit kleinschalige ribbels met verschillende
hellingsrichtingen, geïnterpreteerd als afzettingen die
door tegengestelde stromingsrichtingen zijn ontstaan.
Uit het omdraaien en omkeren van de stromingsrichting
werd afgeleid dat de jongere afzettingen van de Heldam
stroomrug zijn gevormd in een door mensen gereguleerde
rivier. Er werd zelfs gesuggereerd dat in de Romeinse tijd
stroomregulerende voorzieningen moeten zijn aangebracht, zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts van
de Heldam stroomrug. Doordat bij latere opgravingen
aanvullende gegevens beschikbaar zijn gekomen over de
ontwikkeling van de Heldam stroomrug blijkt dat deze
interpretatie onjuist is en dat een natuurlijke verklaring
voor alle fenomenen kan worden gegeven. De verandering
van de richting van de kleinschalige stroomribbels kan
worden verklaard door een lokaal fenomeen, namelijk een
tegendraadse stroming aan de rand van een rivierbedding.
Door een kleine verschuiving van de stroming ontstaan
tegengestelde hellingsrichtingen. In extreme gevallen
kan zelfs kleisedimentatie plaatsvinden in de buitenbocht

van een rivier, zogenaamde ‘counterpoint accretion’.46
De lokale stromingsrichting mag dus niet zonder meer
worden geëxtrapoleerd naar algemene stroomrichting van
de rivier.
Paleogeografische reconstructie
De oudste rivierafzettingen op het opgravingsterrein zijn
de komafzettingen die zich buiten de stroomrug van
de Heldam fase 2 bevinden in het zuidelijke deel en het
uiterste noordelijke deel van het opgravingsterrein (afb.
2.4). Deze afzettingen worden afgedekt door de oeverafzettingen van de Heldam fase 2 en zijn dus gevormd in de
periode tussen de actieve fasen van de Heldam stroomrug
fase 1 en 2.
Rond het begin van de jaartelling wordt de Heldam
stroomrug gereactiveerd en ontstaat de Heldam rivier fase
2A (afb. 2.9a). Daarbij snijdt de rivierbedding zich in de
onderliggende oudere kom- en de onderliggende oeveren beddingafzettingen van fase 1 van deze stroomrug.
Het noordoost-zuidwest georiënteerde insnijdingsvlak op
het westelijke deel van het opgravingsterrein (put 22, 23,
28 en 29) is vermoedelijk gevormd in deze beginfase. De
vervolgens gevormde beddingafzettingen met accretievlakken afhellend naar het noordwesten geven aan dat de
rivierbedding daarna in noordwestelijke richting opschoof
en een steeds ruimere bocht vormde (afb. 2.9b). In de
beddingafzettingen is aardewerk aangetroffen dat dateert
uit de vroege eerste eeuw en vermoedelijk afkomstig is
van een voormalig nederzettingsterrein dat was gelegen
op de oever van de Heldam stroomrug en is mogelijk
gedeeltelijk geërodeerd door de Heldam rivier tijdens fase
2A. In de vegetatiehorizont van fase 1 zijn hoefindrukken,
mogelijk van runderen, aangetroffen langs de rand van
de insnijding van fase 2A. Het is niet duidelijk hoe deze
gedateerd kunnen worden, maar mogelijk horen ze bij de
eerste-eeuwse nederzetting.
Restgeul 1 in het noordelijke deel van het terrein behoort
vermoedelijk ook bij fase 2A en is waarschijnlijk ontstaan
als gevolg van een rivierbochtafsnijding of - verkorting.
Het is niet zeker of de datering uit deze restgeul juist is of
dat de datering te oud is. Indien de datering juist is, kwam
de nieuwe rivierbedding van fase 2B na het eerste kwart
van de tweede eeuw op het centrale deel van het opgravingsterrein te liggen (afb. 2.9c). In deze fase wordt ook
een pakket oever- en komafzettingen afgezet op de vegetatiehorizont die zich heeft gevormd in de komafzettingen
ten noorden en ten zuiden van de meandergordel. Op het
pakket oeverafzettingen ten zuiden van de meandergordel
is een Romeinse weg aangetroffen.47 Aangezien Romeinse
wegaanleg in Leidsche Rijn pas vanaf het eind van de
eerste eeuw na Chr. plaats vindt, moet deze aanleg ook
aan het eind van de eerste of in de tweede eeuw worden
gedateerd.48 Het kan echter niet worden uitgesloten dat
de datering te oud is en dat de restgeul gevormd is aan
het eind van fase 2A, maar dat fase 2B er direct op volgt.

Indien de bochtafsnijding wel in de tweede eeuw plaatsvindt, migreert de nieuwe rivierbedding in de tweede
eeuw in noordoostelijke richting over het opgravingsterrein. De maximale verplaatsingsafstand bedraagt ca. 120
m. In de tweede eeuw vindt in de binnenbocht van de
rivier vermoedelijk meerdere malen een afsnijding, ofwel
‘chute cut-off’, plaats. Daarbij ontstaat in de binnenbocht
een tijdelijke nevengeul, respectievelijk restgeul 2 en 3,
hoogstwaarschijnlijk ter plaatse van voormalige kronkelwaardgeulen. Dit soort gebeurtenissen vindt altijd plaats
tijdens perioden van verhoogde rivierafvoeren.
In het eind van de tweede eeuw neemt de watertoevoer
af en komt de rivier in haar eindfase. De Oude Rijn
vormt vanaf dat moment de hoofdstroom van de Rijn.
Gedurende deze fase wordt de rivierbedding van de
Heldam ondieper, slechts 2 tot 3 m diep (basis op ca. 2
m-NAP). Tijdens periodes van hoogwater in de Oude Rijn
vindt gedurende korte perioden nog wel een grote(re)
watertoevoer naar de rivierbedding van de Heldam plaats.
In deze periodes verschuift de bedding zich (snel) over
een afstand van enkele tot een tiental meters. Na elke
hoogwatergolf neemt de watertoevoer drastisch af en
vindt snelle sedimentatie plaats. Geul 4 geeft de meest
zuidelijke insnijding aan tijdens deze fase. Kort daarop
verlandt de rivier geheel: geul 5 en 6. De rivierbedding is
nog slechts ca. 8 m breed en 1 m diep. Deze vormden de
laatste ‘stuiptrekkingen’ van de verlandingsfase (afb. 2.9d
en e).
In put 13 is in de top van de oeverafzettingen van Heldam
stroomrug fase 2B een hoefijzervormig spoor aangetroffen (afb. 2.4). Dit spoor is tijdens het veldwerk geïnterpreteerd als mogelijke omgreppeling van een wachttorenterrein. Het zuidelijke deel van de greppel ontbreekt
waarschijnlijk als gevolg van afvletting. Als gevolg hiervan
zijn sowieso eventuele ondiepe grondsporen verdwenen.
De relatie met de noordelijk gelegen restgeulen is niet
geheel duidelijk, maar de oriëntatie van de greppel is
opvallend evenwijdig aan de oriëntatie van de zuidelijke
accretievlakken uit fase 2B én de restgeulen 5 en 6 (afb.
2.9e). Hieruit zou kunnen worden afgeleid dat de kringgreppel is aangelegd direct ten zuiden van de rivier die in
haar eindfase verkeerde. De periode waarin dit is gebeurd
of waarin de kringgreppel functioneerde kan op basis
van de stratigrafie niet nauwkeuriger worden gedateerd
dan kort na het begin van fase 2B tot halverwege de
derde eeuw. Het aangetroffen aardewerk geeft echter een
datering van eind tweede/begin derde eeuw.
De fuiken in en de dam/brug over restgeul 6 geven aan
dat in ieder geval (nog) sprake is van menselijke activiteit
in de omgeving van het vermoede wachttorencomplex op
het moment dat de Heldam rivier definitief gaat verlanden,
dus in het tweede kwart van de derde eeuw na Chr. De
restgeul is op dat moment nog nauwelijks bevaarbaar. Het
lijkt dus niet aannemelijk dat een eventuele wachttoren
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op dat moment nog een toezichthoudende functie met
betrekking tot watertransport had. Na het verlanden
van de Heldam stroomrug vinden geen landschappelijke
veranderingen meer plaats op het terrein.

Afb. 2.9 Paleogeografische reconstructie.
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2.6

Conclusie

De opbouw van het opgravingsterrein is vrij complex en
laat een mooie doorsnede zien van de Heldam stroomrug.
In het zuidelijke deel zijn de oever- en beddingafzettingen
van Heldam stroomrug fase 1 in de ondergrond aanwezig. In de top hiervan heeft zich een vegetatiehorizont
gevormd. Hierin zijn de afdrukken van (runder)hoeven

aangetroffen. In het uiterste noorden van het terrein
bestaat de ondergrond alleen uit oever- en komafzettingen van de Heldam stoomrug. Hier zijn geen sporen van
menselijke activiteit of bewoning gevonden.
In het centrale deel van het terrein zijn bedding- en
oeverafzettingen van reactiveringsfase van de Heldam
stroomrug aanwezig. De reactivering vond plaats vlak
vóór of rond het begin van de jaartelling en daarbij
werd de Heldam stroomrug de hoofdstroom van de Rijn.
Daarbij is waarschijnlijk een vroeg-eerste-eeuws nederzettingsterrein verspoeld. De mogeljikheid dat de nederzetting op de rivieroever lag en enige vondstmateriaal in
de rivier(afzettingen) terecht is gekomen kan echter niet
worden uitgesloten.
De afzettingen uit deze fase, nummer 2, worden onderverdeeld in fase 2A en 2B. In fase 2A stroomde de
rivier van het noordoosten naar het zuidwesten over het
westelijke deel van het opgravingsterrein. De rivierbedding verschoof geleidelijk in noordwestelijke richting.
In het eerste kwart van de tweede eeuw na Chr. had de
rivier een ruime meanderbocht gevormd (restgeul 1) en
vond waarschijnlijk een bochtafsnijding plaats. De nieuw
gevormde rivierloop, fase 2B, lag waarschijnlijk in het
centrale deel van het opgravingsterrein en was zuidoostnoordwest georiënteerd. Deze oriëntatie was dus vrijwel
haaks op richting van de rivierbedding uit het begin van
fase 2A. Tijdens perioden van grote waterafvoer werden in
de binnenbocht mogelijk nevengeulen gevormd (restgeul
2 en 3). Deze waren ondiep en functioneerden slechts
tijdelijk. Ze verlandden al na korte tijd.
Aan het eind van de tweede eeuw wordt de Oude Rijn de
hoofdstroom van de Rijn. Hierdoor neemt de waterafvoer
in de Heldam rivier af en begint de rivierbedding te krimpen. Restgeul 4 is de meest zuidelijke insnijding van deze
eindfase. Hierin migreert de slinkende rivier in korte tijd
snel. Uiteindelijk verlandt de rivier in het tweede kwart van
de derde eeuw na Chr., restgeul 5 en 6. In de verlandende
rivierbedding vlak voor dit complex wordt gevist door
middel van fuiken en wordt een dam of brug aangelegd.
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3.1

Sporen en structuren

Inleiding

Tijdens beide onderzoeken zijn relatief weinig antropogene grondsporen aangetroffen (zie afb. 3.1). Voor een
groot deel zal de oorzaak hiervan liggen in het feit dat het
terrein in het recente verleden voor een groot deel ca. 1 m
is afgevlet ten behoeve van kleiwinning. Hierdoor zullen
alleen de diepste sporen op het terrein bewaard zijn gebleven. Een andere oorzaak kan zijn dat de activiteiten die
op het terrein hebben plaatsgevonden weinig grondsporen tot gevolg hadden. Welke van de twee mogelijkheden
hier het geval is, kan niet meer achterhaald worden. Ook
een combinatie van beide verklaringen is mogelijk.

3.2

Greppels

Op het opgravingsterrein zijn in totaal drie greppels aangetroffen (G1 t/m G3, zie afb. 3.1 en 3.2). Deze bevinden
zich alle in werkput 13, en zijn onderdeel van het militaire
complex ten zuiden van de restgeulen.

Slechts één van de oversnijdingen is gecoupeerd; hieruit
wordt duidelijk dat het noordelijke deel het zuidelijke
oversneed en dus later uitgediept is. Opvallend bij de
jongste vulling is de uitsparing van ca. 1 m breed in het
midden van de halve ovaal. Mogelijk betreft dit een ingang
tot het centrum van de kringgreppel in deze gebruiksfase.
Zowel de jongere als de oudere delen zijn in minimaal
twee fasen opgevuld. Waarschijnlijk is G1 een aantal keer
opgeschoond om de van nature dichtslibbende greppel
langer open te houden.
Uit de vullingen van G1 zijn acht vondstnummers afkomstig (122, 123, 125, 126, 129, 153, 154 en 156). Twee
van deze vondstnummers bevatten scherven Romeins
gedraaid aardewerk (123 en 156, afkomstig van één
amfoorkruik van het type Niederbieber 62), daterend uit
de tweede helft tweede tot derde eeuw. Ook zijn 22 stuks
natuursteen aangetroffen, waarbij enkele grote, zware basaltbrokken opvallen. Overig vondstmateriaal bestond uit
dierlijk bot, keramisch bouwmateriaal (indetermineerbare
fragmenten) en een enkel stuk verbrande klei. Ook zijn
enkele monsters uit de greppelvullingen genomen voor
onderzoek naar zaden en pollen (vondstnummers 151 en
152). Deze zijn echter niet verder geanalyseerd.

3.2.1 Kringgreppel (G1)
3.2.2 Overige greppels (G2 en G3)
G1 was een halve ovale greppel die op het archeologische
vlak gemiddeld 1,20 m breed en 7 tot 26 cm diep was.
Hij werd aangetroffen op ca. 0,00 m NAP (zie afb. 3.3).
Waarschijnlijk was G1 oorspronkelijk gesloten, maar is
de zuidhelft door afvletting van het terrein verdwenen.
De complete greppel zou een gebied van maximaal 15 x
22 m hebben omsloten. Bij een afvletting van ca. 1 m zal
G1 oorspronkelijk zo’n 2,20 m breed en 1,20 m diep zijn
geweest.
De vullingen van G1 bestonden uit donkergrijze tot
grijs gevlekte, zware klei (Ks1). Een dergelijke vulling is
op meerdere locaties in Leidsche Rijn aangetroffen in
Romeinse Heldam-context, zoals bij Balije I en II.49 Deze
kleur en textuur lijken kenmerkend te zijn voor een late
datering van rond het tweede kwart van de derde eeuw,
het einde van de sedimentatie van de Heldam stroomrug.

G2 werd aangetroffen op ca. 0,03 m-NAP, was noordoostzuidwest georiënteerd en minimaal 12,3 m lang. De
komvormige vulling bestond uit bruin gevlekte klei en is
maximaal 10 cm diep. De breedte van G2 was maximaal
80 cm. De greppel oversneed de laatste vullingen van
G1 en is dus jonger. Zes scherven aardewerk zijn aan
G2 te koppelen. Deze zijn afkomstig van een ruwwandig
bord Niederbieber 111, dat dateert vanaf het eind van de
tweede tot en met de derde eeuw na Chr.50
G3 oversneed G1 op het oostelijke uiteinde en was dus
eveneens jonger dan de kringgreppel. Deze oversnijding
is gecoupeerd, waarbij de diepte van het spoor, maximaal
5 cm, is genoteerd. De vulling bestond uit grijze klei. G3
werd aangetroffen op 0,05 m-NAP, was maximaal 50 cm
breed en minimaal 6,7 m lang. De oriëntatie was noordoost-zuidwest. Er is geen vondstmateriaal in aangetroffen.

Het lijkt erop dat de greppel meerdere malen is uitgegraven. In het vlak waren tenminste twee oversnijdingen
zichtbaar en de jongste, humeuze vulling was op enkele
plaatsen onderbroken, wat lokale uitdieping suggereert.
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25 m

Afb. 3.3 De kringgreppel G1 in het vlak.

3.3

Kuilen

Tijdens het onderzoek zijn zeven sporen aangetroffen die
als kuil mogen worden aangemerkt (zie afb. 3.1, 3.2 en
3.4). Deze kuilen waren verspreid over het hele onderzoeksterrein en hebben mogelijk diverse dateringen.
K1
Deze kuil is aangetroffen in werkput 29, ca. 6 m ten
noordwesten van de (ijzertijd)laklaag. De kuil was gegraven in de oude beddingafzettingen van fase 2A van de
Heldam. K1 werd aangetroffen op 0,18 m-NAP, was 2,6 x
2,2 m groot en maximaal 42 cm diep. De vijf onderscheiden vullingen bestonden uit grijs tot bruin zand en zavel.
De onderste vulling, bestaand uit gelaagd zand, werd
onderbroken door een paalkern van 10 cm lang en 15 cm
breed, gevuld met bruine zavel. De paalkern werd afgesneden door een vulling van grijze zavel met daarin houtskool. Naar boven toe werden de vullingen steeds zandiger
en de gelaagdheid verdween. Er was geen vondstmateriaal
in de kuil aanwezig. Hierdoor is een datering moeilijk te
geven. Wel zijn er monsters uit de vullingen genomen
voor archeobotanisch onderzoek (zie paragraaf 11.2).
K2
Kuil K2 (of mogelijk greppel) stak uit de westwand van
werkput 28, op ca. 5,5 m ten noordwesten van de laklaag.

Het spoor was minimaal 1,95 m lang en 1 m breed, gevuld
met een donkergrijze, zware zavel. K2 werd zichtbaar op
0,15 m-NAP, was 32 cm diep en komvormig. Uit het spoor
zijn geglazuurd aardewerk, dierlijk bot en natuursteen
afkomstig. Waarschijnlijk dateert K2 uit de late middeleeuwen. De oriëntatie van de kuil/greppel komt dan ook
overeen met de waargenomen middeleeuwse verkavelingsgreppels op het onderzoeksterrein.
K3
In werkput 33 werd K3 aangetroffen op 0,16 m-NAP, in de
directe omgeving van G1 (zie afb. 3.5 en paragraaf 3.2.1).
Deze kuil bevatte het complete skelet van een varken.
De lengte van K3 was 2 m, de breedte 1,5 m. De kuil is
niet gecoupeerd, dus de diepte is onbekend. De vulling
bestond uit lichtgrijs zand, met rond het skelet een
zwart randje. Hierdoor is in het veld de indruk ontstaan
dat het hier om een (sub)recent begraven dier gaat. De
grijze zandvulling wijst echter op Romeins sediment. Er is
geen daterend vondstmateriaal bij het skelet gevonden,
waardoor een definitieve datering moeilijk te geven
is. Opvallend is de locatie van K3 recht tegenover de
mogelijke ‘ingang’ van G1 (zie paragraaf 3.2.1), op de
gereconstrueerde lijn van de zuidhelft van de kringgreppel. Deze mogelijke relatie met G1 maakt een recente
datering in ieder geval minder waarschijnlijk. Hoe het
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Afb. 3.5 Het uitgeprepareerde varkensskelet in kuil K3 in het veld.

varkensskelet precies in verband staat met G1, is door de
recente afvletting niet meer te achterhalen.
K4
Deze kuil bevond zich in werkput 33 op 0,18 m-NAP ter
hoogte van het oostelijke uiteinde van G1. Het spoor
bestond uit minimaal twee vullingen, namelijk een
lichtgrijze, lichte zavel en een bruingrijze zavel. De afmetingen van het spoor bedroegen maximaal 3 x 1 m, de
diepte was maximaal 6 cm. In het spoor werden natuursteen, keramisch bouwmateriaal en aardewerk aangetroffen. Het aardewerk dateert vanaf het einde van de eerste
tot het begin van de derde eeuw. Het betreft ruwwandig
en geverfde waar in techniek B. Ook is een scherf van een
witte amfoorkruik aangetroffen. K4 werd 13 cm dieper
zichtbaar dan de greppels G1 en G3 (waarvan de laatste
over de kuil heen loopt), en zal dus ouder zijn dan deze
beide sporen.

0

Legenda:
Laklaag

Tegula

Klei

Pollenbak

1:50

K5
In werkput 34 werd K5 aangetroffen op 0,43 m-NAP. De
kuil was ingegraven in de bruine klei boven de laklaag ten
zuiden van G1. Het spoor mat 0,90 x 1,00 m, was maximaal 84 cm diep en had een vlakke bodem. De kuil was
in vier fasen opgevuld (zie afb. 3.6). De onderste vulling
bestond uit een 18 cm dikke, blauwlichtgrijze, humeuze
klei. Op deze vulling rustte een Romeinse tegula (dakpan).
Deze werd afgedekt door een zwart-geel gevlekte klei
met veenbrokken. Deze vulling werd doorsneden door
een laag grijze klei. Hierboven bevond zich een donkergrijze, humeuze, zware zavel. In de vullingen boven de
liggende tegula zijn een spijker, dierlijk bot, natuursteen,
keramisch bouwmateriaal en Romeins gedraaid aardewerk
(ruwwandig, geverfde waar in techniek A, terra sigillata
en kustaardewerk) aangetroffen. Hiermee kan K5 worden
gedateerd in het begin van de tweede eeuw. K5 is op
relatief grote diepte aangetroffen. Dit is mogelijk het
gevolg van de recente afvletting van het terrein, waardoor
de oorspronkelijke bovenkant van het spoor waarschijnlijk
ca. 120 cm hoger heeft gelegen. Om een beeld te krijgen
van de vegetatie in de tijd van de opvulling van K5, is over
het hele profiel (in twee delen) pollenbak geslagen. De
pollen zijn onderzocht en worden in hfdst. 11 besproken.
K6
Deze kuil bevond zich eveneens in werkput 34, ca. 30 m
ten zuidoosten van G1 op de zandige beddingafzettingen
van fase 2A op 0,18 m-NAP. Het spoor mat ca. 3,80 x 4,50
m en had op het vlak drie vullingen van zand en zavel. K6
is in kwadranten onderzocht, waarbij de vondsten ook in
kwadranten zijn verzameld en geadministreerd. Eén coupe
is getekend, waarbij de diepte maximaal 26 cm was. Het
spoor was komvormig en had vijf vullingen. De onderste
vulling bestond uit lichtgrijs, gelaagd zand. Daarboven
bevond zich grijs zand met houtskool. Deze werd oversneden door een laag lichtgrijs, gevlekt zand. Hierboven
was een gelaagde vulling zichtbaar van grijs tot lichtgrijs
gelaagd zand met houtskoollagen. Er zijn een scherf ruwwandig aardewerk, zes scherven handgevormd aardewerk,
natuursteen en keramisch bouwmateriaal afkomstig uit
K6. Hiermee kan de kuil waarschijnlijk gedateerd worden
vanaf de tweede eeuw.

1m

Zand
Zware zavel
Klei met veen
Afb. 3.6 a. Coupetekening van K5 met de locatie van de pollenbakken; b. coupe van K5 met uitgeprepareerde tegula in het veld.
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K7
Op 1 m ten zuidwesten van K4, in werkput 33, is K7
aangetroffen op 0,17 m-NAP. De kuil was 3,20 m lang en
0,87 tot 1 m breed. De diepte en vorm zijn niet onderzocht. De vulling bestond uit lichtbruingrijs gevlekt zand.
Op basis van de stratigrafische ligging kan K7 mogelijk
als gelijktijdig met K4 worden beschouwd. Er is geen
vondstmateriaal in de kuil aangetroffen.
Hoefindrukken
In werkput 29 zijn op de rand van de laklaag (LK), op
de overgang met de afzettingen van de Heldam fase 2A
(AIIIa), hoefindrukken gevonden van evenhoevigen, waarschijnlijk runderen (zie afb. 3.7). De dieren hebben langs
het water op de natte klei gelopen en daar hun sporen
achtergelaten, die vervolgens zijn ingedroogd. Later zijn
deze sporen opgevuld met zandige afzettingen. Mogelijk
kunnen de hoefindrukken in verband worden gebracht
met de vroeg-eerste-eeuwse bewoning.

3.4

Houten structuren

Tijdens het onderzoek is op verschillende locaties een
aantal houten palen gevonden, zowel verticaal (in situ)
als liggend (waarschijnlijk verspoeld). In restgeul 6 in
segment 1 werd een zware, vierkant bekapte paal aangetroffen die tijdens het onderzoek als mogelijke hoekpaal

van een wachttoren werd beschouwd.51 Enkele houtconcentraties kunnen als structuren worden geïnterpreteerd.
Een determinatielijst van geselecteerde houtvondsten
(opgesteld door S. Lange en P. van Rijn, BIAX Consult) is
opgenomen in bijlage 1.
Dam/brug met takkenbossen (BR1)
Haaks op geul 6, in werkput 24, werd op 0,56 m-NAP een
5 m lange constructie aangetroffen van minimaal 25, in
twee rijen geplaatste, aangepunte elzenhouten paaltjes
(zie afb. 3.2 en 3.8). Drie paaltjes zijn liggend aangetroffen (mogelijk door verspoeling), maar hebben tot dezelfde
constructie behoord. Tussen de twee palenrijen, waarschijnlijk op een opgebracht grondlichaam, waren lokaal
takkenbossen geplaatst, waarvan de houtsoort onbekend
is. De constructie was 2,20 tot 2,60 m breed. De onderlinge afstand tussen de paaltjes varieerde tussen de 25 en
50 cm. Zes paaltjes vertoonden geen kapsporen. Mogelijk
betreft het hier ‘natuurlijk’ wortelhout, maar evengoed
kunnen deze takken zonder aanpunting in de grond zijn
geslagen. Van het hout in de oostelijke rij was 10 tot
60 cm bewaard gebleven. Van de westelijke rij waren de
paaltjes nog 8 tot 65 cm lang. Waarschijnlijk betreft het
hier een (voet)brug over de laatste fase van de restgeul.
Mogelijk kunnen de twee fuiken (zie hfdst. 9), die ca. 15
m ten westen zijn gevonden, hiermee in verband worden
gebracht. Bij de brug zijn 22 scherven handgevormd
aardewerk gevonden, daterend uit de vroeg-Romeinse
tijd. Mogelijk zijn deze door inspoeling of grondverzet

Afb. 3.7 De met zand gevulde hoefindrukken in de klei van de ijzertijdlaklaag.
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Afb. 3.8 BR1 in het veld tijdens het uitprepareren en couperen.

(bijvoorbeeld grond vanuit de eerste-eeuwse nederzetting
tussen de palen gestort) hier terecht gekomen.
Steigertje (ST1) met mogelijke beschoeiing (BES1)
Ca. 27 m ten westen van bovengenoemde constructie,
eveneens in werkput 24, bevond zich een tweede houtconcentratie (zie afb 3.2). Het betreft waarschijnlijk twee
structuren: een steigertje en een mogelijke beschoeiing.
De steiger werd aangetroffen op 0,53 tot 0,62 m-NAP
en bestond uit tenminste vier verticaal geplaatste palen,
waarvan twee els en een eik. Een paal is niet verzameld
en de houtsoort is dus onbekend. De constructie was 3
m lang en 70 tot 75 cm breed. De twee noordelijke palen
zijn aangepunt en beide 32 cm lang. De twee zuidelijke
palen zijn niet verder onderzocht.
Rond het steigertje zijn zes verspoelde, aangepunte palen
aangetroffen van els en eik, samen met een plank van
elzenhout, die in het veld als mogelijk scheepshout is geïnterpreteerd. De hoogtes waarop dit liggende hout werd
aangetroffen varieerde van 0,67 tot 1,42 m-NAP en de
lengtes van de palen lagen tussen de 1,20 en 4,16 m. Ten
westen van ST1 zijn, rond 0,60 m –NAP, nog tenminste
vier elzenhouten paaltjes ingeslagen. Deze zijn niet verder
onderzocht, waardoor de lengte en aanpunting onbekend
zijn. Mogelijk horen deze paaltjes, samen met de verspoelde palen, tot een uitgebreidere steiger- of brugconstructie. Een tweede mogelijkheid is dat het overige
hout tot een plaatselijke oeverbeschoeiing heeft behoord.
Direct ten zuidenoosten van de houtstructuur is een

concentratie ballistakogels aangetroffen. Wellicht kunnen
hierdoor deze houtconstructies met de mogelijke wachttoren (kringgreppel G1) in verband worden gebracht.
Steigertje (ST2)
In het westdeel van het opgravingsterrein, in werkput 30,
werd eveneens een kleine houtstructuur aangetroffen op
0,65 m-NAP (zie afb. 3.1 en 3.4). Het structuurtje bestond
uit vier aangepunte palen, was ca. 4 m lang, en 0,90
(zuid) tot 1,35 m (noord) breed. Twee paaltjes (de meest
zuidelijke) zijn verzameld. Deze waren van elzenhout, en
51 en 52 cm lang. De vier palen kunnen waarschijnlijk
geïnterpreteerd worden als een steigertje vanaf de oever
van de restgeul, vergelijkbaar met ST1. Bij ST2 is geen
vondstmateriaal aangetroffen dat hier direct mee in
verband kan worden gebracht.
Mogelijke beschoeiing (BES2)
Ca. 35 m ten westen van ST2 zijn aan de noordrand van
werkput 25, op 0,51 tot 0,61 m-NAP, zes aangepunte
palen gevonden, vijf van eikenhout en één van elzenhout
(afb. 3.1 en 3.4). Hoewel alle palen liggend zijn aangetroffen en dus waarschijnlijk verspoeld zijn, kunnen ze
mogelijk worden geïnterpreteerd als beschoeiing, mede
omdat ze zich op een lijn op de grens tussen geul 4
en 5 bevinden (zie ook paragraaf 2.4.1 Restgeul 5). De
beschoeiing zou 13 m lang zijn geweest, met een afstand
tussen de palen van rond de 2,30 m. De meest oostelijke
paal is echter ca. 8 m verwijderd van de voorgaande.
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Waarschijnlijk zijn hier enkele tussenliggende palen verder
weggespoeld. De drie verzamelde palen (tweemaal eik,
eenmaal els) zijn resp. 60, 91 en 88 cm lang. De meest
westelijke vier palen zijn paarsgewijs aangetroffen, wat de
interpretatie als beschoeiing versterkt.

3.5

Conclusie sporen en structuren

Er zijn weinig duidelijke verbanden te leggen tussen
de sporen van VLEN3-00. Tenminste zes van de tien
grondsporen maken waarschijnlijk deel uit van de laattweede- tot vroeg-derde-eeuwse bewoning, op basis van
vondstmateriaal, vulling en ruimtelijke verbanden. Kuil
K2 heeft een laatmiddeleeuwse oorsprong. Opvallend is
dat twee rechte greppels de kringgreppel G1 oversnijden.
Het lijkt erop dat tenminste een van deze oversnijdende
sporen (G2) op basis van het aardewerk vrijwel gelijktijdig
met G1 te dateren is. Dit kan erop wijzen dat G1 relatief
korte tijd open is geweest.
Van K5 en K4 kan worden gezegd dat ze, mogelijk
samen met K7, ouder zijn dan G1. Deze kuilen kunnen
daarom een eerdere bewoningsfase representeren vanaf
het tweede kwart van de tweede eeuw. Wel moet hierbij
worden opgemerkt dat alleen K5 ten zuiden van de
eerste insnijding van de Heldam fase 2B ligt. De andere
twee kuilen liggen op de afzettingen van de vervolgens
noordwaarts opschuivende rivier, en zijn waarschijnlijk
wel ouder dan G1, maar dus misschien ook weer jonger
dan K5.
Hoe de houtvondsten zich precies verhouden tot
de bewoning is niet met zekerheid vast te stellen.
Dendrochronologisch onderzoek aan de mogelijke hoekpaal mislukte wegens te weinig jaarringen en een onregelmatig groeipatroon.52 Hierdoor is het niet duidelijk of de
paal kan worden toegewezen aan de laat-tweede-/vroegderde-eeuwse bewoning en daarmee de vermoede wachttoren. De paal ligt ca. 125 m ten westen van kringgreppel
G1, en is aangetroffen in de laatste verlandingsfase
van de Heldam fase 2B. Verspoeling vanaf de vermoede
wachttorenlocatie lijkt hiermee onwaarschijnlijk; het water
stroomde nauwelijks meer, waardoor de locatie van de
paal min of meer overeen moet komen met waar deze
oorspronkelijk terecht is gekomen. Hoewel omvang en
bewerking een zwaar constructie-element suggereren, zijn
herkomst en functie van de paal dus niet vast te stellen.
De houtconstructies, die ook nog voor een groot deel
verspoeld zijn, werden verspreid over de lengte van de
restgeulen 4 en 5 teruggevonden, terwijl de sporen zich in
het oostdeel concentreren. Samen met een visfuik bij de
meest westelijke constructie BES2 wijst dit op activiteiten
binnen het gehele onderzoeksterrein. Mogelijk zijn in segment 1 de bewoningssporen verdwenen door afvletting,
en is alleen K1 bewaard gebleven. Door het ontbreken van
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vondstmateriaal is echter niet duidelijk wat de datering
van deze kuil is. De meeste houtstructuren zijn in de
restgeulen 4 of 5 aangetroffen, en horen waarschijnlijk
bij de beginfase van de activiteiten aan het einde van
de tweede eeuw. BR1 is aan restgeul 6 toe te schrijven.
Hiermee is deze brug of dam de jongste structuur, en kan
waarschijnlijk aan de laatste fase van bewoning worden
toegeschreven vanaf het tweede kwart van de derde eeuw.

4

Ruimtelijke verspreiding van het
vondstmateriaal

Hoewel tijdens het onderzoek relatief weinig archeologische sporen zijn gevonden, is er wel een grote
hoeveelheid vondstmateriaal geborgen, met name uit de
restgeulen in het centrale deel van het terrein. Aardewerk,
natuursteen en grofkeramisch bouwmateriaal zijn in grote
aantallen aangetroffen. In de verspreiding in de restgeulen
is een aantal opvallende concentraties waar te nemen. Het
vondstmateriaal is al in een eerder stadium van uitwerking
aan de segmenten en contexten toegeschreven. Er is hier
voor gekozen om, na steekproefsgewijze controle, met
deze toewijzingen te werken.

4.1

Totaalverspreiding

Met het oog op een ruimtelijke analyse is het terrein
opgedeeld in vier segmenten. Van west naar oost zijn dit:
segment 1 (werkputten 22, 23, 25 t/m 29), segment 2
(werkputten 3, 30, 31, 38, 39), segment 3 (werkputten 8,
40, 41) en segment 4 (werkputten 6 (noorddeel), 13, 16,
24, 33 t/m 37, 42). Verder zijn er (in een eerder stadium
van uitwerking) een aantal contexten onderscheiden,
waaraan vervolgens de vondsten zijn gekoppeld. Deze
worden weergegeven in tabel 4.1 en afb. 4.1.
De vondstcategorieën die bij de analyse in deze paragraaf
worden betrokken zijn Romeins gedraaid aardewerk,
Context

Segmenten

handgevormd aardewerk, natuursteen, grofkeramisch
bouwmateriaal en dierlijk bot. Tijdens het onderzoek zijn
ook metaal, leer en hout aangetroffen. Deze hoeveelheden
zijn echter te gering om bij de totaalverspreiding te betrekken. Daarom wordt de ruimtelijke spreiding van deze
vondstcategorieën alleen in de desbetreffende hoofdstukken besproken.

4.1.1

Segmenten

Het grootste deel van het vondstmateriaal bevond zich in
segment 2, gevolgd door segment 1, segment 4 en segment 3 (zie afb. 4.2 en tabel 4.2). Niet al het vondstmateriaal kon aan de segmenten worden gekoppeld. Dit is dan
ook buiten de berekeningen gehouden. De verhoudingen
tussen de vondstgroepen blijven echter gelijk, waardoor
de analyses toch voldoende representatief zijn.
Van vier vondstcategorieën bevond zich het grootste deel
in segment 2 (zie tabel 4.2 en afb. 4.2). Alleen van het
dierlijk bot (ODB) is het meeste materiaal in segment 4
gevonden. Dit echter is het gevolg van de vondst van een
compleet skelet in kuil K3. Met name bij het Romeinse
gedraaide aardewerk (AWG) valt de grote hoeveelheid
in segment 2 op. In de overige drie segmenten was het
aardewerk gelijkmatiger verdeeld. Bij het handgevormd
aardewerk (AWH) was er nauwelijks verschil in het aantal

Beschrijving

AIIIa

1, 2

Beddingafzettingen Heldam fase 2A

AIIIb

2, 3, 4

Beddingafzettingen Heldam eindfase 2B

EIIIa

1

Erosiebasis Heldam fase 2A

EIIIb

2, 3, 4

Erosiebasis zuidelijke insnijding Heldam fase 2B

Geul4

1 t/m 4

Accretievlakken noordelijke migratie Heldam 2B zuidelijke insnijding

Geul5

1 t/m 4

Beddingafzettingen eerste verlandingsfase rivier

Geul4of5

1 t/m 4

Afkomstig uit Geul4 of Geul5

Geul6

1 t/m 4

Laatste verlandingsfase rivier

G1

4

Kringgreppel 'wachttoren'

H1

4

Dam/brug met takkenbossen (BR1)

K2

1

Spoor 2 werkput 28

K3

4

Spoor 3 werkput 33 (dierbegraving)

K4

4

Spoor 4 werkput 33

K5

4

Spoor 6 werkput 34

K6

4

Spoor 7 werkput 34 (waterkuil)

LK

1 t/m 4

Laklaag ijzertijd

Visfuik2

1

Visfuik van wilgentenen uit Geul6

Tabel 4.1 Beschrijving en locatie van de verschillende contexten.
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Legenda:

Segment 4

Geul1
Geul3
Geul4
Geul5
Geul6
AIIIa
AIIIb
EIIIb
Laklaag

Segment 1

Segment 2

0

Segment 3

100 m

Afb. 4.1 Het opgravingsterrein opgedeeld in vier segmenten, met de contexten in verschillende kleuren weergegeven.
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Afb. 4.2 Taartdiagrammen die de hoeveelheid vondstmateriaal en de verdeling van de hoofdcategorieën weergeven per segment en
context.
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segment
1

AWH

AWG

SXX

KBM

ODB

totaal

%

1276

527

452

73

565

2893

28

2

1303

2149

539

153

651

4795

47

3

131

404

98

97

528

1258

12

1295

13

4
totaal

52

319

112

100

712

2762

3399

1201

423

2456

Tabel 4.2 Het aantal vondsten per segment en per
vondstcategorie, met totalen.

scherven in segmenten 1 en 2, maar de hoeveelheid in
deze westelijke segmenten was significant groter dan die
in segmenten 3 en 4 in het oosten. Verder is het opvallend dat het dierlijk bot vrijwel gelijkmatig over de vier
segmenten verspreid was, in tegenstelling tot de overige
vondstcategorieën. Zoals op afb. 4.2 te zien is, overheerst
in segment 1 het handgevormd aardewerk, in segment 2
het Romeins gedraaid aardewerk en in segment 3 en 4 het
dierlijk bot (als gevolg van enkele (min of meer) complete
skeletten; zie ook paragraaf 4.6.1).
Tijdens het veldwerk is het vondstmateriaal op verschillende manieren verzameld. Er is machinaal (laagsgewijs)
verdiept en met de hand verzameld, maar ook zijn bepaalde vondstrijke lagen plaatselijk gezeefd (dit zou met
name in segment 2 zijn gebeurd). Om de invloed van deze
verzamelwijzen in beeld te krijgen, is het totaalgewicht
en gemiddelde gewicht van de vondsten per segment en
vondstcategorie geanalyseerd.
Uit tabel 4.3a blijkt dat, net zoals bij de aantallen het
geval is, in segment 2 het meeste materiaal is gevonden.
Dit geldt voor alle categorieën, behalve het handgevormde
aardewerk, waarvan het grootste gewicht in segment 1
is verzameld. De invloed van het zeefprogramma zou
voornamelijk in het gemiddelde gewicht van de vondsten
zichtbaar moeten zijn. Het vermoede grote aandeel
zeefvondsten (en dus een mogelijke vertekening in de
vondstverspreiding) in segment 1 en 2 komt echter in
tabel 4.3b niet direct naar voren. Alleen van het Romeins

4.1.2

Contexten

Verreweg de meeste vondsten zijn afkomstig uit de
riviercontexten (zie tabel 4.4 en afb. 4.2). Het verschil
in totalen tussen tabellen 4.2 en 4.4 wordt veroorzaakt
doordat sommige vondsten wel aan context maar niet aan
segment kunnen worden toegeschreven en andersom.
In Geul5, de eerste verlandingsfase van de Heldammer
rivier, is het meeste vondstmateriaal aangetroffen,
met name Romeins gedraaid aardewerk, gevolgd door
dierlijk bot en handgevormd aardewerk. Deze verdeling is ook voor Geul4 zichtbaar. Opvallend is dat in de
laatste verlandingsfase (Geul6) juist het handgevormd
aardewerk overheerst. Hierbij valt eveneens op dat van
alle vondstcategorieën de verhouding van de hoeveelheid
materiaal Geul6 ten opzichte van de vroeger gedateerde
Geul5 relatief klein is (maximaal 23%), behalve voor het
handgevormd aardewerk, waarbij de verhouding 60% is.
Mogelijke verklaringen hiervoor worden in paragraaf 4.7
besproken. In AIIIa was het handgevormd aardewerk het
meest aanwezig, gevolgd door dierlijk bot en natuursteen.
De overige contexten hebben een relatief laag aantal
vondsten opgeleverd en zijn terug te vinden in tabel 4.4.
context

AWH

AWG

SXX

AIIIa

479

0

0

0

285

764

AIIIb

18

56

21

50

41

186

EIIIa

1

2

0

0

0

3

EIIIb

a.
segment

AWH

AWG

SXX

KBM

ODB

totaal

1

12971

6983

55938

8871

4359

89122

2

10086

28294

174516

15983

18990

247869

3

1413

7409

36495

8204

13193

66714

4

368

9504

8557

7189

9925

35543

24838

52190

275506

40247

46467

totaal

KBM

ODB

totaal

45

248

43

39

85

460

Geul4

737

901

480

87

788

2993

Geul5

803

1595

372

169

911

3850

Geul4of5

42

171

104

18

54

389

482

166

85

23

202

958

G1

0

64

29

0

7

100

H1

22

0

0

0

0

22

Geul6

b.

K2

0

1

2

0

2

5

segment

0

0

2

2

313

317

0

0

5

AWG

SXX

KBM

ODB

K3

10

13

124

122

8

K4

0

3

2

2

8

13

324

104

29

K5

0

33

6

0

20

59

3

11

18

372

84

25

K6

6

1

6

3

0

16

4

7

30

76

10

14

LK

42

1

AWH

Tabel 4.3 a. Totaalgewicht van de vondsten per categorie en
segment. De grootste aantallen zijn onderstreept; b. Gemiddeld
gewicht van de vondsten per categorie en segment. De laagste
aantallen zijn onderstreept.
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gedraaid aardewerk is het gemiddelde gewicht het kleinst
in deze beide segmenten. Het verschil is met segment 3
is echter erg gering. Het dierlijk bot heeft weliswaar een
hoge fragmentatie in segment 1, maar in segment 2 is de
fragmentatie het kleinst. Er kan dus van worden uitgegaan
dat het vondstcomplex min of meer representatief is voor
het werkelijke depositiepatroon, met nauwelijks vertekening door de verschillende verzamelwijzen.
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totaal

1

22

2

1

16

2636

3263

1333

392

2724

Tabel 4.4 Het aantal vondsten per context en per vondstcategorie,
met totalen.

De aantallen in onderstaande paragrafen (4.2 t/m 4.6)
kunnen afwijken van de totalen in paragraaf 4.1. Sommige
vondstnummers konden niet aan zowel segment als context gekoppeld worden. De verhoudingen blijven echter
intact, waardoor de analyses voldoende representatief
zijn.

4.2

Romeins gedraaid aardewerk

4.2.1

Aantal

In tabel 4.5 zijn de aantallen gedraaid aardewerk per
segment en context vermeld.
Het meeste gedraaide aardewerk is aangetroffen in Geul5/
segment 2, gevolgd door Geul4 in hetzelfde segment.
Deze hoeveelheden zijn significant groter dan in de
overige contexten en segmenten. In twee van de vier segmenten bevat Geul5 de meeste scherven. In segmenten
3 en 4, en dan met name in segment 4, is het materiaal
veel gelijkmatiger over de contexten verdeeld. In beide
segmenten heeft EIIIb het meeste aardewerk opgeleverd.
segment

context

1

AIIIb

1

Geul4

1

Geul5

210

1

Geul6

161

1

K2

1

2

AIIIb

2

2

EIIIb

1

2

Geul4

694

2

Geul4of5

171

2

Geul5

2

LK

3

3

AIIIb

3

3

EIIIb

171

3

Geul4

3

Geul4of5

3

Geul5

4

AIIIb

49

4

EIIIb

76

4

G1

64

4

Geul5

66

4

Geul6

5

4

K4

3

4

K5

33

4

K6

1

4

LK

totaal

N
2
89

1151

21
41
168

19
3205

Dit is opvallend, gezien de relatief kleine omvang van
deze context.
Het aardewerk is, op basis van de determinaties van
R. Niemeijer en C.G. Wiepking, voor analyse grofweg
ingedeeld in categorieën (volgens Limesdet, zie voor
verdere determinatie en analyse paragraaf 5.1). Dit is
grafisch weergegeven in afb. 4.3. In de segmenten 1 en 2
valt vooral het grote aandeel ruwwandig en kustaardewerk
op, dat in vrijwel gelijke percentages in de verschillende
contexten voorkomt. Ook amfoorkruiken zijn relatief goed
vertegenwoordigd. Geverfd aardewerk is de volgende
meest voorkomende categorie. In de segmenten 3 en 4
zijn de aardewerkcategorieën significant anders verdeeld. Dit is niet alleen het gevolg van een gelijkmatiger
verspreiding tussen de contexten, ook de samenstelling
verschilt van de voorgaande.
De verdeling in Geul5 segment 3 lijkt nog op de eerdergenoemde, maar EIIIb segment 3 laat een compleet ander
beeld zien. Hier overheersen het geverfde en ruwwandige
aardewerk met ieder bijna 50%. Met name voor het geverfde aardewerk moet hier vermeld worden dat het hoge
aandeel van deze categorie vooral wordt bepaald door een
vrij compleet individu dat met veel fragmenten vertegenwoordigd is. Door het relatief lagere aantal vondsten is
deze invloed hier groter dan hij in contexten als Geul4 of
Geul5 zou zijn.
In segment 4 verschilt de samenstelling sterk per context.
Ten zuiden van G1 overheerst het kust- en ruwwandige
aardewerk. Amfoorkruik heeft hier een wat kleiner aandeel
dan in de overige segmenten. In G1 is alleen amfoorkruik
gevonden. Ten noorden van G1, in Geul5, is een evenwichtige verdeling tussen kustaardewerk, ruwwandig,
amfoorkruik, geverfd en terra sigillata te zien. Uit Geul6
is nauwelijks aardewerk afkomstig; enkele scherfjes ruwwandig, amfoorkruik en kustaardewerk, vrij gelijkmatig
verdeeld.

4.2.2

Gewicht

Tabel 4.6 laat per segment en context het totaalgewicht
en gemiddelde gewicht in grammen zien. In afb. 4.4 wordt
de gewichtsverdeling grafisch weergegeven.
Opvallend is dat in het context/segment waarin het
grootste gewicht aan gedraaid aardewerk werd aangetroffen, het gemiddelde gewicht relatief laag is (Geul5/segment 2). Dit is mogelijk onder andere het gevolg van de
riviercontext waarin het materiaal is aangetroffen (verdere
fragmentatie na depositie) en van de manier waarop het in
segment 2 verzameld is: deels door middel van het zeven
van de geulvullingen. In segment 3 is het gemiddelde
gewicht van de scherven het grootst, met name in de
context AIIIb. Het totaalgewicht in dit segment is echter

Tabel 4.5 Aantal scherven Romeins gedraaid aardewerk (N) per
segment en context.
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Afb. 4.3 Taartdiagrammen geven de verdeling van de verschillende categorieën Romeins gedraaid aardewerk over de segmenten en
contexten weer in aantal (n) en hoofdcategorie (kleur).
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segment

context

totaalgewicht gemiddeld gewicht

1

AIIIb

31

16

1

EIIIa

58

29

1

Geul4

2054

23

1

Geul5

1625

8

1

Geul6

3200

20

1

K2

15

15

2

AIIIb

42

21

2

EIIIb

2

Geul4

2

Geul4of5

2

Geul5

2

LK

3

6

6

11529

17

4271

25

12392

11

54

18

AIIIb

276

92

3

EIIIb

2609

15

3

Geul4

1069

51

3

Geul5

3194

19

4

AIIIb

2041

42

4

EIIIb

2017

27

4

G1

362

7

4

Geul5

3909

60

4

Geul6

99

20

4

K4

12

4

4

K5

243

7

4

K6

2

2

4

LK

819

43

totaal

51929

Tabel 4.6 Totaal- en gemiddeld gewicht van het Romeins gedraaid
aardewerk in grammen, per segment en context.

weer relatief laag, wat betekent dat er weinig aardewerk
is gevonden (of verzameld), maar dat de stukken goed
bewaard waren. Er zijn enkele min of meer complete
individuen in deze context aangetroffen.
Voor Geul5 kan worden gesteld dat de fragmentatie van
het gedraaide aardewerk groter wordt naar het westen.
Voor Geul4 en de overige contexten geldt dit niet of is
dit niet te zeggen omdat de vondstgroep in sommige
contexten ontbreekt.

4.2.3

van eenzijdig zeven. Dit lijkt gezien de resultaten van de
gewichtsanalyse minder waarschijnlijk. Mogelijk zijn er
meerdere factoren van invloed naast de verzamelwijze,
zoals herhaaldelijk transport door water. Ook is het nog
mogelijk dat in ieder geval een deel van het materiaal
in Geul5/segment 2 het gevolg is van een grote dump
van afgedankt materiaal, waaronder ook natuursteen,
grofkeramisch bouwmateriaal en dierlijk bot. Dit zou ook
een hogere fragmentatie kunnen verklaren. Het aardewerk
heeft dan langere tijd tussen ander materiaal aan de
oppervlakte gelegen en is waarschijnlijk meerdere malen
geroerd, of er is zwaarder materiaal, zoals natuursteen,
op gestort voordat het in de rivier terecht kwam.
Bij de steeds groter wordende fragmentatie naar het westen in Geul5 valt op dat het verschil tussen de segmenten
1, 2 en 3 slechts enkele grammen betreft, terwijl in
segment 4 de scherven gemiddeld 40 g zwaarder zijn dan
de scherven in segment 3. Mogelijk is de verspreiding in
de westelijke drie segmenten het gevolg van verspoeling
(transport), en is voor segment 4 de invloed van enkele
completere individuen zichtbaar (zie ook paragraaf 5.3).
In de segmenten 3 en 4, en dan met name 4, kwam het
Romeins gedraaid aardewerk ook in andere contexten dan
restgeul voor. Uit de zuidelijke erosiebasis van de Heldam
fase 2B (EIIIb) was vrij veel aardewerk afkomstig. Ook
de laklaag (LK), de zuidelijke beddingafzettingen van de
rivier (AIIIb) en enkele archeologische sporen (G1, K4 t/m
K6) bevatten gedraaide scherven. Dit suggereert dat de
activiteiten en/of bewoning zich vooral in het oostdeel van
het opgravingsterrein hebben geconcentreerd. Op basis
van stratigrafie blijkt dat deze activiteiten niet geheel gelijktijdig hebben plaatsgevonden. Het materiaal uit EIIIb en
een deel van AIIIb zal van vóór kringgreppel G1 dateren.
Dit hoeft echter niet in de datering van het aardewerk
zichtbaar te zijn; de beddingafzettingen waarop G1 zich
bevindt kunnen in slechts enkele jaren gevormd zijn.
Opvallend is ook dat in Geul6 het Romeins gedraaid
aardewerk in drie van de vier segmenten afwezig is. Dit
kan betekenen dat in deze laatste periode van verlanding
de bewoning rond de kringgreppel niet of nauwelijks meer
aanwezig was.

Conclusies

Uit de analyse van zowel aantal als gewicht blijkt een
grote concentratie van Romeins gedraaid aardewerk
in Geul5, segment 2. Hoewel het gemiddelde gewicht
van de scherven klein is, is het verschil niet erg groot
vergeleken met segment 1. Door onduidelijkheid over het
zeefprogramma bestaat in beginsel de mogelijkheid dat
de concentratie in Geul5/segment 2 puur het gevolg is
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Afb. 4.4 a. Verdeling van het totaalgewicht (in g) aan Romeins gedraaid aardewerk per context/segment.
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Legenda:
Gedraaid aardewerk, gemiddeld gewicht in grammen
70-92
50-70
20-50
10-20
5-10
1-5

Afb. 4.4 b. Verdeling van het gemiddelde gewicht (in g) van de scherven per context/segment.
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Legenda:
Geul1

Indet

Geul3

Plantaardig

Geul4

Organisch

Geul5

Potgruis

Geul6

Schelpgruis

AIIIa

Steengruis

AIIIb

Zand

Segment 4
Geul1

EIIIb
Laklaag

Segment 1

Segment 2

Segment 3

Geul4of5
n=170

Geul4
n=129

n-42

Ge

n=69

ul5

n=480

Geul4of5

Geul4
n=418

Ge

ul6

EIIIb

n=616

Geul5
Geul5
n=17

n=3

n=22

Geul6

n=479
AIIIb

LAK

AIIIa

Geul4

Geul5

n=2

n=5
LAK

AIIIb
LAK
n=13
EIIIb
n=40

K6
LAK

n=1

0

n=6

n=2
EIIIb

100 m

Afb. 4.5 Taartdiagrammen geven de verdeling van het handgevormd aardewerk over de segmenten en contexten weer
in aantal (n) en soort magering (kleur), waarbij ‘Indet’ betekent dat de magering niet kon worden vastgesteld.
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4.3

Handgevormd aardewerk

4.3.1

Aantal

In tabel 4.7 is het aantal scherven handgevormd aardewerk per segment en context weergegeven.
Geul5, segment 2 bevatte het meeste handgevormd
aardewerk, gevolgd door Geul6 en AIIIa in segment 1.
In de overige context/segmenten is significant minder
materiaal aangetroffen. Met name het grote verschil tussen segmenten 1/2 en 3/4 is opvallend. De verdeling van
het aardewerk over de verschillende segmenten is divers.
In segment 1 bevatte Geul6 (met één scherf meer dan
AIIIa) de grootste aantallen, in segment 2 was dit Geul5,
in segment 3 Geul4of5, en in segment 4 was dit H1, de
brug/dam met takkenbossen (BR1). Segment 1 heeft in
totaal het meeste materiaal opgeleverd. Opmerkelijk is
dat hoewel Geul6 in segment 1 relatief veel handgevormd
aardewerk bevatte, deze context in de overige segmenten
nagenoeg leeg is.
Volgens de determinaties van E. Taayke is het aardewerk
voor analyse ingedeeld op magering: potgruis, organisch,
potgruis/organisch, zand en steengruis (zie verder
paragraaf 5.2). Deze verdeling is grafisch weergegeven in
afb. 4.5. In drie van de vier segmenten (1, 2, 3) overheerst
in alle contexten het organisch gemagerd aardewerk met

segment

context

1

AIIIa

479

1

Geul4

129

1

Geul5

170

1

Geul6

480

2

EIIIb

2

Geul4

2

Geul4of5

2

Geul5

3

AIIIb

3

EIIIb

N

4.3.2

Gewicht

Tabel 4.8 laat het totaal- en gemiddelde gewicht zien van
het handgevormde aardewerk. Deze verdeling is in afb.
4.6 grafisch weergegeven.
In Geul6/segment 1 is het grootste totaalgewicht aan
handgevormd aardewerk aangetroffen. Uit de segmenten
1 en 2 is een significant hoger gewicht aan materiaal
afkomstig dan uit de segmenten 3 en 4. Het gemiddelde
gewicht van het handgevormd aardewerk verschilt per
segment maar enkele grammen. In segment 3 zijn de
scherven gemiddeld het grootst, maar vrijwel gelijk aan
het gemiddelde gewicht van het aardewerk in segment 1.
Per context/segment zijn grotere verschillen zichtbaar, en
zijn de zwaarste stukken in AIIIb/segment 3 aangetroffen.
Er moet wel worden opgemerkt dat de segment/contexten
met het hoogste gemiddelde gewicht ook vaak weinig
scherven hebben opgeleverd. Een duidelijk patroon in
segment

context

1

AIIIa

totaalgewicht
3208

gemiddeld gewicht
7

1

Geul4

1118

9

1

Geul5

2689

16

1

Geul6

5934

12

2

EIIIB

42

2

Geul4

616

2

Geul4of5

5

2

Geul5

40

3

AIIIb

152

30

3

EIIIb

611

15

3

Geul4of5

553

8

3

Geul5

97

6

4

AIIIb

91

7

4

EIIIb

19

10

4

Geul6

39

20

3
418

3

Geul4of5

69

3

Geul5

17

4

AIIIb

13

4

EIIIb

2

4

Geul6

2

4

H1

22

4

K6

6

4

LK

totaal

ca. 60%. Alleen in Geul5/segment1 komt bij een relatief
groot aantal scherven een hoger percentage organische
magering voor (>80%). Het overige materiaal heeft
voornamelijk potgruismagering. In AIIIa/segment 1 is het
aandeel potgruis het hoogst. De overige drie categorieën,
potgruis/organisch, zand en steengruis, zijn slechts
minimaal vertegenwoordigd in het aardewerkspectrum.
In segment 4 komt, verspreid over verschillende contexten, voornamelijk organische magering voor. Het aantal
scherven is in vergelijking tot de segmenten 1 en 2 echter
zeer klein.

1
2514

Tabel 4.7 Aantal scherven handgevormd aardewerk (N) per
segment en context.

7

2

4520

11

389

9

5170

8

4

H1

208

9

4

K6

9

2

4

LK

2

2

totaal

24816

Tabel 4.8 Totaal- en gemiddeld gewicht van het handgevormd
aardewerk in grammen, per segment en context.
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Afb. 4.6 a. Verdeling van het totaalgewicht (in g) aan handgevormd aardewerk per context/segment.
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Afb. 4.6 b. Het gemiddelde gewicht (in g) van de scherven per context/segment.
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verzamelwijze is hier echter weer niet uit op te maken; per
segment verschilt de context met het grootste gemiddelde
gewicht.
In Geul5 lijkt over de segmenten gezien de fragmentatie
steeds groter te worden richting het oosten, in tegenstelling tot het beeld dat het Romeinse gedraaide aardewerk laat zien. Mogelijk zegt dit iets over de wijze van
depositie, die daarmee afwijkt van de depositie van het
gedraaide aardewerk.

4.3.3

Conclusies

De verspreiding van het handgevormde aardewerk laat
een ander beeld zien dan het Romeins gedraaid. Hoewel
ook hier Geul5/segment 2 het meeste vondstmateriaal
bevat, zijn er meer segment/contexten die hier dicht in de
buurt zitten. In de segmenten 1 en 2 is veel meer aardewerk gevonden dan in de segmenten 3 en 4.
Een opvallende verdeling betreft het materiaal in Geul6.
Het handgevormde aardewerk dat hieruit afkomstig is,
komt bijna volledig uit segment 1 en is daar ook nog de
meest vondstrijke context. Niet alleen zit dus het oudste
vondstmateriaal in de jongste context, ook is dit alleen in
het westdeel van het terrein het geval. Mogelijk heeft deze
vondstspreiding een antropogene oorsprong. Ook is het
nog mogelijk dat tijdens het veldwerk in de verschillende
segmenten het materiaal aan verschillende contexten is
toegewezen.
Na de laklaag (LK) omvat context AIIIa de oudste afzettingen op het opgravingsterrein. Er is hier dan ook geen
Romeins gedraaid aardewerk in aangetroffen, maar
alleen een grote hoeveelheid handgevormd aardewerk
en dierlijk bot. Mogelijk ligt de bron van het materiaal,
een eerste-eeuwse nederzetting, op de laklaag en is het
nederzettingsafval in de rivier gedeponeerd. Hoe het
eerste-eeuwse materiaal dan ook in de jongere restgeulen
zoals Geul4/5/6 terecht is gekomen, wordt in de synthese
(paragraaf 12.1) bediscussieerd. Duidelijk is wel dat de
eerste-eeuwse bewoning zich in het westdeel van het
opgravingsterrein heeft bevonden.

4.4
4.4.1

Natuursteen
Aantal

In tabel 4.9 is het aantal natuursteenfragmenten per
context en segment weergegeven.
In segment 2 is het meeste natuursteen aangetroffen, en
dan met name in Geul5. De hoeveelheid steen is in de overige segmenten en contexten significant kleiner, hoewel

het aandeel ten opzichte van de andere vondstcategorieën
procentueel gezien ongeveer gelijk blijft per context/
segment. In de visfuik uit Geul6/segment 1 (visfuik2) zijn
bijna evenveel stuks natuursteen afkomstig als uit de
riviercontexten in datzelfde segment. Het gaat hier echter
om een verzameling grind, waardoor een vertekend beeld
in de vondstverspreiding is ontstaan.
Het natuursteen is in 2001 gedetermineerd door E. Kars
en C. van Pruisen (zie verder hfdst. 6). Op basis van deze
determinatie is een grove indeling gemaakt op steensoort,
die in afb. 4.7 is weergegeven. De meest voorkomende
categorieën in bijna alle contexten en segmenten zijn
zandsteen, grauwacke en siltsteen. Basalt maakt in
segment 2 een groter deel uit van de samenstelling. In dit
opzicht is ook het basalt in EIIIb, segment 3 en G1 opvallend. Het aantal verschillende natuursteensoorten is zeer
groot. Er zijn minimaal negentien categorieën onderscheiden, waarbij de variatie het grootst is in de contexten van
de segmenten 2 en 1. Met name ook de riviercontexten
in de overige segmenten laten een relatief grote verscheidenheid aan steensoorten zien.

segment

context

N

1

Geul4

58

1

Geul5

69

1

Geul6

75

1

K2

2

1

visfuik2

61

2

AIIIb

5

2

Geul4

190

2

Geul4of5

79

2

Geul5

253

2

Geul6

2

2

LK

1

3

AIIIb

4

3

EIIIb

37

3

Geul4

1

3

Geul4of5

25

3

Geul5

13

4

AIIIb

12

4

EIIIb

6

4

Geul5

37

4

Geul6

8

4

G1

29

4

K3

2

4

K4

2

4

K5

6

4

K6

6

4

LK

1

totaal

1163

Tabel 4.9 Aantal fragmenten natuursteen (N)
per segment en context.
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Afb. 4.7 Taartdiagrammen geven de verdeling van de verschillende soorten natuursteen over de segmenten en contexten weer in aantal
(n) en categorie (kleur).
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Afb. 4.8 a. Verdeling van het totaalgewicht (in g) aan natuursteen per context/segment.
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Afb. 4.8 b. Het gemiddelde gewicht (in g) van de fragmenten natuursteen per context/segment.

55

4.4.2

Gewicht

4.4.3

Tabel 4.10 laat het totaal- en gemiddeld gewicht van
het aangetroffen natuursteen zien. De verdeling tussen de segmenten en contexten is in afb. 4.8 grafisch
weergegeven.
Zowel het grootste totaalgewicht als de fragmenten met
het grootste gemiddelde gewicht zijn afkomstig uit G1,
terwijl hier relatief weinig natuursteen is gevonden: 29
stuks tegenover 253 in Geul5/segment 2. Deze stukken
zijn dus significant groter dan die in alle andere context/
segmenten, maar het houdt eveneens verband met het
hoge soortelijk gewicht van basalt, waaruit het grootste
deel van de steenvondsten uit G1 bestaat. Verder zijn de
fragmenten uit de context AIIIb in alle segmenten opvallend zwaar (groot), vergeleken met het natuursteen in de
restgeulen. Per segment is het totaalgewicht het grootst in
2, gevolgd door segmenten 4, 1 en 3.

segment

context

1

Geul4

27803

479

1

Geul5

10937

44

1

Geul6

15840

211

1

K2

911

456

1

visfuik2

447

7

6035

1207

51811

273

2

AIIIb

2

Geul4

totaalgewicht

gemiddeld gewicht

2

Geul4of5

46790

592

2

Geul5

69832

276

2

Geul6

18

9

2

LK

30

30

3

AIIIb

5145

1286

3

EIIIb

27221

735

3

Geul4

88

88

3

Geul4of5

1371

90

156

12

8401

700

3

Geul5

4

AIIIb

420

70

73438

2532

4

EIIIb

4

G1

4

Geul5

9400

254

4

Geul6

6121

765

4

K3

7

4

4

K4

52

26

4

K5

32

5

4

K6

7

1

4

LK

9

9

totaal

362322

Tabel 4.10 Totaal- en gemiddeld gewicht van het natuursteen in
grammen, per segment en context.
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Conclusies

De verspreiding van het natuursteen laat een onregelmatig patroon zien. Lokaal, in de riviercontexten van
segment 2, is een zeer grote concentratie materiaal
aangetroffen, die wat aantallen betreft ver boven de
overige segmenten uit steekt. De stenen zijn hier in
grote hoeveelheden in de restgeul van de Heldam fase
2B terecht gekomen. De eveneens relatief grote aantallen
in Geul6/segment 1 wijzen mogelijk op (gedeeltelijke)
verspoeling vanaf segment 2 in deze latere fase van
de rivier. Waarschijnlijk is Geul4/Geul5/segment 2 de
oorspronkelijke locatie van de natuursteenconcentratie.
Deze moet vrijwel zeker zijn ontstaan door menselijk
handelen. Wat de functie ervan was is niet direct duidelijk.
De grote diversiteit aan soorten en de relatief geringe
grootte van de stenen maakt een interpretatie als primair
bouwmateriaal twijfelachtig. Mogelijk betreft het puin, dat
gedurende jaren is gebruikt om de oevers te verstevigen,
of is het van oorsprong materiaal dat een fundering van
een gebouw heeft gevormd. Deze mogelijkheden worden
in de paragrafen 7.6 en 12.1 uitgebreid besproken.

4.5

Grofkeramisch bouwmateriaal

4.5.1

Aantal

In tabel 4.11 is het aantal stukken keramisch bouwmateriaal per segment en context weergegeven.
Grofkeramisch bouwmateriaal maakt een relatief klein
deel uit van het totale vondstenspectrum in alle segmenten en contexten, met uitzondering van AIIIb/segment 4.
De meeste stukken zijn afkomstig uit Geul5/segment 2,
gevolgd door Geul5/segment 3. In segment 2 is in totaal
het meeste grofkeramisch bouwmateriaal aangetroffen.
Het materiaal is in 2001 bekeken door E. Kars (zie verder
paragraaf 7.4). Op basis van deze determinatie is voor
de verspreidingsanalyse een grove indeling gemaakt in
de categorieën tegula, imbrex, gewelfd, verbrand leem,
met mortel en indetermineerbaar. De verdeling van het
bouwmateriaal over de verschillende segmenten en contexten is weergegeven in afb. 4.9. Het grootste deel van
het materiaal kon niet aan een functiegroep toegewezen
worden en is dus in de categorie ‘indet’ terechtgekomen.
Hieruit bestaat dan ook in alle segmenten en contexten
het grootste deel van het vondstmateriaal. In de riviercontexten in alle segmenten is tegula (Romeinse dakpan) de
volgende meest voorkomende categorie. Alleen in Geul5/
segment 3 is een groot aandeel fragmenten met mortel
aangetroffen. Dit komt in de overige context/segmenten
niet voor. Imbrex (halfronde Romeinse dakpan die over
de naad tussen twee tegulae wordt gelegd) komt alleen in
Geul5/segment 4 en Geul4/segment 2 voor. Gewelfd is in

Afb. 4.9 Taartdiagrammen geven de verdeling van het grofkeramisch bouwmateriaal over de segmenten en contexten weer in aantal (n)
en hoofdcategorie (kleur).
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segment

context

N

1

Geul4

12

1

Geul5

25

1

Geul6

12

2

AIIIb

2

EIIIb

2

Geul4

71

2

Geul4of5

18

2

Geul5

62

3

AIIIb

5

3

EIIIb

35

3

Geul4

4

3

Geul5

46

4

AIIIb

44

4

EIIIb

4

Geul5

36

4

Geul6

11

4

K3

2

4

K6

3

4

LK

1

totaal

1
1

3

392

Tabel 4.11 Aantal fragmenten grofkeramisch bouwmateriaal (N)
per segment en context.

Geul4/segment 2 en EIIIb/segment 3 aangetroffen. Deze
beide categorieën zijn echter in zulke kleine aantallen
aangetroffen, dat hier moeilijk een conclusie aan kan
worden verbonden.

4.5.2

Gewicht

Tabel 4.12 laat het totaalgewicht en gemiddelde gewichtvan het grofkeramisch bouwmateriaal per segment en
context zien. In afb. 4.10 is deze verspreiding grafisch
weergegeven.
Het grootste totaalgewicht aan keramisch bouwmateriaal
is gevonden in Geul4/segment 2, terwijl het grootste
aantal uit Geul5 van hetzelfde segment afkomstig is. De
geulcontexten bevatten over het algemeen het grootste
gewicht aan materiaal. Van de segmenten is uit 2 een
bijna twee keer zo groot gewicht aan vondstmateriaal
geborgen als uit de overige, die alle drie een vergelijkbaar
gewicht hebben opgeleverd. De fragmenten met het
grootste gemiddelde gewicht komen uit Geul4/segment
1. Omdat de aantallen relatief klein zijn, zal dit betekenen
dat er zich hier één of twee completere stukken onder de
vondsten bevinden. Verder lijkt het gemiddelde gewicht
van het keramisch bouwmateriaal vrij gelijkmatig in alle
segmenten.

58

Wacht aan het water Basisrapportage Archeologie 52

4.5.3

Conclusies

De verspreiding van het grofkeramisch bouwmateriaal
is grotendeels vergelijkbaar met die van natuursteen en
Romeins gedraaid aardewerk. De grootste concentratie
bevindt zich lokaal in de beddingafzettingen van de
Heldam (fase 2B, Geul4 en Geul5/segment 2). Mogelijk
waren deze fragmenten, waaronder ook herkenbaar
dakpanmateriaal, net als (een deel van) het natuursteen
in dezelfde context onderdeel van een oeverversteviging,
of zelfs een poging tot afdamming, van gestort puin. Dat
het percentage herkenbare stukken klein is, kan te wijten
zijn aan de zachtheid van het materiaal en de verwering
in de rivier waarin het lag. Hierdoor is waarschijnlijk de
fragmentatie vergroot, en zijn door afronding sommige
determineerbare kenmerken verdwenen. Opvallend is het
keramisch bouwmateriaal dat in de afzettingen AIIIb (rond
de kringgreppel G1) is gevonden. Deze kunnen echter niet
met G1 in verband worden gebracht; de greppel is immers
in deze oudere afzettingen uitgegraven. Het materiaal
moet daarom uit een (iets) eerdere periode dateren.

segment

context

1

Geul4

totaalgewicht
5998

600

1

Geul5

2663

102

gemiddeld gewicht

1

Geul6

210

9

2

AIIIb

183

183

2

EIIIb

44

44

2

Geul4

7498

106

2

Geul4of5

1253

70

2

Geul5

7005

113

3

AIIIb

51

10

3

EIIIb

6136

175

3

Geul4

375

94
92

3

Geul5

996

4

AIIIb

279

22

4

EIIIb

417

139

4

Geul5

5717

159

4

Geul6

297

27

4

K3

4

2

4

K6

328

109

4

LK

147

147

totaal

39601

Tabel 4.12 Totaal- en gemiddeld gewicht van het grofkeramisch
bouwmateriaal in grammen, per segment en context.

Afb. 4.10 a. Verdeling van het totaalgewicht (in g) aan grofkeramisch bouwmateriaal per context/segment.
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Afb. 4.10 b. Het gemiddelde gewicht (in g) van de fragmenten grofkeramisch bouwmateriaal per context/segment.
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4.6

Dierlijk bot

4.6.1

Aantal

Tabel 4.13 laat het aantal botfragmenten per segment en
context zien.
Het meeste botmateriaal is afkomstig uit Geul5/segment
2, gevolgd door K3/segment 4. De grote hoeveelheid uit
K3 is echter te verklaren door de vondst van een compleet
varkensskelet, waardoor dit een vertekend beeld geeft. Dit
in beschouwing genomen, bevatten de riviercontexten in
alle segmenten het meeste bot. In segment 1 is dit AIIIa,
in de overige segmenten Geul5. De verdeling van het
botmateriaal per segment is relatief gelijkmatig, maar als
voor het varkensskelet in K3 n=1 wordt aangehouden, is
de hoeveelheid bot in segment 4 significant minder dan in
de overige segmenten.
Voor een verspreidingsanalyse op diersoort kan alleen het
gedetermineerde botmateriaal worden gebruikt, waardoor
de aantallen afwijken van de hierbovengenoemde, en
in paragrafen 4.1 en 4.6.2. Door de botspecialist zijn
aan elkaar passende fragmenten als één geteld, terwijl
segment

context

N

1

AIIIa

285

1

Geul4

54

1

Geul5

45

1

Geul6

164

1

K2

2

2

AIIIb

1

2

Geul4

206

2

Geul4of5

54

2

Geul5

331

3

AIIIb

1

3

EIIIb

27

3

Geul4

59

3

Geul4of5

3

3

Geul5

306

3

Geul6

5

3

LK

10

4

AIIIb

39

4

EIIIb

58

4

G1

7

4

Geul5

229

4

Geul6

33

4

K3

313 (of N=1)

4

K5

20

4

LK

6

totaal

2255

hier tijdens het splitsen, tellen, wegen en verpakken
voorafgaand aan determinatie niet naar is gekeken.
Aangenomen mag echter worden dat deze resultaten
voldoende representatief zijn voor de interpretatie van het
gehele botspectrum, omdat de verhoudingen ongeveer
gelijk blijven. Zie ook hfdst. 6.
In afb. 4.11 wordt de verdeling van de diersoorten over
de segmenten en contexten weergegeven. Hieruit wordt
direct duidelijk dat in drie van de vier segmenten (1, 2 en
3) het aandeel niet-determineerbaar bot relatief groot is
(van ca. 40% in Geul4/segment 2 tot 75% in AIIIa/segment
1). In segment 4 is dit, met name in Geul5, slechts zo’n
10%. Van het determineerbare materiaal overheerst in
bijna alle contexten rund (Bos taurus), met uitzondering
van K3, G1, LK/segment 3+4 en Geul4/segment 3. Voor
de overige categorieën is het percentage wisselend per
segment en context. Voor de riviercontexten geldt dat in
de twee westelijke segmenten een relatief groot aandeel
paard (Equus caballus) aanwezig is ten opzichte van de
segmenten 1 en 2.
Opvallend zijn een aantal afwijkingen in het botspectrum
van segment 1. In AIIIa/segment 1 is het percentage
(water)vogel (Anas (eend), Anser (gans), Aves sp.) relatief
groot (ca. 20%). Ook is hond (Canis familiaris), die wel
in de restgeulen van alle andere segmenten voorkomt,
hier in alle contexten afwezig. Hiervoor is niet direct een
verklaring voorhanden. Het grote aandeel watervogel in
de oude afzettingen kan wijzen op een afwijkend voedselpatroon in de eerste eeuw, en hoewel het moeilijk te
achterhalen is of deze dieren hier op natuurlijke wijze
terecht zijn gekomen, gaat het in ieder geval deels om
voedselresten (zie ook hfdst. 6).
In segment 4 valt niet alleen het complete varkensskelet
van K3 op; ook is hier, in tegenstelling tot in alle andere
segmenten, geen schaap/geit (Ovis aries/Capra hircus)
aangetroffen.

4.6.2

Gewicht

In tabel 4.14 wordt het totaalgewicht en gemiddelde gewicht van het dierlijk botmateriaal per context en segment
weergegeven. Hierbij wordt eveneens de specialistische
data gebruikt, zodat in de berekening van de gemiddelden
geen vertekening ontstaat. In afb. 4.12 is deze verdeling
grafisch weergegeven.
Het grootste gewicht aan botmateriaal komt uit Geul5/
segment 3. Van de segmenten in totaal heeft segment 3
het grootste gewicht aan dierlijk bot opgeleverd, segment
1 het kleinste. Per context bevatten de restgeulen in ieder
segment het grootste totaalgewicht aan botmateriaal.
De stukken met het grootste gemiddelde gewicht zijn
afkomstig uit AIIIb en Geul6 in segment 3. Maar omdat dit

Tabel 4.13 Aantal fragmenten dierlijk bot (N) per segment en
context.
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Afb. 4.11 Taartdiagrammen geven de verdeling van het dierlijk bot over de segmenten en contexten weer in aantal (n) en per diersoort
(kleur).
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segment

context

1

AIIIa

1
1

totaalgewicht

gemiddeld gewicht

860

3

Geul4

1083

26

Geul5

568

15

1

Geul6

1661

9

1

K2

2

AIIIb

2
2

3

1

16

16

Geul4

3766

22

Geul4of5

1569

38

2

Geul5

4617

16

3

AIIIb

248

248

3

EIIIb

262

12

3

Geul4

1934

215

3

Geul4of5

22

6

3

Geul5

9383

33

3

Geul6

662

221

3

LK

329

165

4

AIIIb

355

51

4

EIIIb

237

9

4

G1

7

1

4

Geul5

7963

70

4

Geul6

748

22

4

K3

1494

8

4

K5

109

7

4

LK

28

28

37924

totaal

Tabel 4.14 Totaal- en gemiddeld gewicht van het dierlijk bot in
grammen, per segment en context.

beide contexten zijn met een relatief klein aantal botvondsten is dit beeld enigszins vertekend. Meer representatief
zijn de gemiddelden van Geul4 en Geul5. In alle segmenten leveren de geulcontexten de zwaarste botfragmenten
op (met uitzondering dus van AIIIb/segment3). Het gemiddelde gewicht in de restgeulen is het hoogst in segmenten
3 en 4, waarbij de fragmenten in Geul5/segment 4 ca.
20 tot 30 g zwaarder waren dan die in de overige geulcontexten. De fragmentatie is algemeen beschouwd het
grootst in geheel segment 1 en de sporen van segment 4.
Dit zegt mogelijk iets over de wijze waarop het materiaal
hier terecht is gekomen (bijvoorbeeld na consumptie of
slacht). Er is geen patroon in geleidelijke fragmentatie
oost- of westwaarts te onderscheiden.

4.6.3

Conclusies

Het dierlijk bot heeft een in principe een gelijkmatiger verdeling dan de overige vondstcategorieën. Voor een deel is
dit echter te verklaren door de vondst van een compleet
skelet in segment 4. Wordt dit skelet als één geteld, wordt
duidelijk dat in segment 4 relatief weinig botmateriaal

is aangetroffen. In andere contexten is het echter ook
mogelijk dat er (partiële) skeletten in het vondstcomplex
aanwezig zijn, waardoor het terugbrengen van het aantal
botfragmenten uit K3 naar n=1 eveneens niet geheel
representatief zou zijn. In verreweg de meeste contexten
overheerst botmateriaal afkomstig van runderen. In de
segmenten 3 en 4 valt het hoge aandeel paardenbotten
op.
Het meeste materiaal is afkomstig uit Geul5/segment
2, wat overeenkomt met de overige vondstcategorieën.
Het verschil met de overige segmenten en contexten is
echter klein, zelfs met een aangepast aantal voor segment 4. De relatief grote hoeveelheid bot in AIIIa komt
overeen met de hoeveelheden handgevormd aardewerk
in deze afzettingen, waardoor de suggestie ontstaat dat
het botmateriaal hier afkomstig moet zijn van de eersteeeuwse nederzetting. Dit materiaal is dan ook sterk
gefragmenteerd, wat een kenmerkende eigenschap is voor
nederzettingsafval.
Het gemiddelde gewicht is het grootst in de geulcontexten, maar in het westdeel van het terrein is de fragmentatie in groter dan in de overige segmenten, vooral
in de twee laatste geulfasen. Dit kan een gevolg zijn van
verspoeling van het materiaal vanuit Geul4 in dit segment
en/of de restgeulen in het aansluitende segment 2.
Opvallend is dat in Geul5/segment 4 ca. 90% van het
materiaal op soort kon worden gedetermineerd. Het
materiaal is dan ook minder gefragmenteerd dan in
dezelfde context in de overige segmenten. Hoewel het
een logische verklaring zou zijn, is dit is niet het gevolg
van de verschillende verzamelwijzen. Niet alleen zijn de
zeefvondsten hier uit de analyse gehouden, ook zou dan
het materiaal in segment 3 (waar ook niet is gezeefd) een
gelijksoortig determinatiepercentage moeten vertonen.
Het lijkt erop dat hiermee een verschil in herkomst en/of
depositie aangetoond is, waarbij juist in segment 4, dicht
bij kringgreppel G1, meer complete stukken in de restgeul
terecht zijn gekomen dan op de rest van het terrein.

4.7

Eindconclusies ruimtelijke
verspreiding

In de verspreiding van het vondstmateriaal zijn opvallende
patronen te zien, die informatie geven over de (bewonings-)activiteiten op het opgravingsterrein. Zeker omdat
archeologische sporen nauwelijks zijn aangetroffen, is
deze analyse van groot belang voor de reconstructie van
de menselijke activiteiten op het terrein.
De grote concentratie in Geul4/Geul5 van segment 2
valt direct op. Vergeleken met de overige segmenten is
hier de hoeveelheid vondstmateriaal in alle categorieën
zeer groot. De samenstelling is divers: handgevormd en
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Afb. 4.12 a. Verdeling van het totaalgewicht (in g) aan dierlijk bot per context/segment.
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Afb. 4.12 b. Het gemiddelde gewicht (in g) van de fragmenten dierlijk bot per context/segment.
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gedraaid aardewerk, verschillende soorten natuursteen,
grofkeramisch bouwmateriaal en dierlijk bot. Het lijkt onwaarschijnlijk dat dit materiaal in zijn geheel een directe,
‘gewone’ neerslag is van bewoning. Zowel het vroege,
handgevormde aardewerk als het tweede-/derde-eeuwse
gedraaide aardewerk komen door elkaar voor, en het
grote aantal relatief kleine fragmenten natuursteen van
veel verschillende soorten maakt een directe herkomst
vanaf een nabijgelegen steenbouw minder waarschijnlijk.
Een klein deel van het vondstmateriaal, met name in de
segmenten 1 en 2, zal door de activiteit van de Heldam
rivier op het terrein in de verschillende fasen enigszins
verplaatst zijn. Dit biedt echter geen voldoende verklaring
voor het gemengde karakter van de vondstconcentratie.
Het lijkt erop dat de verklaring eerder in menselijk handelen moet worden gezocht.
Waarom de hoeveelheid materiaal in segment 2 zo groot
en divers is, is niet op basis van de verspreidingsanalyse
vast te stellen. Toen de Heldam rivier in haar eindfase
vanuit de meest zuidelijke insnijding naar het noorden
begon te migreren, werd op deze beddingafzettingen in
segment 4 kringgreppel G1 aangelegd. Het lijkt aannemelijk dat hier dan het meeste vondstmateriaal zou kunnen
worden verwacht (de primaire locatie van de vermoede
wachttoren). Dit is echter niet het geval: de contexten van
segment 4 zijn voor de meeste vondstcategorieën juist
relatief arm aan materiaal. Ook in de overige segmenten
zal nederzettingsafval terecht zijn gekomen; in segment
1 is immers nog een visfuik aangetroffen in de laatste
restgeulfase, Geul6. Ook dit biedt dus niet voldoende
verklaring voor de zeer grote hoeveelheid materiaal in
segment 2. Mogelijk is hier een hoeveelheid puin van
elders aangevoerd, voornamelijk steen en bouwmateriaal,
mogelijk met insluiting van aardewerk, bijvoorbeeld als
versteviging van de rivieroever. Op de mogelijke herkomst
van het materiaal wordt in paragraaf 7.6 en de synthese
(met name paragraaf 12.1.3) verder ingegaan.
Opvallend is het grote percentage dierlijk bot dat in
verband kan worden gebracht met zowel de eerste-eeuwse
(segment 1) en de laat-tweede/vroeg-derde-eeuwse
bewoning (segment 4). Blijkbaar waren dierlijke producten
van groot belang in de economie van beide nederzettingen (zie verder hfdst. 6). In G1 zijn relatief weinig stukken
natuursteen gevonden, maar wat betreft totaal- en
gemiddeld gewicht overtreffen ze zelfs dat van de grote
concentratie in segment 2. Het gaat dan ook om enkele
grote fragmenten basalt, dat een zeer hoog soortelijk
gewicht heeft. Of dit als bouwmateriaal (wat niet gebruikelijk is) heeft gediend voor een structuur binnen G1, is niet
met zekerheid te zeggen. Wel is in de geulen bij G1 een
groter aandeel grofkeramisch bouwmateriaal aangetroffen
dan in de overige segmenten. De meest complete stukken
(tegulae) zijn echter juist weer uit segment 1 afkomstig.
Door de analyse van de ruimtelijke verspreiding van het
vondstmateriaal kan het terrein grofweg in een aantal
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activiteitenzones worden ingedeeld. Segment 4 en 3 kunnen als representatief voor de directe materiële neerslag
van de laat-tweede-/vroeg-derde-eeuwse bewoning
geassocieerd met kringgreppel G1 beschouwd worden.
Geul4/5 in segment 2 is een dumpzone van puin en/of
nederzettingsafval uit eind tweede/ begin derde eeuw,
vermengd met eerste-eeuws materiaal. Enig verspoeld materiaal uit deze zone bevindt zich eveneens in Geul4/5/6
van segment 1. De eerste-eeuwse nederzetting bevond
zich waarschijnlijk ter hoogte van Geul4/5/6 in de segmenten 1 en 2. De directe neerslag daarvan bevindt zich
in AIIIa/segment 1, mogelijk verspoeld door de Heldam
fase 2A. In de verdere analyse van het vondstmateriaal
in onderstaande hoofdstukken kunnen met behulp van
deze indeling gedetailleerdere conclusies worden getrokken wat betreft aard, functie, omvang en datering van de
verschillende activiteitenzones.

5

Aardewerk

5.1

Romeins gedraaid aardewerk
R. Niemeijer

5.1.1

Inleiding

In 2000 en 2001 is archeologisch onderzoek uitgevoerd
op een terrein iets ten noorden van de Zandweg 116 in
De Meern. Eerst is een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd,
dat al snel werd gevolgd door een definitief archeologisch onderzoek. Het Romeinse gedraaide aardewerk
uit het proefsleuvenonderzoek is gedetermineerd door
C.G. Wiepking (ADC). Het aardewerk uit de definitieve
opgraving is in 2002 door R. Niemeijer (ADC) volledig
gedetermineerd en ingevoerd met behulp van het
invoerprogramma Limesdet versie 2.0. In 2006 zijn nog
enkele tussen het handgevormde materiaal te voorschijn
gekomen fragmenten toegevoegd. De analyse en rapportage door R. Niemeijer (Auxilia) hebben in november 2011
plaatsgevonden. De analyse heeft zich geconcentreerd
op drie contexten, die samen ongeveer 75% van het
Romeinse gedraaide aardewerk omvatten. Per context zijn
onderzoeksvragen geformuleerd.
De context ‘insnijding’ omvat 249 fragmenten uit de eerste insnijding van de rivierbedding in fase 2B (EIIIb in de
segmenten 2 t/m 4); de belangrijkste vraag met betrekking tot dit aardewerkcomplex betreft de datering ervan.
De context ‘wachttoren’ (alle contexten in segment 4)
omvat 243 fragmenten uit de enige niet-verspoelde of verrommelde context die echt een neerslag zou kunnen zijn
van de bewoning ter plaatse. Hierbij komen vragen aan de
orde naar de samenstelling, datering en herkomst van het
Materiaal

N% totaal

aardewerk en wat dit zegt over de aard van de vindplaats,
plus nog de vraag of het mogelijk is dat (een deel van) het
aardewerk afkomstig is van een verspoeld grafveld.
De context ‘dumpzone’ omvat 2385 fragmenten uit de
geulen 4 en 5 in de segmenten 2 en 3. De vragen met betrekking tot dit complex, dat waarschijnlijk verschillende
keren is verspoeld, betreffen de aard van de nederzetting
waarvan het afkomstig is, de datering van de geulvullingen en of aan de fragmentatiegraad de richting van de
verspoeling zichtbaar is.
Ten behoeve van de analyse is het materiaal van de wachttoren en de insnijding volledig uitgelegd; het materiaal uit
de dumpzone is selectief opnieuw bekeken, en ook het
aardewerk dat niet aan één van de drie geselecteerde contexten is toegewezen, is vluchtig gescand. Bij deze laatste
groep zit ook het materiaal dat bij het proefsleuvenonderzoek te voorschijn is gekomen, en niet is gedetermineerd.
Van het wel gedetermineerde aardewerk bleek niet alles
meer aanwezig te zijn, waardoor enkele details niet meer
gecontroleerd konden worden. In dit rapport wordt eerst
een kort overzicht van al het gedetermineerde materiaal
gegeven; vervolgens wordt het per context besproken,
waarbij de nadruk ligt op de beantwoording van de
onderzoeksvragen.

5.1.2

Resultaten

Overzicht
Tabel 5.1 geeft een overzicht van het gedraaide aardewerk uit de Romeinse periode. In de eerste kolom is al het
gedetermineerde aardewerk weergegeven; de drie overige

N% insnijding

N% wachttoren

N% dumpzone

2,0

1,2

4,1

2,1

geverfde waar

10,2

31,7

4,5

8,1

Belgische waar

1,3

0,0

0,0

1,5

Low Lands / ’Scheldevallei’

29,3

8,8

32,1

32,7

kruiken en amforen

18,7

3,2

38,7

16,2

gladwandig

0,0

0,0

0,0

0,0

dikwandig

1,7

2,0

1,7

2,1

36,2

53,0

18,9

36,4

0,6

0,0

0,0

0,9

3719

249

243

2385

terra sigillata

ruwwandig
overig / onbekend
totaal

Tabel 5.1 Overzicht van het gedetermineerde Romeinse aardewerk per context. N=aantal scherven. De hoeveelheden zijn weergegeven
als kolompercentages; absolute aantallen staan onderaan de kolom.
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kolommen tonen het aardewerk per onderscheiden
context.
De onderlinge verhoudingen tussen de verschillende
materiaalgroepen geven een indicatie van de aard en
datering van de vindplaats; zo wijst een hoog aandeel
terra sigillata (tussen de 6-12%) en een laag aandeel uit
de hand gevormd aardewerk vaak op een (semi-)militaire
vindplaats, en wijst een hoog aandeel Low Lands en/
of ander regionaal grijs aardewerk en een laag aandeel
Belgische waar op een datering van de vindplaats vanaf
het einde van de eerste eeuw.53
Vanwege de locatie van de vindplaats, direct aan de limes,
ligt een relatie met het Romeinse leger voor de hand.
De interpretatie van één van de drie contexten als kleine
militaire nederzetting, mogelijk een wachttoren, bevestigt
deze relatie.54 De samenstelling van het spectrum van het
gehele complex komt echter niet overeen met de verwachting voor een (semi-)militaire context. Een aandeel terra
sigillata van ca. 2% van de gedraaide waar in combinatie
met een aandeel handgevormd van ca. 45% van al het
aardewerk komt meer overeen met verhoudingen zoals ze
in inheemse nederzettingen worden aangetroffen.55 Het
handgevormde aardewerk dateert echter duidelijk vroeger
dan het gedraaide materiaal, en wordt geassocieerd
met een verlaten vroeg-eerste eeuwse nederzetting ter
plaatse.56 Voor de interpretatie van de drie hier besproken contexten blijft deze aardewerkcategorie dan verder
ook buiten beschouwing.

Er zijn vier bodemstempels aangetroffen (afb. 5.1). Een
bakje Dragendorff 27 draagt een stempel van Libertus
uit La Graufesenque. Het stempel dateert tussen 60-80
na Chr. en is aangetroffen in de wachttorencontext.61 Een
tweede stempel uit deze context is aangebracht op een
bord Dragendorff 18/31 of Ludowici Sa en is toegeschreven aan Donatus uit Rheinzabern, die tussen 180-260
werkzaam was.62 De twee overige bodemstempels zijn
aangetroffen in de dumpzone. Een stempel van Remicus
uit La Madeleine is aangebracht op een bakje, waarschijnlijk een Dragendorff 33, en dateert tussen 130-160 na
Chr.63 Een tweede stempel leest PROCLI, en is aangebracht
op een bord. Het stempel is niet gecentreerd. Het is niet
bekend waar Proclus heeft gewerkt, maar op grond van
de vorm en het baksel van het bord waarop het stempel is
aangebracht en de vorm van het stempel zelf kan een herkomst uit Rheinzabern verondersteld worden. Export naar
onze gebieden vond hier vanaf ca. 150 na Chr. plaats.
De geverfde waar bestaat bijna uitsluitend uit bekers;
borden ontbreken in het spectrum. De beker Stuart 2
met karniesrand komt het meest voor, gevolgd door het
iets later te dateren type Niederbieber 32. Ruim 80%
is uitgevoerd in Brunstings techniek b (donker op wit);
enkele bekers en een kan zijn in techniek a (oranje op
wit) en drie exemplaren zijn in techniek c (donker op
rood).64 Wandversiering komt vooral voor in de vorm van

De weinige terra sigillata is grotendeels afkomstig uit
Oost-Gallische pottenbakkerijen; slechts één zo goed als
compleet bakje Dragendorff 27 met bodemstempel uit het
wachttorencomplex komt uit de Zuid-Gallische pottenbakkerijen van La Graufesenque. Het Oost-Gallische materiaal
is voor zover vaststelbaar afkomstig uit het Moezelgebied,
La Madeleine en uit Rheinzabern. Er zijn vooral versierde
kommen Dragendorff 37 aangetroffen; daarnaast zijn
nog enkele borden Dragendorff 18/31 en 32, bakjes
Dragendorff 27, 33 en 40 en een wrijfschaal Dragendorff
45 gezien. De meeste versierde terra sigillata is in de
dumpzone aangetroffen.57 Drie kommen Dragendorff 37
zijn aan Satto/Saturninus toe te schrijven. Zij produceerden tussen ca. 100-160 na Chr. op verschillende plaatsen
in het Oost-Franse Moezelgebied.58 Minstens één kom
heeft een aangedraaide standring. In Alphen aan den
Rijn bleken alle kommen van deze vormschotelmakers
een aangedraaide standring te bezitten, in plaats van
de vaker voorkomende aangeplakte standring.59 Eén
kom is geproduceerd in Blickweiler, de overige zijn voor
zover vaststelbaar afkomstig uit La Madeleine. Deze drie
productiecentra leverden vooral in de eerste helft van de
tweede eeuw aan onze gebieden. Versierde kommen uit
Trier en Rheinzabern ontbreken.60

Afb. 5.1 Bodemstempels op enkele stukken terra sigillata
afkomstig uit de contexten ‘dumpzone’ en ‘wachttoren’.
68

Wacht aan het water Basisrapportage Archeologie 52

zandbestrooiing; daarnaast komt af en toe kerfsnedeversiering voor en eenmaal is de wand voorzien van barbotine schubben.
Belgische waar is nauwelijks aangetroffen. Het grootste deel bestaat uit terra nigrakommen Holwerda 52,
daarnaast zijn nog enkele fragmenten van een parelurn
aangetroffen. Drie fragmentjes zijn afkomstig van een
kurkurn. Eén daarvan is aangetroffen in de dumpzone,
beide andere zijn niet aan een context toegeschreven.
Zij zijn uitgevoerd in een zwart, schelpgemagerd baksel.
In dit ‘echte’ kurkurnbaksel komen deze potten vooral
in de eerste eeuw voor. Tijdens het vooronderzoek is ca.
30 m naar het oosten een groot deel van een dergelijke
urn aangetroffen.65 De onderste helft is nog grotendeels
compleet; de recente breuken doen vermoeden dat de pot
pas bij de opgraving is gebroken, en dus heel in de grond
terecht gekomen is. Op de wand zijn donkere strepen
zichtbaar, mogelijk van een vloeistof die langs de wand
naar beneden is gelopen. Op de rand en bovenwand zijn
deze strepen niet waargenomen. Het randfragment dat
in geul 4 is aangetroffen, lijkt van deze pot afkomstig
te zijn. Een daadwerkelijk aanpassend fragment is niet
gevonden, maar het baksel, de randvorm en de diameter
komen zo goed overeen dat het zeer aannemelijk is dat ze
bij elkaar horen. Het valt niet uit te sluiten dat de randscherf bij het vooronderzoek is verplaatst, maar het is ook
mogelijk dat de vondstlocatie de situatie in de Romeinse
tijd weerspiegelt. In dit geval kan het fragment door de
stroming van de rivier verplaatst zijn, of was de pot toch
al kapot en zijn niet alle fragmenten op dezelfde plek
achtergelaten. De toestand van de breuk helpt niet zoveel:
de breuk ziet er niet zeer recent uit, maar is ook niet zo
afgerond dat het voor de hand ligt dat de scherf in het
water heeft gelegen.
Low Lands aardewerk is zeer goed vertegenwoordigd.
Er zijn vooral blauwgrijze voorraadpotten Arentsburg
140-142 aangetroffen, maar ook enkele kommen
Arentsburg 133-136, waaronder één bijna compleet
exemplaar. Daarnaast zijn nog fragmenten van rode voorraadpotten aangetroffen, en middelgrote amforen van het
type Schelde S1.66
De materiaalgroep kruiken en amforen bestaat uit enkele
kleine vormen, waarvan vier kruiken (met één oor) en vier
kleine amforen (met twee oren). De grote vormen bestaan
uit fragmenten van één of meer olijfolieamforen Dressel
20 en enkele Gallische wijnamforen.
Dikwandige waar is nauwelijks aanwezig. Enkele fragmenten zijn afkomstig van grote dolia, daarnaast zijn
nog wrijfschalen met horizontale rand Stuart 149 en met
verticale rand Brunsting 37 gezien.
Ruwwandig aardewerk is zeer goed vertegenwoordigd.
Er zijn vooral kookpotten van het type Niederbieber 89
aanwezig; de meeste zijn sterk beroet. Ook de kommen
Niederbieber 104 en de kookpotten Stuart 201A zijn

nog redelijk goed vertegenwoordigd, daarnaast zijn nog
enkele borden, kannen, deksels en urnen gezien.
Het grootste deel van het aardewerk dateert vanaf de
tweede eeuw tot en met de eerste helft van de derde eeuw
na Chr. Er zijn veel vormen en baksels aanwezig die pas
in de tweede helft van de tweede eeuw opkomen, zoals
de terra sigillatavormen Dragendorff 32 en Dragendorff
45 en de ruwwandige kannen Niederbieber 96 en 97,
maar het merendeel komt ook al in de eerste helft van de
tweede eeuw voor. Kenmerkende derde-eeuwse vormen
en baksels lijken te ontbreken. De versierde terra sigillata
dateert hoofdzakelijk uit de eerste helft van de tweede
eeuw.67
De component eerste-eeuws aardewerk is zeer gering. Er
zijn slechts enkele vormen aangetroffen met een einddatering in de eerste of vroege tweede eeuw; de meeste
vormen die vroeg zouden kunnen dateren, komen ook
nog in latere periodes voor. Drie eerste-eeuwse exemplaren zijn vrij compleet overgeleverd, te weten het bijna
complete terra sigillatabakje Dragendorff 27, een kruik
Hofheim 50-51 en een kurkurn Holwerda 94, waarvan bij
het vooronderzoek meer dan de helft is aangetroffen,
en bij de definitieve opgraving nog enkele fragmenten.68
Van twee andere vroege vormen, te weten een parelurn
Holwerda 28 en een in techniek a geverfde beker met
barbotineversiering, zijn slechts enkele kleine fragmenten
teruggevonden.
De fragmentatiegraad van het aardewerk kan berekend
worden op basis van de randfragmentatie. Het gemiddeld
overgebleven randpercentage bedraagt 13%, wat betekent dat een potrand gemiddeld in bijna acht stukken is
gebroken. Per categorie zijn er grote verschillen zichtbaar,
zo is een kruikrand gemiddeld in twee stukken gebroken,
en een rand van een Belgische pot of kom in vijftien
fragmenten. Ook binnen de categorieën zijn er grote
verschillen in fragmentatiegraad; bij de terra sigillata
varieert het overgebleven randpercentage van 4-88% en
bij de ruwwandige waar van 1-33%. Ook de compleetheid
varieert. Een aantal potten is vrijwel compleet teruggevonden, twee exemplaren zijn zelfs nog (bijna) heel.
Gemiddeld zijn per gereconstrueerd potindividu veertien
fragmenten teruggevonden, die minder dan de helft van
een pot representeren.
Een deel van het aardewerk vertoont gebruikssporen. Dit
is het best zichtbaar bij de kookpotten met dekselgeul,
die alle beroet zijn, en bij een terra sigillatabakje, waar de
deklaag aan de binnenkant weggesleten is. Een klein deel
van het aardewerk, ca. 2%, is secundair verbrand. Enkele
fragmenten zijn vlekkerig verkleurd en hebben afgeronde
breuken. Dit zou erop kunnen wijzen dat ze in een natte
context hebben gelegen.
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De insnijding
Het gedraaide aardewerk uit fase 2B van de geul omvat
249 fragmenten, die minimaal vijftien en maximaal 25
gereconstrueerde potindividuen representeren. Daarnaast
zijn nog vijftien handgevormde fragmenten geregistreerd.
Tabel 5.2 geeft een overzicht van het gedraaide materiaal.
Fragmenten van ruwwandige kookwaar zijn het meest
voorhanden: er konden minimaal zeven kookpotten, een
kan (afb.5.2-2) en een deksel gereconstrueerd worden.
Per pot zijn gemiddeld negen fragmenten teruggevonden,
dit vertegenwoordigt ongeveer 20% van de potvorm. Alle
vertonen brandsporen en roetaanslag, wat erop wijst dat
ze gebruikt zijn om te koken. Ander aardewerk dat met
voedselbereiding in verband kan worden gebracht, is
aanwezig in de vorm van een dikwandige wrijfschaal.
Serviesgoed is voorhanden in de vorm van een bord, een
bakje en een kom uit Oost-Gallische terra sigillata en een
geverfde deukbeker met zandbestrooiing. De geverfde
beker is zo goed als compleet, maar wel in vele kleine
scherven gebroken; van de terra sigillatavormen is telkens
één fragment per exemplaar voorhanden. Een fragment
van een tweede geverfde beker is verbrand.
Aardewerk voor opslag en transport is vertegenwoordigd
door fragmenten van een grote voorraadpot en van een
kom in blauwgrijs aardewerk. Een tweede voorraadpot is
in een iets ruwer baksel en is rood in de kern (afb. 5.2-1).
materiaal

categorie

terra sigillata

Oost-Gallisch

geverfde waar

Low Lands / 'Scheldevallei'

techniek b

blauwgrijs

Enkele fragmenten zijn afkomstig van een olijfolieamfoor
uit Baetica, Zuid-Spanje.
De samenstelling van het spectrum wijst op een datering
vanaf de tweede helft van de tweede eeuw na Chr.;
aardewerk dat vroeger moet dateren, is niet aanwezig. De
kookpotten met dekselgeul Niederbieber 89 komen vooral
vanaf het midden van de tweede eeuw voor, het terra sigillatabakje Dragendorff 27 en de geverfde deukbeker Stuart
2 komen daarentegen juist vooral tot het derde kwart van
de tweede eeuw voor. Ook de blauwgrijze voorraadpotten
hebben een randprofiel dat vooral in de tweede helft van
de tweede eeuw voorkomt.
Alles bijeen genomen lijkt dit assemblage een tijdshorizont aan het einde van de tweede eeuw te weerspiegelen,
met een uitloop naar het begin van de derde eeuw. Het
aardewerk ziet er niet uit alsof het lang in een natte
context heeft gelegen, wat de aanname dat de rivier zeer
snel naar het noordoosten migreerde ondersteunt.
De ‘wachttoren’
Het gedraaide aardewerk dat tot de vermoedelijke
wachtpost gerekend kan worden, bestaat uit 243 fragmenten van minimaal zestien en maximaal 31 exemplaren.
Daarnaast zijn nog 46 handgevormde fragmenten geregistreerd. Tabel 5.3 geeft een overzicht van het gedraaide
aardewerk.

type

rand

wand

bodem

N

Dragendorff 18/31

1

0

0

1

Dragendorff 27

0

1

0

1

Dragendorff 37

0

1

0

1

Stuart 2

8

69

0

77

onbekend

0

2

0

2

MinAI

MaxAI

1

1
1
1

2

2
1

Arentsburg 133-136

1

0

0

1

1

1

Arentsburg 140-142

2

1

1

4

1

1

onbekend

0

4

1

5

1

grijs/rood

Arentsburg 140-142

3

9

0

12

kruik/kleine amfoor

onbekend

0

2

0

2

1

grote amfoor

Dressel 20

0

5

0

5

1

onbekend

0

1

0

1

1

dikwandig

wrijfschaal

onbekend

0

5

0

5

1

ruwwandig

pot

Niederbieber 89

10

12

0

22

kruiken en amforen

1

1

4

4

Stuart 201A

1

6

0

7

1

1

Stuart 202

4

19

0

23

2

2

onbekend

0

17

1

18

1

kan

Niederbieber 97

4

28

2

34

1

1

deksel

Niederbieber 120A

1

0

0

1

1

1

onbekend

onbekend

0

23

4

27

35

205

9

249

totaal 'insnijding'

1
15

25

Tabel 5.2 Aantal rand- wand- en bodemscherven (N) per categorie uit de context ‘insnijding’, met minimum (MinAI) en maximum
(MaxAI) aantal individuen en totalen. Het Minimum Aantal Individuen is berekend op basis van de randfragmenten; het Maximum Aantal
Individuen op basis van alle scherven.
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Afb. 5.2 Tekeningen van aardewerk uit de context ‘insnijding’. 1. Voorraadpot; 2. Kan.
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materiaal

categorie

type

terra sigillata

Zuid-Gallisch

Dragendorff 27

1

0

0

1

1

1

Oost-Gallisch

Dragendorff 18/31

1

1

3

5

1

1

1

1

geverfde waar

Low Lands / 'Scheldevallei'

rand

wand bodem

N

MinAI MaxAI

Dragendorff 40

1

0

0

1

Dragendorff 45

0

1

0

1

1

kom

0

1

0

1

1

onbekend

0

1

0

1

1

techniek a

beker

0

1

0

1

1

techniek b

beker

0

9

1

10

1

blauwgrijs

Arentsburg 140-142

9

28

1

38

onbekend

0

29

0

29

1

5

5

amfoor

0

6

2

8

1

onbekend

0

3

0

3

1

Niederbieber 72var

1

59

4

64

Brunsting 8

1

0

0

1

1

1

Hofheim 50-51

1

0

0

1

1

1

kruik/kleine amfoor

onbekend

0

13

0

13

1

kleine/middelgrote amfoor

onbekend

0

10

0

10

1

grote amfoor

Gauloise 4

0

0

1

1

1

onbekend

0

4

0

4

dikwandig

wrijfschaal

Brunsting 37

2

1

0

3

onbekend

0

0

1

1

ruwwandig

pot

rood

kruiken en amforen

kruik

urn

1

1
1

Niederbieber 89

2

4

0

6

Stuart 202

1

0

0

1

1

onbekend

0

1

1

2

bord

Niederbieber 113

2

0

0

2

onbekend

0

32

3

35

22

204

17

243

totaal 'wachttoren'

1
1

2

overig/indet

1

2
1
1

1

1
1

16

31

Tabel 5.3 Aantal rand- wand- en bodemscherven (N) per categorie uit de context ‘wachttoren’, met minimum (MinAI) en maximum
(MaxAI) aantal individuen en totalen. Het Minimum Aantal Individuen is berekend op basis van de randfragmenten; het Maximum Aantal
Individuen op basis van alle scherven.

De terra sigillata is voornamelijk afkomstig uit OostGallische pottenbakkerijen, slechts één bakje Dragendorff
27 is van Zuid-Gallisch fabricaat (afb. 5.3-1). Het bakje is
voorzien van een bodemstempel van Libertus, en dateert
tussen 60-80 na Chr.69 Het is het enige Zuid-Gallische
exemplaar in de gehele opgraving. Het bakje is bijna
compleet, op een recente breuk na. Dit maakt het een
bijzonder stuk in deze collectie, dat verder voornamelijk
uit gefragmenteerd en incompleet vaatwerk bestaat.
In Oost-Gallische terra sigillata zijn twee borden
Dragendorff 18/31 aangetroffen, waarvan één exemplaar
met een bodemstempel van Donatus, die waarschijnlijk
tussen 180-260 produceerde in Rheinzabern.70 Ook is een
fragment van een wrijfschaal Dragendorff 45 met leeuwenkopje als uitgiettuit aanwezig, een kom met arcering
en een bakje Dragendorff 40 (afb. 5.3-2). Het bakje is voor
ongeveer de helft compleet; de deklaag aan de binnenkant
is grotendeels weggeschuurd.
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De geverfde waar bestaat uit fragmenten van zeker drie
bekers. Eén in techniek a (oranje op wit) uitgevoerd
exemplaar is voorzien van barbotine schubben, de beide
andere zijn in techniek b (donker op wit) en voorzien van
zandbestrooiing. Dergelijke bekers zijn in grote hoeveelheden geproduceerd in Keulen.
De Low Lands waar bestaat uit fragmenten van vier grote
voorraadpotten Arentsburg 140-142 (afb. 5.3-3). Eén
exemplaar is verbrand; deze is deels rood, deels blauwgrijs van kleur. Productie van dit soort vaatwerk wordt in
de omgeving van Bergen op Zoom verondersteld. Enkele
fragmenten zijn afkomstig van rode standamforen.
De groep kruiken en amforen omvat kleine en grote containers. De kleine vormen zijn vertegenwoordigd door drie
exemplaren. Een witte kruik Hofheim 50-51 met tweedelig
oor is compleet. Waarschijnlijk is hij voorzien geweest
van een gele deklaag; dit kon niet meer gecontroleerd

Afb. 5.3 Tekeningen van aardewerk uit de context ‘wachttoren’. 1. Bakje Dragendorff 27; 2. Bakje Dragendorff 40; 3. Voorraadpot
Arentsburg 140-142; 4. Wrijfschaal.
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Afb. 5.4 Tekeningen van aardewerk uit de context ‘wachttoren’. 1. Eén-orige kruik als Niederbieber 72; 2. Kookpot Niederbieber 89; 3.
Bord Niederbieber 113.
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worden. Een oranje kruik als Niederbieber 72, maar dan
met één oor, is voor een groot deel compleet in scherven
overgeleverd (afb. 5.4-1).71 Van een witte kruik Brunsting
8 is slechts de rand aangetroffen.
De grote vormen bestaan uit een sterk ingesnoerde voet
van een Gallische wijnamfoor Gauloise 4 en een wandfragment van een tweede Gallische wijnamfoor.
De dikwandige waar wordt gevormd door een wrijfschaal
met verticale rand Brunsting 37 in een wit baksel, en een
bodem van een oranje wrijfschaal (afb. 5.3-4). De ruwwandige waar bestaat uit fragmenten van twee kookpotten met dekselgeul Niederbieber 89 (afb. 5.4-2) en één
met platte gegroefde rand Stuart 202. Ook is een bord
Niederbieber 113 aangetroffen (afb. 5.4-3).
Het grootste deel van het aardewerk past in een dateringshorizont van de tweede helft van de tweede eeuw
tot het begin van de derde eeuw na Chr. Aangezien de
vermoedelijke wachtpost is aangelegd op de afzettingen
van geulfase 2B, moet deze jonger zijn dan de context
‘insnijding’. In het aardewerk is dit echter niet zichtbaar:
beide complexen behoren tot dezelfde dateringshorizont.
Slechts drie vormen, waarvan twee complete potten,
komen vooral in de tweede helft van de eerste eeuw en
het begin van de tweede eeuw voor. Vanwege dit grote
dateringsverschil en de afwijkende fragmentatie lijkt het
aannemelijk dat in ieder geval de kruik Hofheim 50-51
en het bakje Dragendorff 27 niet bij ‘wachttoren’ horen,
maar een eerdere fase representeren. Op basis van de
compleetheid komt al snel de gedachte aan een grafveld
op; in nederzettingen wordt minder vaak compleet aardewerk aangetroffen. Beide potten zijn in de vulling van
geul 5 aangetroffen. Mogelijk gaat het hier om verspoelde
grafgiften.
Het overige aardewerk is wel gefragmenteerd, maar niet
zeer sterk. Een idee van de fragmentatiegraad kan verkregen worden door de randfragmentatie te berekenen.
Het gemiddeld overgebleven randpercentage bedraagt
23,1%, wat betekent dat een potrand gemiddeld in ruim
4 stukken gebroken is. De randen van de potten uit dit
complex zijn dus in minder stukken gebroken dan bij de
andere complexen uit deze opgraving en bij omliggende
complexen vastgesteld kon worden. Ter vergelijking: in de
vicus van De Meern is een potrand gemiddeld in ca. 7-8
stukken gebroken, en in de wachttoren aan de Zandweg
in bijna 9.72 De compleetheid varieert: van enkele
potten is ongeveer de helft in fragmenten bij elkaar
aangetroffen; van enkele andere is slechts een klein deel
teruggevonden.
De samenstelling van het spectrum, met een aandeel terra
sigillata van 4% van de gedraaide waar, duidt niet direct
op een (semi-) militaire context. Hoewel in de context
‘wachttoren’ duidelijk meer terra sigillata is aangetroffen dan in beide andere onderscheiden contexten, is
4% nog steeds erg laag. Daar staat tegenover dat het

verwachtingsmodel is gebaseerd op castella en militaire
vici, terwijl de huidige context een vermoedelijke wachtpost betreft. Ook de wachttorens aan de Zandweg, op
ca. 600 m ten zuidwesten van deze toren, wijken in hun
aardewerkspectrum sterk af van de verwachting. In deze
wachttorens uit het midden van de eerste eeuw is geen
enkel stuk terra sigillata aangetroffen, en het aandeel
handgevormd aardewerk bedraagt ca. 77%.73 Voor deze
duidelijke afwijking van het beeld van andere militaire
installaties is een verklaring aangedragen die gebaseerd
is op de theorie dat een klein groepje soldaten slechts
korte tijd wachttorendienst had, waarna ze weer werden
afgelost. In deze korte tijd moesten ze wel zelf hun eten
bereiden. Het daarvoor benodigde aardewerk zal deels tot
de vaste inventaris hebben behoord, maar de rest zullen
de soldaten zelf hebben moeten meenemen. Het lijkt erop
dat hiervoor niet de beste stukken werden uitgekozen,
maar dat doelgericht is geselecteerd op stevigheid en
(multi)functionaliteit, kwaliteiten die het beste naar voren
komen in de ruwwandige en handgevormde waar.74
Dezelfde theorie lijkt met enkele aanpassingen geldig
voor het ensemble uit de context ‘wachttoren’ van
VLEN3-00. Het verschil in samenstelling van het spectrum
van deze context met de drie wachttorens kan grotendeels chronologisch verklaard worden; de vindplaats
dateert minimaal 100 jaar later, uit de late tweede tot
en met de vroege derde eeuw. In deze periode is er veel
minder handgevormd aardewerk in omloop; dit lijkt te
zijn vervangen door vormen in ruwwandige en regionaal
grijze baksels, die ook stevig en multifunctioneel zijn.75
Ook het serviesgoed is in deze periode veelal in andere
baksels dan in de eerste eeuw; zo is terra sigillata veel
couranter en komen bakjes in geverfde waar nauwelijks
meer voor. Op functioneel niveau vertoont het spectrum
van VLEN3-00 daarentegen grote overeenkomsten met de
wachttorens. Opnieuw is er niet veel aardewerk aanwezig,
maar de potten die zijn aangetroffen zijn vooral stevige,
(multi)functionele vormen, die bovendien intensief
gebruikt zijn, getuige de slijtage op het bakje Dragendorff
40 en de roetaanslag op de kookpotten Niederbieber 89.
Er zijn echter aanwijzingen dat de torenwachters in
Leidsche Rijn veel meer lokaal/regionaal bevoorraad zijn
dan de soldaten in de castella. In de wachttoren ‘Zandweg’
is niet alleen een groot deel van het aardewerk ‘inheems’,
maar ook het voedselpatroon vertoont een ‘inheemse’
inslag.76 In de jongere vindplaats VLEN3-00 is deze andere
bevoorrading zichtbaar in het hoge aandeel Low Lands 1
waar.
De dumpzone
De dumpzone in de geulfasen 4 en 5 omvat 2403 gedraaide fragmenten, waarvan 30 uit de middeleeuwen en
nieuwe tijd dateren. De 2373 Romeinse fragmenten zijn
afkomstig van minimaal 181 en maximaal 203 gereconstrueerde exemplaren. Tabel 5.4 geeft een overzicht.
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materiaal
terra sigillata

categorie
Oost-Gallisch

geverfde waar

techniek a

techniek b

techniek c
Belgische waar

kurkurn

Low Lands/ 'Scheldevallei'

blauwgrijs

rood

kruiken en amforen

kruik
kleine amfoor
kruik/kleine amfoor
grote amfoor

gladwandig
dikwandig

ruwwandig

oorpot
bord
dolium
wrijfschaal
pot

kom
pot/kom
kan
urn
bord
deksel
onbekend
totaal 'dumpzone

onbekend
onbekend

type
Dragendorff 18/31
Dragendorff 27
Dragendorff 33
Dragendorff 37
Dragendorff 45
bakje
bord
onbekend
Stuart 2
Stuart 7
beker
onbekend
Niederbieber 30
Niederbieber 32
Stuart 2
Stuart 4
beker
onbekend
Stuart 2
beker
onbekend
Holwerda 94
onbekend
Holwerda 52
pot
onbekend
Arentsburg 131
Arentsburg 133-136
Arentsburg 140-142
Arentsburg 143
Niederbieber 120A
kom
urn
onbekend
Arentsburg 133-136
Arentsburg 140-142
amfoor
onbekend
Stuart 110A
onbekend
Niederbieber 67
onbekend
Dressel 20
Gauloise 4
onbekend
Stuart 146
onbekend
Stuart 147
Brunsting 37
Stuart 149
onbekend
Niederbieber 89
Stuart 201A
Stuart 201B
Stuart 202
Stuart 213B
onbekend
Nieberbieber 104
onbekend
Stuart 202/210
Niederbieber 98
onbekend
Brunsting 4B
Niederbieber 90
Niederbieber 111
Niederbieber 120A
onbekend
onbekend
onbekend

rand
7
2
3
12
0
0
0
0
2
1
0
0
1
1
10
1
0
0
1
0
0
1
0
1
2
0
3
12
39
1
1
0
1
1
1
1
5
0
1
0
9
0
0
0
0
1
1
0
2
6
0
31
12
6
4
1
0
16
0
5
4
1
2
1
3
3
0
1
0
220

wand bodem
N MinAI MaxAI
3
0
10
5
5
0
0
2
1
1
0
0
3
3
3
13
1
26
8
8
0
1
1
1
0
1
1
1
1
2
3
1
3
0
3
1
3
0
5
2
2
0
0
1
1
1
9
4
13
1
7
0
7
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
1
11
1
22
9
9
1
0
0
1
1
98
7 105
1
32
1
33
1
0
0
1
1
1
2
0
2
1
1
0
1
1
0
0
1
1
1
4
0
4
1
1
17
4
22
1
2
0
0
2
2
7
0
7
1
3
2
0
5
3
11
0
0
12
11
47
13
99
30
30
1
0
0
1
1
1
0
0
1
1
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
569
18 588
1
1
0
0
1
1
1
2
0
3
1
32
0
37
4
4
31
0
31
1
1
4
0
5
1
10
1
11
1
4
8
0
17
4
305
10 315
1
5
0
5
1
23
0
23
1
9
0
9
1
1
0
0
1
1
1
0
0
1
1
5
0
5
1
2
0
0
2
2
3
18
5
29
3
13
2
15
1
25
46
2
79
25
11
11
0
23
11
5
2
0
8
5
4
19
2
25
4
1
10
0
11
1
20
2
22
1
16
2
0
18
16
1
2
3
1
4
0
0
5
4
1
1
0
5
1
1
4
0
5
1
2
8
0
10
2
1
1
0
2
1
3
0
0
3
3
3
0
0
3
3
0
1
1
1
1
609
35 645
1
21
0
21
1
2049
116 2385
181
206

Tabel 5.4 Aantal rand- wand- en bodemscherven (N) per categorie uit de context ‘dumpzone’, met minimum (MinAI) en maximum
(MaxAI) aantal individuen en totalen. Het Minimum Aantal Individuen is berekend op basis van de randfragmenten; het Maximum Aantal
Individuen op basis van alle scherven.
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Afb. 5.5 Olijfolieamfoor met graffito uit de context ‘dumpzone’.

Chronologisch dekt het spectrum de gehele tweede eeuw
en het begin van de derde eeuw af. De samenstelling, met
een laag aandeel terra sigillata aandeel van slechts 2% en
een hoog aandeel Low Lands waar van bijna 33%, komt
overeen met wat gewoonlijk in inheemse nederzettingen
uit deze periode wordt aangetroffen. Ook het lage aandeel
aan grote amforen en wrijfschalen past in het beeld van
een niet-militaire, niet-stedelijke nederzetting. De fragmenten van grote amforen die wel zijn aangetroffen, zijn
afkomstig van de wijnamfoor Gauloise 4 en olijfolieamfoor
Dressel 20, de twee meest voorkomende typen in alle
soorten van nederzettingen. Een olijfolieamfoor draagt
een graffito op de buik (afb. 5.5). Zichtbaar is )F, waarbij
het eerste teken misschien geïnterpreteerd mag worden
als een omgekeerde C, dat staat voor ‘uit de centuria van’,
en het tweede teken als een ligatuur van TE of FE. De
tekens zijn ruim 4,5 cm hoog. Dergelijke centuria-inscripties mag men in de legerplaats zelf verwachten, maar in
Nijmegen zijn ze ook uit de canabae legionis bekend,77 en
in Leidsche Rijn is uit de zwarte laag die de vicussporen in
het zuidoosten afdekt eveneens een olijfolieamfoor met
centuria-inscriptie bekend.78
Het jongste materiaal in de dumpzone bestaat uit een
bodem van een terra-sigillatawrijfschaal Dragendorff 45,
een type dat vanaf het einde van de tweede eeuw voorkomt. Andere potvormen die pas in deze tijd opkomen,
zijn eveneens aanwezig, zoals de ruwwandige gezichtsurn
Niederbieber 90 en kan Niederbieber 98. Het oudste
materiaal wordt gevormd door een fragment van een
kurkurn Holwerda 94, waarvan een groot deel bij het vooronderzoek te voorschijn gekomen is. Ander aardewerk dat
vooral in de eerste eeuw voorkomt, is nauwelijks aanwezig. Het meeste materiaal dateert vanaf de gevorderde
tweede eeuw; enkele fragmenten, waaronder de versierde
terra sigillata, komen vooral voor het midden van deze
eeuw voor.

Het meeste materiaal uit de dumpzone is aangetroffen in
geulfase 5. Uit de vulling van deze geul zijn 1461 fragmenten verzameld, dit is tweemaal zoveel als uit geulfase
4. Er is geen duidelijk dateringsverschil waarneembaar
tussen beide complexen. Geul 5 bevat iets meer vormen
die vanaf het midden van de tweede eeuw dateren,
maar ook aardewerk uit de eerste helft is aanwezig. Aan
geulfase 4 is het oudste stuk van dit complex toegeschreven, maar ook materiaal met een aanvangsdatering vanaf
het midden van de tweede eeuw is voorhanden. Al met
al lijkt het spectrum uit geul 5 een iets grotere jongere
component te hebben, en op basis daarvan zou deze
geul misschien iets jonger gedateerd kunnen worden dan
geul 4. De verschillen zijn echter minimaal en hoeven
niet chronologisch te zijn, maar kunnen ook door postdepositionele processen beïnvloed zijn.
Het spectrum uit de dumpzone vertoont vele kenmerken
die gewoonlijk met een inheemse nederzetting in verband gebracht worden. Op grond van de datering en de
vondstlocatie direct aan de limes kan aan een dergelijke
interpretatie getwijfeld worden. Tot nu toe zijn er geen
inheemse nederzettingen uit de late tweede eeuw direct
aan de limes bekend. Uit het voorgaande is gebleken
dat wachttorencomplexen in Leidsche Rijn een gelijkend
aardewerkspectrum opleveren, zodat het misschien aannemelijker is te veronderstellen dat het materiaal uit de
dumpzone van een dergelijk complex afkomstig geweest
is. De mogelijke centuria-inscriptie op de amfoor is ook
beter te begrijpen in een militaire context dan in een
inheemse.
Om de richting van de verspoeling in de geulen te
bepalen, is gekeken of er patronen zichtbaar zijn in
de fragmentatiegraad van het aardewerk in de geul.
Theoretisch worden grote scherven minder ver door het
water meegevoerd dan kleine scherven, wat betekent dat
wanneer de scherven naar het oosten toe kleiner worden,
het aannemelijk is dat de verspoeling in die richting heeft
plaatsgevonden. Hierbij wordt uitgegaan van de vooronderstelling dat het aardewerk op één punt in de geul
terecht gekomen is.
Er is gekeken naar de gemiddelde randfragmentatie en
naar het gewicht per scherf. Om te voorkomen dat het
beeld vertroebeld wordt door gewichtsverschillen die
bepaald worden door het verschil in samenstelling van
het spectrum, is slechts één materiaalgroep uitgekozen,
te weten de ruwwandige waar, omdat deze het grootst is.
Omdat er slechts weinig randfragmenten zijn aangetroffen, is hierbij wel het gehele spectrum meegenomen. Er

segment

geulfase 4: R

RP

N

G

geulfase 5: R

RP

N

G

1 (west)

9

22,7

78

9,7

5

6

11

14,3

69

10,6

261

10,9

92

11

467

8,0

1

11,1

12

20,4

18

11

42

11,4

2 (centrum)
3 (oost)

Tabel 5.5 Fragmentatie van het aardewerk in de verschillende segmenten van de geulfasen 4 en 5.
R=aantal randen, RP=randpercentage, N=aantal scherven, G=gewicht in grammen.
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is gekeken naar de randfragmentatie en het gewicht per
scherf in verschillende segmenten van de beide geulen.
Er zijn drie segmenten onderscheiden, die van west naar
oost genummerd zijn (tabel 5.5).
In geulfase 4 kon vastgesteld worden dat de randfragmentatie groter wordt van west naar oost, dat wil zeggen dat
potranden in het oosten gemiddeld in meer scherven zijn
gebroken dan in het westen. Het gewicht van de ruwwandige scherven wordt groter van west naar oost, wat zou
betekenen dat de fragmenten in het oosten groter zijn
dan in het westen.
Op basis van het gewicht van de scherven zou het water
van oost naar west kunnen hebben gestroomd, maar op
basis van de randfragmentatie zou de conclusie andersom
moeten zijn. Aangezien in segment 1 en 3 slechts weinig
fragmenten zijn aangetroffen, is de enige conclusie die
getrokken kan worden op basis van deze gegevens, dat
het meeste aardewerk ter hoogte van segment 2 in het
water terecht is gekomen.
In geulfase 5 kon vastgesteld worden dat de randfragmentatie naar het oosten toe kleiner wordt, oftewel dat
een potrand gemiddeld in minder scherven is gebroken.
De ruwwandige scherven worden van west naar oost eerst
kleiner en dan weer groter.
Op basis van de randfragmentatie zou het water van oost
naar west hebben gestroomd, maar op basis van het
gewicht is het beeld minder eenduidig. Ook in geulfase 5
zijn in segment 1 en 3 slechts weinig fragmenten aangetroffen, zodat ook hier eigenlijk alleen gezegd kan worden
dat het meeste aardewerk er hoogte van segment 2 in het
water terecht is gekomen.
Conclusies
Het grootste deel van het aardewerk dat bij de opgravingen tevoorschijn gekomen is, dateert uit de tweede
en derde eeuw na Chr.; slechts enkele stukken horen in
een eerste-eeuwse context thuis. De samenstelling van
het spectrum vertoont vele kenmerken van een inheemse
nederzetting, maar er zijn enkele argumenten om te
twijfelen aan deze interpretatie. Eén van de drie contexten
die zijn onderscheiden, is vermoedelijk een militaire
installatie. Daarnaast zijn tot op heden geen inheemse
nederzettingen uit de late tweede en derde eeuw bekend
direct aan de Rijn.
Er zijn drie contexten gedefinieerd waarvan het aardewerk
nader is bekeken, te weten de eerste insnijding van de
geul in fase 2B, de rivierbedding vlak voor de vermoedelijke wachtpost en de dumpzone uit geul 4 en 5 ten
westen daarvan. Het aardewerk uit de insnijding dateert
vanaf het einde van de tweede eeuw tot en met de vroege
derde eeuw na Chr. Er is echter geen chronologisch onderscheid te maken met het materiaal uit de wachttoren, die
op de rivierafzettingen is gebouwd. De toestand van de
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scherven lijkt er niet op te wijzen dat ze lang in het water
hebben gelegen.
Het aardewerk van de vermoedelijke wachtpost behoort
grotendeels tot dezelfde dateringshorizont als het
materiaal uit de geul in fase 2B. De samenstelling van
het spectrum doet in eerste instantie niet denken aan
een militaire context, maar bij nadere beschouwing zijn
er duidelijke overeenkomsten met het materiaal uit de
eerste-eeuwse wachttoren aan de Zandweg. De grote
component regionaal geproduceerd aardewerk en het lage
aandeel terra sigillata lijken een kenmerk te zijn van de
wachttorens in Leidsche Rijn. Deze ‘inheemse’ inslag in
het spectrum is onverwacht als wordt aangenomen dat
de torenwachters soldaten zijn uit het castellum die voor
een beperkte tijd worden gedetacheerd. Het lijkt erop
dat de bevoorrading niet volledig via het castellum en de
militaire aanvoerlijnen gaat, maar dat de torenwachters
deels zelf in hun onderhoud moesten voorzien.
Ook het aardewerk uit de dumpzone behoort grotendeels tot dezelfde dateringshorizont. Daarnaast lijkt er
een iets vroegere fase vertegenwoordigd, die vooral tot
uitdrukking komt in de versierde terra sigillata. Mede
op grond hiervan lijkt een aanvangsdatering van het
spectrum in de dumpzone voor het midden van de tweede
eeuw aannemelijk. Er is geen duidelijk dateringsverschil
waarneembaar tussen het materiaal uit geulfase 4 en 5;
beide complexen dekken de dezelfde periode af. Wel kon
vastgesteld worden dat in geulfase 5 iets meer later te
dateren aardewerk aanwezig was, wat zou kunnen betekenen dat het spectrum en daarmee de geulvulling iets later
gedateerd zou kunnen worden.
De vraag naar de richting van de verspoeling in de dumpzone is op basis van de fragmentatie van het aardewerk
eigenlijk niet te beantwoorden. Er is te weinig materiaal
aangetroffen om andere factoren, zoals verschil in plaats
waar het materiaal in het water terecht gekomen is of
onderscheid in de fragmentatiegraad van het materiaal
voordat het in het water terecht gekomen is als oorzaak
voor de waargenomen verschillen uit te sluiten of tenminste minder aannemelijk te maken. Wel kan gezegd worden
dat het meeste aardewerk ter hoogte van segment 2 in het
water terecht gekomen is, op ca. 50-60 m ten westen van
de wachttoren.
Enkele potten vallen op door hun compleetheid en hun
afwijkende datering. Het betreft een bakje Dragendorff
27, een kruik Hofheim 50-51 en een kurkurn Holwerda
94. De eerste beide zijn aangetroffen in geul 5, ter hoogte
van de wachttoren; de laatste in geul 4 ter hoogte van de
dumpzone en bij het vooronderzoek. Het is mogelijk dat
het oorspronkelijk grafbijgaven zijn geweest uit één of
meerdere eerste-eeuwse verspoelde graven.

5.2

5.2.1

Handgevormd aardewerk

5.2.2

E. Taayke

Over het algemeen is het baksel zacht (zie tabellen
5.6-5.8). De textuur is soms schilferig / gelaagd (ca. 22
%). Tweederde van de scherven is gemagerd met organisch materiaal, terwijl potgruis bij ca. 30 % is genoteerd.
Een combinatie van beide mageringen is in 1 % van de
gevallen geconstateerd. Andere vormen van magering
(zand, steen, mogelijk een keer schelp) komen nauwelijks
voor.

Materiaal en methode

Het door het ADC verzamelde handgemaakte aardewerk
omvat ruim 5000 fragmenten; voor een deel betreft
dit zeefmateriaal. Het totale gewicht bedraagt 31,7 kg.
Hiervan zijn 3230 fragmenten op negen kenmerken
gedetermineerd. Daarvan zijn 157 fragmenten nauwkeuriger beschreven, op 36 variabelen.79 Het gruis, met een
gewicht van 1,9 kg, gemiddeld ruwweg één gram per
scherfje, is terzijde gelegd. Inclusief gruis bedraagt het
gemiddeld gewicht 6,3 gram; de beschreven fragmenten
wegen in doorsnee 9,2 gram. Deze cijfers geven aan dat
de scherven langere tijd aan het oppervlak moeten hebben gelegen en niet meteen na de breuk van een pot in
een kuil of andere diepte zijn beland.

De kleuren van de scherven zijn gemakshalve in twee
groepen samengenomen, namelijk donker (donkergrijs tot
grijsbruin - echt zwart ontbreekt) en geoxideerd gebakken (overwegend oker en geelgrijs - echt vurige kleuren
ontbreken). Een duidelijk onderscheid viel niet altijd te
maken. Donker aardewerk overweegt (56,6 % van de
scherven waarvan tevens het oppervlak viel vast te stellen). Wat de afwerking betreft is er een saillant verschil:
van de donkere scherven is 18,8 % glad afgewerkt, van
de lichte scherven slechts 2,6 %. Gepolijst (glanzend)
aardewerk ontbreekt.

De opgravers vermoedden destijds een voorafgaande, preRomeinse bewonings- of gebruiksfase te kunnen vaststellen en hoopten dat de analyse van het aardewerk hierover
uitsluitsel zou kunnen geven. Inmiddels is geconcludeerd
dat het vondstmateriaal mogelijk als verspoeld/vermengd
mag worden beschouwd. Dat valt overigens aan de
scherven niet af te lezen; echt verspoeld aardewerk oogt
sterker afgerond.
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wand-bodem

pot

org/pot
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3
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13

4

53

875

28

1875

9

1

Baksels

Bij potgruisgemagerd aardewerk houden lichte en
donkere kleuren elkaar precies in evenwicht (50 / 50 %),
bij organisch gemagerd aardewerk overheersen donkere
tinten (60,3 %).
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1
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1
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1
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7
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1
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100,0
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0,2

0,3

0,0

0,2
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%

1
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Tabel 5.6 Potonderdelen afgezet tegen de verschillende mageringen in aantal, met totalen en totaalpercentages.
glad
donker
oxid
totaal
%

334

m at

ruw

1201

bes meten

166

anders

9

1

??
65

totaal
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1776

56,6

36

1100
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1
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43,4
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2301

340
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2
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3137

100,0

11,8

73,4

10,8

0,9

0,0

3,0

100,0

Tabel 5.7 Kleur van het aardewerk afgezet tegen de verschillende afwerkingen in aantal, met totalen en
totaalpercentages.
pot

org/ pot

organis ch

s teen

z and

s chelp

indet

totaal

%

donker

488

12

1263

3

3

1

3

1773

56,6

oxid

488

24

832

6

7

0

4

1361

43,4

totaal

976

36

2095

9

10

1

7

3134

100,0

%

31,1

1,1

66,8

0,3

0,3

0,0

0,2

100,0

Tabel 5.8 Kleur van het aardewerk afgezet tegen de verschillende mageringen in aantal, met totalen en
totaalpercentages.
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Roet- en kookresten zijn aangetroffen bij 26 % van de
geselecteerde scherven (n=157), 21 % bij potgruisgemagerd aardewerk en 33 % bij aardewerk met organische
magering.80

5.2.3

Vormen

Het handgemaakte materiaal omvat 255 rand-, 2798
wand- en 146 (wand-)bodemscherven; daarnaast zijn 31
fragmenten andersoortig aardewerk genoteerd; het gaat
hierbij hoofdzakelijk om brokjes.
Drieledige vormen overheersen (ca. 95 %), veelal met een
verdikte rand (afgeplat of twee facetten) en een vloeiende overgang van hals naar schouder. Bij het kleinere
aardewerk komt in ieder geval éénmaal een halsloos
bekerfragment voor (vnr. 487). Biconisch aardewerk is niet
geconstateerd. Eén drieledige pot vertoont een scherp
ondersneden verdikt-afgeronde rand - een vorm van
modellering die verwijst naar gedraaid Romeins (vnr. 691).
De bodems zijn vlak. Vier maal is een oor geconstateerd
(3x aan de hals, 1x aan de rand). Bij relatief nauwmondig
aardewerk (ca. 17 %) valt een met potgruis gemagerd
randfragment op met een hoekig verzonken oor halverwege de hals. Het betreft een klassieke late-ijzertijdvorm
uit het noordwestelijke kustgebied (vgl. Westergo Ge5a,81
vnr. 431; evt. ook vnr. 419).
Komfragmenten zijn vier maal genoteerd (vnr. 419, 456,
460, 692), waarvan eentje met een dubbel gefacetteerde
binnenzijde. Een wijde kom of schaal, organisch gemagerd, wordt gekenmerkt door twee diepe cannelures en
pot
Versiering rand-hals

Er is een aantal fragmenten zoutaardewerk geconstateerd.
32 fragmentjes zijn afkomstig van dunwandig aardewerk,
oranje-paarsig van kleur met een gezamenlijk gewicht
van 47 gram. Een randfragment vertoont vage karteling
boven op de rand (vnr. 687); een ander fragment behoort
misschien aan een bodem (vnr. 700). Zeven fragmenten
stammen van dikwandiger, overwegend grijsgeel aardewerk (samen 83 g). Een daartoe behorend randfragment
vertoont een sterke, kartelrandachtige golving (vnr. 487).
De eerste variant komt waarschijnlijk uit het zuidwesten,
uit Vlaanderen of Noordwest-Frankrijk.82 De herkomst
van de tweede variant ligt dichter bij huis, namelijk ZuidHolland of Zeeland. Vermoedelijk was in beide gevallen de
vorm cylindrisch of tonvormig.
Een spinschijfje, vervaardigd uit een scherf, zou in een
wachttoren een bijzonderheid mogen heten (vnr. 475).
Een spinsteenfragment (vnr. 475) is dubieus.

org/ pot

indruk-op
1

organis ch

s teen

totaal

3

3

12

26

13

kartel-aan

6

kerven-aan

2

4

6

kerven hals

8

1

3

12

1

1

65

12

25

102

groeven

6

1

geometrisch
meander

1

tranenlijnen

3

Kammstrich

9

indrukken

9

indruk met Wulst

12

1
1
1

3

1

4
13

2

11
12

nagelindrukken

22

1

2

25

kerven

3

2

1

6

halve maan

1

Warzen

1

cannelures

1

1
1

totaal

2
1
4

verf
156

22

57

4
1

Tabel 5.9 De diverse versieringen afgezet tegen de verschillende mageringen in aantal, met totalen.
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indet

indruk-aan

streepband
Versiering wand

(ogenschijnlijk) twee ribben (vnr. 637). Parallellen zijn niet
voorhanden.
Een fragment met spitse rand stamt van een tonvorm. Een
magering valt niet vast te stellen. Op de breuk zijn coils
zichtbaar, de repen waaruit een pot is opgebouwd. Bij
aardewerk van rond de jaartelling zijn die gewoonlijk niet
meer herkenbaar. Waarschijnlijk betreft het een prehistorisch fragment (vnr. 509).
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5.2.4

Versieringen

5.2.6

Discussie en conclusies

Het percentage rand- en wandversiering bedraagt 7,3
% van alle fragmenten (zie tabel 5.9).83 Het percentage
randen met versiering (indrukken of kerven op of aan de
rand) bedraagt 16,1 %. De verdere variatie is groot. Naast,
en ook wel in combinatie met groefpatronen, zien we
vaak indrukken, in rijen of losjes verspreid over de wand.
Bovendien zien we soms verticale kerfjes vlak onder de
voorkomende randversiering. Eén wandscherf vertoont
een viertal Warzen (opgedrukte blokjes, vnr. 476). Een bijzondere versiering bestaat uit verticale stroken gepaarde
blokjes (vnr. 487).

Het vormspectrum van alle vondsten overziend, is één
conclusie in ieder geval dat we te maken hebben met gewoon nederzettingsaardewerk. Weefgewichten ontbreken,
spinsteentjes zijn schaars, maar binnen het aardewerk is
er sprake van een tamelijk normale verdeling van groot,
middelgroot en klein aardewerk, en wat bovendien in het
oog springt is het forse percentage roet- en kookresten.
Als handgemaakt aardewerk vooral gebruikt was om
voedsel aan te voeren,86 dan zou dit percentage aanzienlijk bescheidener zijn en zou ook het aardewerkspectrum
eenzijdiger zijn.

Een deel van de groeflijnen is simpelweg getrokken
maar een ander deel bestaat uit losse kerven, eerder als
‘tranenlijnen’ aangeduid.84 Een paar wandfragmenten
vertoont lijnen in diepsteekversiering - een opmerkelijke
werkwijze die eigenlijk sinds de trechterbekertijd niet
meer werd toegepast. Eén fragment vertoont meanderende groeflijnen (vnr. 698). Als andere bijzonderheid kan
een halvemaanvormige indruk op een wandscherf worden
genoemd (vnr. 489). Tot slot verdient een randscherf met
streepbandversiering te worden genoemd (vnr. 421); op
grond van de lage hals dateert deze uit de Romeinse tijd.

Voor alle aardewerk in het holocene gebied geldt dat in
de loop van de late ijzertijd een geleidelijke omslag in
de wijze van mageren plaatsvond, waarbij potgruis werd
vervangen door organisch materiaal. Het omslagpunt
verschilt van plaats tot plaats; ook na het begin van de
jaartelling werd nog potgruis toegepast, zoals bijvoorbeeld uit het vondstmateriaal bij de wachttoren Zandweg
is gebleken.
Een tweede, meer gecompliceerde verandering betreft
de wijze van vormgeven en versieren. Deze werd veel
sterker regionaal bepaald. In de ijzertijd behoorde Utrecht
met omgeving min of meer tot een stijlgroep die door
Van Heeringen ‘Broekpolder-aardewerk’ is genoemd
en die kenmerkend was voor het westelijke kustgebied
bezuiden de Oude Rijn; voor de late ijzertijd spreekt hij
van Broekpolder II.87 Deze kende aanvankelijk nog zeer
veelvuldige en uitbundige versiering, maar dat nam in de
loop van de tijd af. Aan de noordzijde werd deze ‘aardewerkprovincie’ begrensd door de wat soberder Santpoort
II-stijl, die een mengeling van Broekpolder en Friese
stijlelementen laat zien. De enige streepbandscherf van
het vondstcomplex kan ertoe gerekend worden. De Friese
stijl was rond Utrecht in de decennia rond het begin van
de jaartelling duidelijk bespeurbaar. Het Bataafse gebied
speelde geen rol, daarentegen is er vlak ten noorden
van de Rijn opmerkelijk veel aardewerk aangetroffen
dat is vervaardigd door mensen die afkomstig waren uit
Groningen of het aansluitende deel van Niedersachsen,
het gebied van de Chauken.88 Beide stijlen onbreken op de
vindplaats.

Er bestaat een groot verschil tussen aardewerk met
potgruis en met organische magering. Bij de eerste groep
bedraagt het percentage versiering 15,9 %, bij de tweede
slechts 2,6 %. De hiervoor genoemde versieringen hebben
dan ook vooral betrekking op potgruisgemagerd aardewerk; organisch gemagerd aardewerk kent ook nog wel
randversiering, maar de wandversiering bestaat vrijwel
uitsluitend uit groeflijnen. Hieraan ligt een chronologisch
onderscheid ten grondslag (zie onder).

5.2.5

Afmetingen

De gemiddelde randdiameter van het aardewerk bedraagt
21,3 cm, de wanddiameter 23,1 cm en de bodem 9,4 cm.
De halshoogte bedraagt gemiddeld 16,9 cm. De wanddikte bedraagt gemiddeld 8,0 mm. Potgruisgemagerd
aardewerk vertoont iets grotere rand- en wanddiameters
(gem. resp. 22,0 en 26,0 cm), bij een gemiddeld iets
dunnere wand. De variatie in afmetingen is overigens
aanzienlijk. De gemiddelde waarden liggen iets hoger dan
is geconstateerd bij handgemaakt aardewerk bij de wachttoren Zandweg, maar blijft ver achter bij contemporain
aardewerk uit een inheems-Germaanse vindplaats vlak
ten noorden van de Rijn (gem. wanddiameter 25,3 cm; bij
kookpotten gemiddeld 30,1 cm).85

Op de vindplaats VLEN3-00 blijkt potgruisgemagerd
aardewerk versierd in de Broekpolder II-stijl; dergelijke
decoratie komt bij het overwegend jongere, organisch
gemagerde aardewerk ook nog voor, maar in zeer geringe
mate. De grote bulk van de vondsten bestaat uit organisch
gemagerd aardewerk dat verhoudingsgewijs spaarzaam
versierd is, bovendien met patronen die in de vroeg-Romeinse tijd gebruikelijk waren, namelijk indrukken tegen
de rand en groeven op de wand. De vormgeving was weinig uitgesproken, een kenmerk dat ook bij andere langs
de limes gelegen Utrechtse vindplaatsen opvalt.89 Een
tweede verandering blijkt uit de oppervlaktebehandelling.
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Donker glad aardewerk, vrij algemeen in de mode
gekomen in de vroeg-Romeinse tijd, komt vooral voor bij
organisch gemagerd aardewerk (13,6 %), terwijl dit bij
potgruisgemagerd aardewerk veel zeldzamer is (3,4 %).
Al met al hebben we op de vindplaats VLEN3-00 te maken
met aardewerk dat zich geleidelijk ontwikkelde, van de
late Broekpolder II-stijl tot de sobere vormgeving die
kenmerkend is voor een groot deel van het rivieren- en
mogelijk ook Zuid-Hollands kustgebied in de eerste eeuw
na Chr. In het gebied binnen de limes was de tijd van
geprononceerde aardewerkstijlen blijkbaar voorbij en niet
al te lang daarna, in de tweede eeuw, zou handgevormd
aardewerk volledig worden ingeruild voor gedraaide
producten.
Het tijdsverloop waarin het onderzochte materiaal werd
geproduceerd moet enkele generaties hebben omvat, die
vermoedelijk leefden tussen halverwege de laatste eeuw
vóór en halverwege de eerste eeuw na het begin van de
jaartelling.
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6

Archeozoölogisch onderzoek
E. Esser

6.1

Inleiding

Bij het archeologisch onderzoek op de locatie
‘Gemeentewerf’ (VLEN3-00) zijn op diverse plaatsen
dierlijke resten gevonden. Verreweg het meeste botmateriaal komt uit de geulen en de beddingafzettingen van
de Heldam rivier; enkele resten zijn aangetroffen in de
laklaag, de kuilen en de kringgreppel. De overige vondsten zijn voor dit onderzoek niet van belang. Ze worden
derhalve buiten beschouwing gelaten.90
De geulen en de beddingafzettingen bevatten materiaal
uit grofweg twee verschillende perioden: enerzijds betreft
het de restanten van een verspoelde late ijzertijd-/vroegRomeinse nederzetting, anderzijds gaat het om de (deels
verspoelde) neerslag van tweede-/derde-eeuwse acitiveiten. De dierlijke resten zijn op basis van de ruimtelijke
verspreiding van het vondstmateriaal en de segmenten
waarin het terrein is opgedeeld, naar deze herkomst te
verdelen (zie ook hfdst. 4). Tabel 6.1 geeft een overzicht
van de contexten met bot en het aantal dierlijke resten
dat daarin is aangetroffen. De contexten staan weergegeven in afb. 4.1.

De resten uit de geul- en beddingafzettingen worden
op basis van hun herkomst en datering (zie tabel 6.1)
beschreven en geïnterpreteerd. De overige contexten
spelen bij de interpretatie geen rol en worden alleen kort
genoemd.

6.2

Materiaal en methode

De dierlijke resten zijn tijdens het veldwerk met de hand
verzameld. Het archeozoölogisch onderzoek is enerzijds
uitgevoerd door Archeoplan Eco en anderzijds door Hyoid,
archeozoölogische ondersteuning. Bureau Hyoid heeft een
quickscan uitgevoerd aan het verspoelde en vermengd geraakte botmateriaal uit de eerste en tweede/derde eeuw.91
De gegevens uit beide onderzoeken zijn opgenomen in
het databestand.
Tijdens de analyse van het botmateriaal is informatie
genoteerd die betrekking heeft op de familie, diersoort
of diergrootte, het skeletelement, het elementdeel en de
fragmentatie van het skeletelement.

Herk oms t en datering

Segment C ontex t

Om s chrijving

Aantal

Vondstmateriaal uit late ijzertijd-/
vroeg-Romeinse nederzetting

1

Beddingafzettingen Heldammer fase 2A

252

AIIIa

Vanaf tweede helft tweede eeuw

2, 3 en 4 AIIIb

Beddingafzettingen Heldammer fase 2B

9

Tweede helft tweede eeuw

3 en 4

Erosiebasis Heldammer fase 2B

47

Beddingafzettingen of erosiebasis
Heldammer fase 2B

159

EIIIb

3 en/of 4 AIIIb/EIIIb
Combinatie van verspoelde eerste eeuwse
nederzetting en primaire of verspoeld/gedumpt
materiaal vanuit tweede-/derde eeuwse
activiteiten

Neerslag van (eind) tweede/derde- eeuwse
activiteiten

Geul4

1 en 2

3
3 en 4

Accretievlakken noordelijke migratie
Heldammerfase 2B

214

Geul4of5

Afkomstig uit Geul 4 of Geul 5

42

Geul5

Beddingafzettingen eerste verlandingsfase rivier

334

Geul4,5of6 Afkomstig uit Geul 4, 5 of Geul 6

23

Geul6

Laatste verlandingsfase rivier

178

Geul4

Accretievlakken noordelijke migratie
Heldammerfase 2B

9

Geul5

Beddingafzettingen eerste verlandingsfase rivier

235

Geul6

Laatste verlandingsfase rivier

37

4

Geul4,5of6 Afkomstig uit Geul 4, 5 of Geul 6

98

IJzertijd, maar kan Romeins vervuild zijn

3 en 4

LK

Laklaag ijzertijd

3

Tweede helft tweede tot begin derde eeuw

4

G1

Kringgreppel 'wachttoren'

7

Datering onbekend

1

K2

Kuil 2

2

Geen daterend vondstmateriaal bij het skelet;
mogelijk subrecent

4

K3

Kuil 3 (dierbegraving)

199

Gedateerd in het begin van de tweede eeuw

4

K5

Kuil 5

15

Eindtotaal

1863

Tabel 6.1 Overzicht van de contexten met dierlijk bot.
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Bij het onderzoek dat Archeoplan Eco heeft verricht, is
tevens de symmetrie van het skeletelement (links, rechts
of axiaal) genoteerd en gegevens die betrekking hebben
op de vergroeiingstadia van de skeletelementen, en de
doorbraak- en slijtagestadia van de gebitselementen.
Voor de notatie van de gebitslijtage bij rund, schaap/
geit en varken is gebruik gemaakt van de methode van
Grant.92 Grootste lengtematen van skeletelementen zijn
genomen volgens de methode van Von den Driesch
(bijlage 3).93 In de quickscan die onderzoeksbureau Hyoid
heeft uitgevoerd, is deze informatie niet opgenomen. Wel
zijn de aanwezige tanden en kiezen genoteerd. Daarnaast
is er gelet op kenmerken die op voedselbereiding en
consumptie wijzen en op kenmerken van pathologische
aard of andere opvallende zaken. Al deze gegevens zijn in
het databestand opgenomen, waarbij de codering deels is
gebaseerd op het Laboratoriumprotocol Archeozoölogie.94
Bij de uitwerking van de onderzoekgegevens is de gebitsinformatie van rund, schaap/geit en varken omgezet in
leeftijdsindicaties die steunen op Hambleton of Silver.95
Bij paard verschaft tevens de kroonhoogte van de kiezen
leeftijdinformatie.96 De leeftijdindicaties op basis van de
skeletvergroeiingen zijn ontleend aan Habermehl.97 De
schofthoogteberekeningen van paard zijn gebaseerd op
de vermenigvuldigingsfactoren van May.98 Deze resultaten
zijn terug te vinden in bijlage 3. Voor schaap zijn de
factoren van Teichert gebruikt en voor hond Harcourt.99
Van rund en varken zijn geen schofthoogten te bepalen.
Aangezien het vermengd geraakte eerste- en tweede-/
derde-eeuws botmateriaal weinig zeggingskracht heeft,
is een verdere uitwerking van deze onderzoeksgegevens
achterwege gelaten.

Heldammer fase 2A en 2B

Fragmentatie

eerste eeuw

(vanaf)
tweede helft
tweede eeuw

AIIIa

AIIIb en EIIIb

n

%

n

%

6.2.1

Het botmateriaal is over het algemeen goed geconserveerd. Conform de criteria van Huisman et al. valt de
broosheid van het bot in klasse 1 (sterk, compleet bot of
botfragment) en de verwering in stadium 0 (bot vertoont
geen sporen van barsten of schilferen).100 Er zijn echter
ook resten die er slechter aan toe zijn; deze resten zijn
veel brosser (klasse 2: breekbaar maar compleet bot of
botfragment) of de cortex laat los, waardoor het bot gaat
schilferen (stadium 2: afbladderen van buitenste concentrische botlagen in beginstadium). Daarnaast vertonen
enkele resten verspoelingsverschijnselen, zoals afgeronde
hoeken of polijsting.
Om een beeld te krijgen van de determinatiemogelijkheden moet niet alleen naar de conservering, maar ook naar
de fragmentatie van het botmateriaal worden gekeken.
Circa 53% van de zoogdierresten is sterk gefragmenteerd
(minder dan 10% van het skeletelement is bewaard
gebleven) en 24% is bijna compleet (tabel 6.2, totaal).
De overige 23% zit daar tussenin. Deze percentages zijn
inclusief partiële skeletten. Indien zij buiten beschouwing
worden gelaten, stijgt het percentage sterk gefragmenteerde resten (botvolume <10%) naar 60% en daalt het
percentage bijna complete resten naar 13%. Op basis
van deze verhoudingen kan het botmateriaal getypeerd
worden als behoorlijk gefragmenteerd.
Door de goede conservering, maar behoorlijke fragmentatie is 36% van de zoogdierresten (exclusief de partiële
skeletten) op soort te brengen. Een even groot percentage
is naar diergrootte ingedeeld en 28% bestaat uit niet te
determineren botsplinters. Inclusief de partiële skeletten
loopt het percentage op soort te brengen resten op naar
47%.

Geulen

Combinatie van eersteeeuw en tweede-/derdeeeuw

voornamelijk voornamelijk
te relateren te relateren
aan <=
aan =>
Segm. 1
n

n

196

10-25%
25-50%

10
4
1

0,5

3

1,5

5

2,0

33

100%

2

0,9

5

2,6

6

2,4

37

215

100,0

196

25

10,4

6

Subtotaal
losse gebitselementen
Eindtotaal

2

240

85,2 186

Segm. 2
%

<10%

50-75%
75-100%

Conservering en
determinatiemogelijkheden

(eind) tweede-derde
eeuw

Segm. 3
%

n

n

%

26,2

24

17,6

14

6,1

1

9

3,6

48

10,1

16

11,8

17

7,4

1

0,9

1

0,5

6

2,4

44

9,2

10

7,4

10

4,4

1

0,4

6,9

24

17,6

44

19,2 103

45,6

213

12,3

7,8

13

9,6

93

40,6

19,9

201

11,6

202

257

518
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45

100,0 136 100,0 229 100,0
7,9

1
137

0,7

10

4,2

239

33,2

Totaal

35

41

75

%

6,6

Tabel 6.2 Fragmentatiegraad van de zoogdierresten (inclusief partiële skeletten); n: aantal; %: percentage.
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n

3,6

3,9

22,3

Contexten

7

100,0 477

51

%

13

10

36,0

Segm. 4

1,9

247

49

%

167

14,2 125

39,8

n

divers

91,2
4,7

3,0

75,3 190

Overig

914

53,0

0,4

222

12,9

0,4

102

5,9

74

4,3

100,0 1726 100,0
0
226

0

93
1819

5,4

6.2.2

Fragmentatie per herkomst en datering

voedingsproducten’. Het materiaal uit segment 3 en 4 van
de geulen op de ‘Gemeentewerf’ is eveneens nauwelijks
gefragmenteerd; het percentage op soort te brengen
resten bedraagt 78%. In segment 4 zijn partiële skeletten terechtgekomen, en is een overmaat aan koppen en
voeten van paarden. Ook hier hebben we dus niet van
doen met gewoon nederzettingsafval.

De fragmentatie van het botmateriaal verschilt nogal per
context en geulsegment. Het botmateriaal uit de afzettingen van de Heldam fase 2A en 2B (context AIIIa, AIIIb en
EIIIb) is sterk gefragmenteerd (tabel 6.2). De fragmentatie
van het materiaal uit de restgeulen is een stuk geringer.
Weliswaar sluit de fragmentatie in segment 1 nog redelijk
aan bij de fasen 2A en 2B, maar in segment 2 is de
fragmentatie behoorlijk gedaald, en neemt nog verder af
bij segment 3 en segment 4.
Je zou ook kunnen zeggen dat het botmateriaal uit de
eerste eeuw en de tweede helft van de tweede eeuw (tabel
6.1 en 6.2) sterk gefragmenteerd is, terwijl het materiaal
dat te relateren is aan de (eind) tweede-derde eeuwse
activiteiten nauwelijks gefragmenteerd is.

6.3

Tabel 6.3 geeft een overzicht van de vondsten uit de
laklaag, de kuilen en de kringgreppel.
Onder de vondsten uit de ijzertijdlaklaag bevindt zich
een dijbeen van een juveniel paard met snijsporen op de
proximale kop. Aangezien er in de Romeinse contexten
meerdere elementen van juveniele paarden met slachtsporen zijn aangetroffen (zie paragraaf 6.7), rijst de vraag of
het dijbeen wel uit de ijzertijd stamt. Uit de ijzertijd zijn
echter ook paardenresten met slachtsporen bekend, al
komt het niet vaak voor.

Het Romeinse botmateriaal uit vindplaatsen in het
Leidsche Rijngebied is over het algemeen goed geconserveerd. Wat wisselt is de fragmentatiegraad. Sterk gefragmenteerd is het botmateriaal van de Balije II (LR39) en de
Zandweg (LR31).101 Beide zijn wachttorencomplexen. Ook
het materiaal uit de vicus en de inheemse nederzetting
van LR46 is sterk gefragmenteerd.102 Van deze vondstcomplexen is maar 10-24% van het materiaal op soort te
brengen. Het botmateriaal van de nederzetting aan de
Vicuslaan (LR58) is iets minder gefragmenteerd, maar dat
komt doordat dit - in tegenstelling tot de andere vondstcomplexen - uitsluitend handmatig verzameld materiaal
betreft; het determinatiepercentage van dit materiaal
ligt op 37%.103 Al dit botmateriaal is te beschouwen als
gewoon nederzettingafval, dat wil zeggen afval van het
voedsel dat de bewoners hebben gegeten.104 Van het
botmateriaal uit de Heldam 2A en 2B afzettingen van de
‘Gemeentewerf’ (contexten AIIIa , AIIIb en EIIIb) is 16% op
soort te brengen, een percentage dat goed overeenkomt
met het gewone nederzettingsafval.

Uit kuil K3 komt het complete skelet van een ½-1 jaar oud
varken. Van dit dier zijn nagenoeg alle skeletelementen
teruggevonden (afb. 6.1, n=199).107 Het botmateriaal is
broos, maar goed geconserveerd. Een duidelijk verschil
met de conserveringsgraad van ander materiaal is niet
te zien. Evenmin wijkt de kleur af. Aangezien dateerbaar
vondstmateriaal niet bij het varken is gevonden en op
basis van de conservering en het uiterlijk van het bot geen
uitspraak is te doen over de ouderdom, is niet zeggen of
het hier om een Romeins of (sub)recent dier gaat.
Op enkele middenhandsbeentjes zitten snijsporen, maar
deze lijken recent. Bovendien bevinden de sporen zich
binnenin het gewricht. Aangezien het dier in anatomisch
verband is aangetroffen (afb. 6.2) lijkt het eerder te gaan
om sporen die tijdens het blootleggen van het skelet zijn
ontstaan, dan sporen ten gevolge van het onthuiden van
het dier. Op basis van het botmateriaal is de doodsoorzaak van het dier niet te achterhalen; het skelet vertoont
geen bijzonderheden.

Anders zit het met de vondstcomplexen uit de geulen
bij Sportpark Terweide (LR41-42) en H.O.V de Meern
(LR60).105 Bij deze vondstcomplexen is het botmateriaal
matig tot nauwelijks gefragmenteerd, hetgeen ook
meteen resulteert in een veel hoger percentage op soort
te brengen resten: van 41% (bij LR41-42) tot wel 76%
(bij LR60).106 Voor beide vondstcomplexen wordt ervan
uitgegaan dat het geen normaal voedselafval betreft. De
term ‘ritueel’ valt in beide rapportages, en ‘handel in
LK

K2

De laklaag, de kuilen en de
kringgreppel

De vondsten uit de kringgreppel G1 zijn van een groot
zoogdier, maar diersoort of skeletelement is niet meer

K3

K5

G1

Soort

n

g

n

g

n

g

n

g

n

g

Bos taurus

-

-

-

-

-

-

1

18,8

-

-

Nederlands e naam
Rund

Equus caballus

1

323,5

-

-

-

-

-

-

-

-

Paard

Sus domes ticus

1

5,3

-

-

199

1494

4

58

-

-

large mammal (indet.)

1

28

-

-

-

-

4

26,5

7

7,3

mammal, indet.

-

-

2

2,6

-

-

6

5,7

-

-

Eindtotaal

3

356,8

2

2,6

199

1494

15

109

7

7,3

Varken
Groot zoogdier
Zoogdier, niet te determineren

Tabel 6.3 Dierlijke resten uit de laklaag (LK), de kuilen (K2, K3 en K5) en de kringgreppel (G1); n: aantal; g: gewicht in grammen.
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te bepalen. In kuil K5 zijn wat resten van varken, rund
en groot zoogdier aangetroffen. Het gaat voornamelijk
om kleine fragmenten uit de kop (rund en varken), twee
ellepijpfragmenten van varken en een ribfragment van
groot zoogdier.

6.4

Nederzettingsafval uit de eerste
eeuw en tweede-helft tweede
eeuw (context AIIIa en context
AIIIb/EIIIb)

Het botmateriaal uit context AIIIa is hoogstwaarschijnlijk
afkomstig van een verspoelde eerste-eeuwse nederzetting;
het materiaal uit de contexten AIIIb en EIIIb betreft afval
uit de tweede helft van de tweede eeuw. Een overzicht van
de aangetroffen skeletelementen is te vinden in bijlage 3.

Afb. 6.1 Schematische weergave van het varkensskelet in K3.

Afb. 6.2 Het varken in kuil K3, uitgeprepareerd in het veld.
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Beide vondstcomplexen bevatten resten van zoogdieren,
vogels, vissen en schelpdieren (tabel 6.4). De meeste
resten zijn slechts in te delen naar diergrootte. Resten van
groot zoogdier zijn het best vertegenwoordigd, gevolgd
door die van middelgrote dieren. Deze verdeling komt
overeen met het spectrum van de op soort te brengen
resten. Resten van rund zijn in de meerderheid. Het aantal
resten van paard, schaap/geit en varken ontloopt elkaar
niet veel. Leeftijdgegevens zijn voor de dieren nauwelijks
voorhanden (bijlage 3), waardoor uitspraken over de
opbouw van de veestapel niet mogelijk zijn. Een middenvoets- en een middenhandsbeen van paard, beide uit
context AIIIb, geven schofthoogte-indicaties van resp. 132
cm en 141 cm.

Tussen het materiaal uit de eerste eeuw zijn naast de
gebruikelijke resten van landbouwdieren twee resten
van haarwild aangetroffen. De ene betreft een geweifragment van een edelhert (Cervus elaphus), de andere een
astragalus (sprongbeen) van een bever (Castor fiber).
Het geweifragment vertoont haksporen die duiden op
de bewerking van het gewei. Op het sprongbeen van de
bever zijn geen slachtsporen aanwezig, waardoor het
onduidelijk is of dit dier is bejaagd.108 Jacht op pelsdieren
vond echter wel plaats.109 Deze jacht kan in de nabijheid
van de nederzetting hebben plaatsgevonden. Dit dier leeft
namelijk niet alleen langs beken en rivieren, maar ook in
oude beddingen en moerassen.110 Het water dient wel een
diepte van minimaal 50 cm te hebben; een voorkeur voor
stromend of stilstaand water heeft de bever niet. Ook de
insecteneters en/of knaagdieren zullen nabij de rivier hebben geleefd. Eén van de kaakfragmenten is waarschijnlijk
van een woelmuis (Microtidae); de overige resten zijn niet
te determineren.
Hoewel er natuurlijk ook vogels en vissen zijn geweest die
bij en in de rivier hebben geleefd en daar een natuurlijke
dood zijn gestorven, lijkt het hier te gaan om resten
van voedselafval. Reden voor deze veronderstelling is
het hakspoor op een coracoid (ravenbeksbeen) van een
gewone eend (Anas platyrhynchos) en de samenstelling
van het soortenspectrum. Eenden en ganzen behoren tot
AIIIa

het gangbaar gevogelte in de Romeinse tijd en worden
in bijna elke Romeinse nederzetting aangetroffen. Ook
de snoek (Esox lucius) werd geapprecieerd; in Romeinse
vondstcomplexen uit het Leidsche Rijngebied komt hij
regelmatig voor.111 Voor de schelpfragmenten, mogelijk
allemaal van stroommossels (Unio spec.) lijkt een antropogene herkomst minder waarschijnlijk. Weliswaar worden
er af en toe stroommosselen in Romeinse contexten gevonden die als consumptieafval worden geïnterpreteerd,
maar dan gaat het om meerdere exemplaren tegelijk.112
De enkele, hier aangetroffen, fragmenten kunnen heel
goed van dieren zijn die in de rivier hebben geleefd en
daar zijn gestorven.

6.5

Combinatie van eerste-eeuws en
tweede-/derde-eeuws afval

Segment 1 en 2 van de geulen bevatten zowel materiaal
van de verspoelde eerste-eeuwse nederzetting als de
tweede-/derde-eeuwse bewoning. Het materiaal uit
segment 2 is onderzocht door bureau Hyoid.
Tabel 6.5 geeft een overzicht van het soortenspectrum
uit beide segmenten; in bijlage 3 staan de aangetroffen
skeletelementen weergegeven. Omdat het verspoeld en

AIIIb en EIIIb

Dierk las s e

Soort

n

g

n

g

Nederlands e naam

Zoogdier

Bos taurus

24

312,0

15

367,8

Rund

Vogel

Vis
Schelpdier

Eindtotaal

Equus caballus

3

199,0

4

908,2

Paard

Ovis aries / C apra hircus

5

21,1

6

36,3

Schaap/Geit

Sus domes ticus

1

9,6

5

65,8

Varken

C anis familiaris

-

-

1

-

Hond

C as tor fiber

1

-

-

-

Bever

C ervus elaphus

1

-

-

-

Edelhert

insectivora/rodentia

3

-

1

-

insecteneters/knaagdieren

large mammal (indet.)

32

162,9

29

290

groot zoogdier

medium mammal (indet.)

25

33,0

16

40,6

middelgroot zoogdier

smal mammal (indet.)

-

-

1

-

klein zoogdier

mammal, indet.

145

98,9

124

38,8

zoogdier, niet te determineren

Anas platyrhynchos / dom.

3

-

-

-

Wilde/Tamme eend

Anas penelope

-

-

1

-

Smient

anatinae

1

-

-

-

eend

Ans er sp/ Branta sp

1

-

-

-

gans

aves indet.

2

-

1

-

vogel, niet te determineren

Es ox lucius

2

-

1

-

Snoek

pisces, indet.

2

-

-

-

vis, niet te determineren

Unio sp

-

-

2

-

stroommossel

mollusca, indet.

1

-

8

-

schelpdier, niet te determineren

252

836,5

215

1748

Tabel 6.4. Nederzettingsafval uit context AIIIa en context AIIIb en EIIIb; n: aantal; g: gewicht in grammen.
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Segment 1

Segment 2

Dierk las s e

Soort

n

n

Zoogdier

Bos taurus

49

Vogel

g
2154,9

128

g
5690,0

Nederlands e naam
Rund

Equus caballus

5

395,2

26

1640,0

Paard

Ovis aries / C apra hircus

17

150,1

16

150,0

Schaap/Geit

Sus domes ticus

14

102,9

9

194,0

Varken

C anis familiaris

-

-

7

-

Hond

Meles meles

-

-

1

-

Das

Arvicola terres tris

-

-

10

-

Woelrat

large mammal (indet.)

67

387,2

222

2274,0

groot zoogdier

medium mammal (indet.)

44

83,3

48

219,0

middelgroot zoogdier

small mammal (indet.)

-

-

5

-

klein zoogdier

mammal, indet.

61

45,0

46

73,0

zoogdier, niet te determineren

Gallus gallus domes ticus

-

-

1

-

Kip

Ans er sp / Branta sp

-

-

1

-

gans

Bubo bubo

-

-

1

-

Oehoe
Knobbelzwaan

C ygnus olor

-

-

1

-

aves indet.

-

-

9

-

vogel, niet te determineren

Vis

Es ox lucius

1

-

-

-

Snoek

pisces, indet.

-

-

1

-

vis, niet te determineren

Schelpdier

Ostrea edulis

-

-

1

-

Oester

258

3318,6

533

Eindtotaal

10240,0

Tabel 6.5 Dierlijke resten uit segment 1 en 2; n: aantal; g: gewicht in grammen.

vermengd materiaal betreft, wordt alleen ingegaan op de
bijzonderheden in dit assemblage.

bekende Romeinse vondst van een das komt uit de villa
van Voerendaal.115

Tussen het materiaal uit segment 1, geul 6 bevindt
zich een partieel skelet van een varken van circa 21-27
maanden oud.113 Van dit dier zijn een fragment van de
linker onderkaak en enkele resten uit de rechter en linker
voorpoot gevonden (afb. 6.3). Op de resten zijn geen
slachtsporen waargenomen; het skeletmateriaal is echter
zeer broos en verweerd, waardoor eventuele hak- en
snijsporen wellicht niet meer zichtbaar zijn.

Een andere, zeer opmerkelijke vondst uit segment 2
betreft een tarsometatarsus (loopbeen, afb. 6.5) van een
Oehoe (Bubo bubo). Tot nu toe zijn uit archeologische
context in Nederland slechts eenentwintig vondsten
van deze grote uil bekend; daarvan dateren er drie uit
de Romeinse tijd.116 Eén van deze Romeinse vondsten
betreft een partieel skelet van een jonge oehoe uit de
tempel van Empel.117 De twee andere komen uit de villa
van Rijswijk-De Bult en de haven van Velsen.118 De laatste
vondst dateert uit de eerste eeuw. De twee andere dateren
uit de tweede en/of derde eeuw. De oehoe (afb. 6.6) is de
grootste uilensoort van Europa. Sinds kort komt hij ook
in Nederland voor, maar in de zeventiende eeuw was dat
niet (meer) het geval. Prehistorische vondsten wijzen er
echter op dat de vogel destijds wel in ons land voorkwam.
Uit haar inventarisatie en bronnenonderzoek concludeert
Van Wijngaarden-Bakker dat de oehoe als lokvogel werd
gebruikt bij de jacht op kraaiachtigen en roofvogels, en
dat deze traditie teruggaat tot de middeleeuwen en wel-

Tussen het materiaal uit segment 2 dat door bureau
Hyoid is onderzocht, bevindt zich een bijzondere vondst.
Het betreft een tibia (scheenbeen) van een das (Meles
meles, afb 6.4). Hoewel dassen voorkomen langs beek- en
rivierdalen, moet daarbij eerder gedacht worden aan de
duidelijke grens tussen hoger en lager gelegen gronden,
dan een moerasachtig rivierengebied. Van oudsher
worden de meeste dassenburchten dan ook aangetroffen
in het Limburgse Heuvelland, de Utrechtse Heuvelrug, de
Veluwe en langs de randen van de hoge zandgronden in
Noord-Brabant.114 De das uit de beddingafzetting van geul
5 is waarschijnlijk een relict van een jachtbuit, bejaagd
om zijn pels. Het is mogelijk dat dit dier in de buurt van
de nederzetting – op een nabijgelegen geschikte zandkop
- heeft geleefd, maar het kan ook zijn dat het dier van
elders naar de nederzetting is gebracht. De enige andere
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licht zelfs tot in de Romeinse tijd.119
Overigens worden ook resten van knobbelzwanen
(Cygnus olor) weinig in Romeinse context aangetroffen.
Vooralsnog zijn er twee bekend: beide uit Valkenburg
(ZH).120 Resten van knobbelzwanen zijn echter vaak

Afb. 6.5 Tarsometatarsus van een oehoe (Bubo bubo). (Foto:
Hyoid.)

moeilijk te onderscheiden van die van wilde zwanen
(Cygnus cygnus) en resten van zwaan (soort onbekend)
worden geregeld aangetroffen.121
Het is opvallend dat al deze bijzondere vondsten - de das,
de oehoe en de resten van de knobbelzwaan, evenals overigens de oester - allemaal in geul 5 zijn aangetroffen. Uit
deze geul komen ook de partiële skeletten (zie hieronder).
Of en wat voor betekenis daaraan gehecht moet worden,
is echter onduidelijk.

Afb. 6.3

Partieel skelet van een varken.

Afb. 6.4 Tibia van een das (Meles Meles). (Foto: Hyoid.)
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Kalveren
Het meest complete skelet is afkomstig van een runderkalf van 5-6 maanden oud.123 Hiervan zijn delen van
de kop, de voorpoten en het voorste deel van de romp
aanwezig (afb. 6.7, n=47). Door het blad van de rechter
schouder zit een spoor dat veel weg heeft van een
hakspoor, maar concaaf wegloopt. Het bevindt zich aan de
voorkant van het blad. Op het blad van het linker schouder zijn snijsporen aanwezig; deze bevinden zich voornamelijk aan de achterzijde van het blad (zes in totaal), maar
ook op de rand (drie sporen) en op min of meer dezelfde
hoogte aan de voorkant. Ook op de distale epifyse van
de linker ellepijp zijn snijsporen aangetroffen. Toch lijkt
het hier niet te gaan om een reguliere slacht, want alle
botten zijn (nagenoeg) compleet. Het lijkt er meer op dat
men de poten van de romp heeft losgemaakt (waardoor er
slachtsporen op de schouderbladen zijn ontstaan) en de
botten heeft ontvleesd. Daaraan voorafgaand heeft men
het dier onthuid, waarbij de voet is losgesneden. Daarbij
zijn sporen op de ellepijp ontstaan. Op de schedel zijn
geen sporen van onthuiden waargenomen.
Sporen van onthuiden hoeven op de schedel niet altijd
aanwezig te zijn. Zeker niet bij dit dier, aangezien het
een kalf van een hoornloos rund betreft (afb. 6.7). Het
onthuiden werd daardoor niet gehinderd door een stel
opkomende hoorns. Het voorkomen van hoornloze runderen is een typisch verschijnsel van de Romeinse periode,

Afb. 6.6 De oehoe (Bubo bubo).

6.6

Tweede-derde-eeuws bot uit de
geulen

In paragraaf 6.2.2 is duidelijk gemaakt dat op grond van
de fragmentatie het dierlijk bot uit de tweede-/derdeeeuwse geulafzettingen in segment 3 en 4 niet zomaar te
beschouwen is als gewoon nederzettingsafval.

6.6.1

Partiële skeletten

Voor segment 4 is dat evident. Uit dit segment komen
skeletelementen die te associëren zijn met andere skeletelementen. In totaal gaat het om bijna de helft (48%) van de
resten (tabel 6.6).
Het aantreffen van te associëren (bij elkaar horende)
skeletelementen houdt in dat er in de geulen partiële
skeletten terecht zijn gekomen. Een deel daarvan is
in geul5 aangetroffen. Van drie vondstnummers is de
geulherkomst onbekend, maar het is mogelijk dat ook
deze resten uit geul5 komen.122 De partiële skeletten zijn
afkomstig van kalveren, paarden en honden.

Afb. 6.7 Partieel skelet van een hoornloos kalf.
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Afb. 6.8 Het achterhoofd van een gehoornd kalf (links, hoornaanzetten aangevreten) en een hoornloos (rechts) kalf.

dat zich daarnaast vooral concentreert in het kustgebied
boven de limes.124 Vondsten binnen het Romeinse rijk zijn
schaars (o.a. Naaldwijk, Rijswijk, Wijk bij Duurstede en
Tiel). Dit exemplaar bevindt zich in de grenszone.
Tevens zijn drie resten van een ander kalf gevonden.125
Het gaat hierbij om de twee opperarmbenen en een linker
spaakbeen. Of de overige losse skeletresten van kalveren
(waaronder een schedelfragment van een gehoornd kalf)
tot één van deze beide dieren behoren, is onduidelijk.
Honden
Bij de partiële skeletten van de honden gaat het om
de resten van minimaal twee dieren, een groot en een
kleiner, maar het kan ook om twee grote en twee kleinere
honden gaan. Het gaat in alle gevallen om volgroeide
dieren (bijlage 3). Van de grote hond(en) zijn skeletelementen uit de poten en de romp aanwezig, maar het gaat
maar om enkele stuks (n=9, bijlage 3). De schofthoogte
bedroeg gemiddeld 60 cm. Indien het om twee honden
gaat, heeft de ene een schofthoogte van circa 61 cm
gehad en de andere van 59 cm. Op de skeletelementen
van deze hond(en) zijn hak- en snijsporen aangetroffen.
De beide schouderbladen hebben niet alleen snijsporen
op de achterzijde, maar tevens op de hals en op het
gewrichtsvlak, terwijl de hals van het linker schouderblad
ook nog een hakspoor vertoont. Ook het rechter opperarmbeen vertoont snijsporen, zowel op het distale
gewrichtsvlak als op de diafyse. Op de proximale kop
van zowel het rechter dijbeen als het linker scheenbeen

zitten snijspoortjes, evenals op de linker bekkenhelft. Een
lendenwervel is dwars doormidden gehakt. Net als bij het
hoornloze kalf zijn de skeletresten van de hond(en) wel
allemaal (nagenoeg) compleet. De resten van de hond(en)
vertonen derhalve een aardige gelijkenis met die van het
kalf.
Op de resten van de kleinere hond(en) - een schedel, rib
en borstwervel en elementen uit de poten (n=7) - zijn
geen slachtsporen aangetroffen. De schofthoogte bedroeg
gemiddeld 39 cm, waarbij in het geval van twee dieren de
ene een schofthoogte van 37 cm had en de andere van 40
cm.
Paarden
Bij de paarden zijn maar liefst twaalf associaties vastgesteld (n=51). Enerzijds betreft dit associaties die betrekking hebben op voeten, anderzijds op paardenkoppen
(schedels en onderkaken). De associaties zijn te herleiden
tot vier paarden. Van alle vier zijn de complete kop (inclusief een deel van het tongbeen) en delen van de voeten uit
de voorpoot en de achterpoot aangetroffen.
Het eerste paard betreft nog maar een veulen van hooguit
een 9 maanden oud (afb. 6.9).126 Op een handwortelbeentje en een middenvoetsbeen zitten snijspoortjes die
wijzen op het losmaken van de voeten. Op de schedel
zijn geen snijsporen of beschadigingen aangetroffen.
Het tweede paard is circa 2- 2½ jaar geworden.127 Omdat
in het gebit de haaktanden in aanleg aanwezig zijn,
gaat het hier om een jonge hengst. In de schedel zit een
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hengst was de oudste van de vier dieren; hij is ca. 9 jaar
geworden.129
Het is niet te achterhalen welke voeten bij welke paarden horen.130 Een van de middenvoetsbenen vertoont
lichte botwoekeringen op het gewrichtsvlak en vlak
onder de kop.131 Misschien is dit been van het oudste
paard geweest, dat ten gevolge van overbelasting en
leeftijd spat aan ontwikkelen was; dat wil zeggen last
kreeg van artrose als gevolg van een chronische degeneratieve aantasting van het gewricht. Spat kan echter
ook ontstaan ten gevolge van een trauma. Behalve het
middenvoetsbeen vertoont ook een voetwortelbeentje
botwoekeringen, evenals een eerste en tweede teenkoot
en een sesambeentje.132 Al deze botwoekeringen zijn als
spat te typeren. Op het voetwortelbeentje bevinden zich
snijsporen ten gevolge van het lossnijden van de voet.
Daarnaast vertonen nog vier andere voetwortelbeentjes en
een handwortelbeentje snijsporen.133

6.6.2

Naast partiële skeletten bevatten de geulen in segment 4
ook losse skeletelementen. Het is mogelijk dat alle losse
resten van hond en paard bij de partiële skeletten horen.
Voor de losse resten van rund geldt dat zeker niet; daar
zitten namelijk ook resten van volwassen dieren tussen.
Hoewel bij het materiaal uit segment 3 geen associaties
zijn gesignaleerd, hebben de elementen van paard wel
min of meer dezelfde samenstelling als in segment 4: 77%
van de resten komen uit de kop en de voeten, tegenover
92% in segment 4 (bijlage 3).134 De overige resten – ook
die uit segment 4 - komen uit de vleesbevattende delen
van het lichaam, en dan met name uit de achterbenen.
Van hond zijn in segment 3 drie resten aangetroffen.

Afb. 6.9 Hoofd en voeten van een veulen (Ass. P11 en P12).

deuk, hetgeen kan betekenen dat dit dier is verdoofd of
doodgeslagen. Het derde dier is 3-4 jaar oud geworden.128
Ook dit betreft een hengst waarvan de schedel kan zijn
ingeslagen. Of ook het vierde dier met een klap op de
schedel is verdoofd en gedood, is niet meer te zien. Wel
is te zien dat de kop van de hals is verwijderd. Op de
condyle van het occipitale zitten hak- en snijsporen. Deze

Ongeveer de helft van het losse botmateriaal van rund
(ca. 54%) uit zowel segment 3 als segment 4 betreft
kop- en voetresten (bijlage 3). Daaronder bevindt zich een
Segment 4

Segment 3
los bot
Zoogdier

n

g

7513,5 50 1018,6

94

8532,1

Equus caballus

31

4305,9 35

3124,3 51 15608

86

18732

-

-

n

g

n

g

Paard

11,8

-

Sus domesticus

4

225,7

14

936,3

-

-

14

936,3

Varken

Canis familiaris

3

53,1

6

112,9

11

367,7

17

480,6

Hond

30

388,5

10

108,7

-

-

10

108,7

groot zoogdier

-

-

-

Schaap/Geit

7

20,8

3

8,3

2

7,6

5

15,9

middelgroot zoogdier

16

21,1

13

24,2

-

-

13

24,2

zoogdier, niet te determineren

Gallus gallus domesticus

1

-

-

-

-

-

-

-

Kip

Anas platyrhynchos/domesticus

1

-

-

-

-

-

-

-

Wilde/Tamme eend

-

-

-

-

-

-

-

Snoek

239

28830

mammal, indet.

Esox lucius

1
140

11326 125 11828 114 17002

Tabel 6.6. Dierlijke resten uit segment 3 en 4; n: aantal; g: gewicht in grammen.
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Nederlandse naam
Rund

5

medium mammal (indet.)

Eindtotaal

totaal segment 4

6298,6 44

large mammal (indet.)

Vis

associaties

41

Ovis aries/Capra hircus

Vogel

g

los bot

Bos taurus

Dierklasse Soort

n

Los bot
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40

De meeste varkens zijn op een leeftijd van ½ tot 3 jaar geslacht, hetgeen een normaal slachtbeeld voor varkens is.
Over de slachtleeftijd van de schapen valt niets te zeggen.

35
30

Naast de partiële paarden met leeftijden van hooguit 9
maanden, ca. 2-2½ jaar, 3-4 jaar en ca. 9 jaar, geven ook
de losse skeletelementen van de paarden nog enkele
leeftijdindicaties. De pijpbeenderen verschaffen geen
aanvullende informatie, maar op basis van het gebit is er
ook een paard aanwezig dat een leeftijd van 2½ - 3½ jaar
heeft bereikt (bijlage 3). Aangezien er geen haaktanden
(in aanleg) aanwezig zijn, betreft dit dier waarschijnlijk
een merrie.

Percentage

25
20
15
10
5
0

<18

18-36

36-48

>48

Skelet (n=4)
Gebit (n=13)
Afb. 6.10 Slachtleeftijden van de runderen.

vrijwel complete schedel en een halve schedel waarvan de
hoornpitten zijn afgehakt en waarschijnlijk ook de snuit.
De schedel is ingeslagen. Opvallend is het relatief hoog
aantal nagenoeg complete schouderbladen (bijna 10% van
de resten), met – voor de Romeinse periode – typische
slachtsporen op de spina. Van het varken zijn vrijwel
alleen kopfragmenten (met name vrij complete onderkaken) aangetroffen. In segment 3 komen, naast resten van
rund, varken, paard en hond ook nog resten van schaap,
gevogelte en vis voor (tabel 6.6).
Wat de partiële skeletten betreft is het duidelijk dat we
niet te maken hebben met gewoon
nederzettingsafval, i.c. normaal voedselafval. Dat geldt
ook voor het losse botmateriaal van paard en hond; honden en paarden staan niet bekend als consumptiedieren.
Wat voor soort afval de partiële skeletten en het losse bot
van paard en hond representeren is enigszins onduidelijk.
Ook het losse botmateriaal van de alom bekende
consumptiesoorten rund, varken en schaap is lastig te
duiden. Met name de schedels, voeten en schouderbladen
van rund lijken geen gewoon voedselafval, evenals de varkenskoppen. De resten van schaap, vogel en vis zijn waarschijnlijk wél te beschouwen als normaal voedselafval.

Tussen het afval bevinden zich nauwelijks resten van
heel jonge dieren. Slechts één botje is afkomstig van
een foetaal of neonataal dier.135 Daarnaast zijn er resten
van kalveren, lammeren en biggen gevonden, maar deze
dieren zijn minstens een paar maanden (of een half jaar)
oud geworden. Dus, hoewel er jongvee is geslacht, zijn er
geen duidelijke aanwijzingen dat er ter plekke dieren zijn
gefokt.
De pijpbeenderen van de partiële paardenskeletten en
twee, niet aan de skeletten te relateren, pijpbeenderen
geven een schofthoogte-indicatie van gemiddeld 141 cm
(variërend van 136-145 cm, bijlage 3). Deze schofthoogte
komt goed in de buurt van de schofthoogte van Romeins
militaire paarden die, volgens Lauwerier en Robeerst,
een schofthoogte van gemiddeld 142 cm hebben (met
een variatie van ca. 138-156 cm). Op basis van hun
onderzoek veronderstellen Lauwerier en Robeerst dat
de schofthoogte van paard niet, zoals bij de runderen,
in de loop van de Romeinse tijd toeneemt, maar dat de
schoft varieert naar gelang de context waarin de paarden
100%

22

90%

8

80%

18
5

70%
95

60%

16

50%
40%

6.6.3

Leeftijd en schofthoogte

30%

Uit de slachtleeftijd van de vleesleveranciers blijkt dat
iets meer dan een derde deel van de runderen is geslacht
voor de leeftijd van 1½ jaar en een min of meer even

20%

groot deel na de leeftijd van 3 jaar (afb. 6.10). De meeste
dieren die ouder zijn geworden dan 3 jaar, hebben ook
de leeftijd van minimaal 4 jaar bereikt. Vleesrunderen,

0%

dieren die speciaal voor hun vlees zijn gefokt en geslacht
rond de optimale slachtleeftijd van 1½-3, zijn minder goed
vertegenwoordigd.

10%
177

40-70 na Chr.
LR31 (n=294)

38

70-100 na Chr.
LR39 (n=62)

85

2e-3e eeuw
VLEN3-00 (n=108)

Rund
Schaap
Varken
Afb. 6.11 De verhouding tussen de drie vleesleveranciers bij
(potentiële) wachttorens.
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zijn aangetroffen. Militaire paarden en paarden uit villae
zijn het grootste, met een schofthoogte van respectievelijk gemiddeld 142 cm en 144 cm. De paarden in de
nederzettingen boven de limes hebben daarentegen een
schofthoogte van gemiddeld 132 cm; de dieren ten zuiden
van de limes zitten daar tussenin.136 Groot daarentegen,
komt bij haar onderzoek naar de inheemse nederzettingen rond Tiel tot de conclusie dat daar wel degelijk
een toename van de schofthoogte is waar te nemen.137 In
de vroeg-Romeinse tijd hebben de paarden een gemiddelde schofthoogte van 134 cm, in de midden-Romeinse
periode van 141 cm. Het door haar geschetste beeld komt
goed overeen met het Leidsche Rijngebied. Daar ligt de
gemiddelde schofthoogte in de eerste eeuw rond 131cm,
in de eerste-tweede eeuw rond 134 cm en in de tweedederde eeuw rond 140 cm.138 Het is dus een open vraag of
de paarden van de ‘Gemeentewerf’ als militaire paarden
bestempeld kunnen worden.

6.7

(Voedsel)afval van ambachtelijke
activiteiten?

6.7.1.

Voedselafval van een wachttoren?

De suggestie is geopperd dat de kringgreppel G1 deel
heeft uitgemaakt van een wachttorencomplex. Het botmateriaal uit segment 3 en 4 is aan deze context te relateren.
Vraag is daarom, of het afval van een wachttoren afkomstig kan zijn. Indien de onderlinge verhoudingen tussen
de vleesleveranciers (exclusief het partiële skelet van het
hoornloze kalf) worden vergeleken met de assemblages
van de twee eerder onderzochte wachttorens, op de
Zandweg (LR31) en de Balije II (LR39), dan valt op dat de
assemblage van de ‘Gemeentewerf’ beduidend minder
resten van schaap/geit bevat (afb. 6.11).

Rund

Paard

Kop

<50%
>50%

73,3
26,7

23,1
76,9

Hals,
romp

<50%
>50%

9,1
90,9

0,0
100,0

Voorpoot

<50%
>50%

26,7
73,3

33,3
66,7

40%

Achterpoot <50%
>50%

72,2
27,8

72,7
27,3

20%

Voet voor
en achter

17,4
82,6

4,1
95,9

0%

Misschien speelt de factor tijd een rol, want de beide
andere wachttorens dateren uit de eerste eeuw en die
van de ‘Gemeentewerf’ is een stuk later. Een afname van
het aandeel schaap/geit in de loop van tijd is zowel in
inheemse nederzettingen als in de vici waar te nemen.139
Zoals gezegd ontbreken de vleesrunderen enigszins op
de ‘Gemeentewerf’. Deze groep dieren is echter juist wel
aanwezig bij de wachttoren op LR31.140 Daarnaast komen
van rund op de ‘Gemeentewerf’ relatief veel meer skeletresten uit de kop en voeten voor dan bij LR31 en LR39.
Op grond van deze verschillen, samen met het fragmentatieverschil (zie paragraaf 6.2.2), is bij de ‘Gemeentewerf’
niet echt te spreken van voedselafval behorende bij een
wachttorencomplex.

6.7.2

Ontbeend vlees?

Een kenmerk van voedselafval is de aanwezigheid van
slachtsporen en een hoge fragmentatiegraad van de
skeletelementen. Het losse materiaal uit de geulen,
vertoont inderdaad slachtsporen. Dat is bij 34% van de
runderresten het geval en bij 22% van de varkensresten.
Echter ook op de losse botten van paard zijn slachtsporen
aanwezig; daar gaat het om 17% van de resten. Daarnaast
zijn er natuurlijk ook slachtsporen op de partiële skeletten aangetroffen. Op de resten van schaap/geit zijn geen
slachtsporen waargenomen, maar het botmateriaal is wel
behoorlijk gefragmenteerd.
Zoals in paragraaf 6.2.2 al is aangegeven, is de fragmentatiegraad van de dierlijke resten niet hoog. In segment
4 kan dat door de aanwezigheid van partiële skeletten
komen (tabel 6.2). Maar ook het losse bot uit segment
3 is niet erg gefragmenteerd. Opvallend is dat de fragmentatiegraad van de runder- en paardenresten niet veel
van elkaar verschilt (afb. 6.12). De runderschedels zijn
wat meer gefragmenteerd dan die van de paarden, maar

100%

80%

<50%
>50%

60%

<

Rund
Paard

50% 50%
kop

>

<

>
50% 50%
hals, romp

<

>
50% 50%
voorpoot

Afb. 6.12 Fragmentatiegraad van de lichaamsdelen bij rund en paard (los bot en associaties).

94

Wacht aan het water Basisrapportage Archeologie 52

<

>
50% 50%
achterpoot

<

>
50% 50%
voet voor en
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voor de rest is het beeld nagenoeg gelijk. De doorgaans
sterker gefragmenteerde bovenpoten van rund vertonen
hetzelfde fragmentatiebeeld als die van paard. Opvallend
is wel dat zowel bij rund als paard de skeletelementen uit
de achterpoot meer gefragmenteerd zijn dan die uit de
voorpoot, maar over het geheel genomen zijn de meeste
skeletelementen voor meer dan de helft aanwezig. Rund
en paard lijken dus op dezelfde manier te zijn behandeld.
Bij de slacht en verwerking van een dier zijn diverse
stadia te onderscheiden. Het eerste stadium omvat het
doden van het dier, het uitbloeden, het villen en het
verwijderen van de ingewanden. Bij dit stadium kunnen
enerzijds sporen op de schedel en voeten (of aangrenzende skeletelementen) ontstaan, maar deze elementen
kunnen ook van het karkas worden gescheiden. In het
tweede stadium wordt het karkas gekliefd, gevierendeeld
en vervolgens in grote stukken verdeeld; bijvoorbeeld in
de voorvoet en de achtervoet of in de voor-, midden- en
achterhand.141 Hierbij ontstaan slachtsporen langs of door
de wervelkolom en bij de gewrichten.142 Het resultaat
van dit slachtstadium zijn grote karkasstukken, zoals die
bijvoorbeeld op middeleeuwse schilderijen te zien zijn,
maar ook op Romeinse reliëfs (afb. 6.13).143
In het derde stadium worden de karkasstukken verkleind,
zodat ze in de keuken en op tafel hanteerbaar zijn. Bij dit
stadium kunnen op allerlei plekken slachtsporen ontstaan
en raakt het bot veelal sterk gefragmenteerd. In plaats
van de karkasstukken in nog kleinere stukken te hakken,
kunnen ze ook worden ontbeend. Bij deze handeling
kunnen tijdens het lossnijden van het vlees snijsporen op
de botten ontstaan, maar de botten zelf blijven min of
meer heel.
Het lijkt alsof we in segment 3 en 4 van de geulen vooral
met afval van het eerste en tweede stadium van doen hebben. Dit houdt in dat er nabij de geul dieren zijn gedood
en van hun huid en ingewanden zijn ontdaan. Vervolgens
zijn hun karkassen gekliefd en in grote stukken verdeeld,
waarna de stukken zijn ontbeend. Te denken valt bijvoorbeeld aan het vervaardigen van gedroogd of gezouten

(misschien zelfs gerookt) vlees. Het drogen en zouten
van vlees onder natuurlijke omstandigheden is een van
de oudste methoden voor vlees conserveren. Voor de bereiding van gedroogd of gezouten vlees wordt het karkas
eerst in tweeën gesplitst en daarna in kwarten, die nadien
nog eens worden verkleind. Vervolgens worden de karkasdelen ontbeend, waarbij het – in ieder geval ten behoeve
van het droogproces - de kunst is om tijdens het ontbenen
zo min mogelijk schade aan de spieren toe te brengen.
Daarom moet er alleen worden gesneden op plekken waar
de botten vastzitten en doorgehakt moeten worden. In de
volgende verwerkingsstap wordt het ontbeende vlees in
dunne repen of lappen van uniforme dikte gesneden. Het
vervaardigen van deze dunne, uniforme stukken vereist
ervaring en vakmanschap.144
Tot het afval van het eerste stadium kunnen de schedelen voetresten van zowel rund als paard worden gerekend.
De poten van de kalveren, de losse vrij complete botten
van rund en paard, maar waarschijnlijk ook de varkenskoppen en de skeletresten van de grote hond(en) zijn
afvalresten van het tweede stadium.
Concentraties van een bepaalde categorie afval zijn ook
van andere vindplaatsen bekend. Op LR41-42 is bijvoorbeeld een overmaat aan schapenkaken aanwezig; op
LR60 gaat het om de kop en de voorhand van schapen.
Op beide vindplaatsen is het botmateriaal weinig gefragmenteerd. In het oostelijk deel van de Nijmeegse canabae
zijn concentraties schedels en (vooral) onderkaken van
runderen gevonden, terwijl schouderbladen ontbreken.145
Die komen juist weer in het westelijk deel voor. Net als
bij de ‘Gemeentewerf’ gaat het om (vrijwel) complete
schouders.
Maltby wijst erop dat concentraties van bepaalde typen
afval, afkomstig van verschillende stadia van karkas- en
vleesverwerking, regelmatig in Romeins-Britse steden en
nederzettingen langs (belangrijke) wegen worden aangetroffen.146 Het geeft volgens hem aan dat bepaalde stadia
van vleesverwerking apart werden uitgevoerd, mogelijk
op verschillende locaties en wellicht door verschillende
(daarin gespecialiseerde) ambachtslieden. Ook Seetah
wijst op het voorkomen van gespecialiseerde ambachtslieden in de Romeinse tijd.147 Het is goed mogelijk dat (juist)
hier langs de limes ook een bepaald soort karkas- en
vleesverwerking heeft plaatsgevonden. Immers waren juist
in deze omgeving vele monden te voeden en lagen de
transportwegen voor de distributie om de hoek.
Voor de hypothese dat hier ter plekke ambachtelijke
activiteiten hebben plaatsgevonden, pleit de vondst van
een professioneel hak/slachtmes, een slachtbijl en een
priem specifiek voor leerbewerking (zie hfdst. 8). Ook het
voorkomen van een relatief grote hoeveelheid voorraaden kookpotten kan hier een aanwijzing voor zijn.

Afb. 6.13 Reliëf op een tombe van een Romeinse slager. (Bron:
Museum Dresden.)
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6.7.3

Paardenhuiden en hondenvlees

Dat in de Romeinse tijd (professionele) slagers het vlees
van runderen (en wellicht van schapen op LR60) verwerkten is nog enigszins voor te stellen, maar voor paard en
hond wordt dat wat lastiger.
Slachtsporen die wijzen op de consumptie van paardenvlees zijn vooral te relateren aan inheems-Romeinse
nederzettingen, maar ook daar is het geen algemeen
gebruik. In Romeinse contexten is consumptie van
paardenvlees – nagenoeg - onbekend; aangenomen wordt
dat bij de Romeinen het eten van paardenvlees taboe
was.148 Hoewel de Romeinen een paard offerde tijdens het
“oktoberpaard”, een feest in het Romeinse rijk dat op 15
oktober plaatsvond en waarbij een paard werd onthoofd
en van zijn staart ontdaan149, zijn op tempelterreinen in
Nederland geen paardenresten aangetroffen. Daar hebben
ze dus geen deel uitgemaakt van rituele handelingen of
rituele maaltijden. Paardenresten met slachtsporen uit
Romeinse context zijn eigenlijk maar uit twee vindplaatsen bekend: Kesteren en Valkenburg-Marktveld.150 Uit
Kesteren betreft het een schouderblad met snijsporen
en een gat dat doet vermoeden dat het hier om paardenrookvlees gaat.151 Eenzelfde schouderblad is aangetroffen
in Valkenburg-Marktveld, waar tevens nog vele andere
paardenresten slachtsporen vertonen. Het gaat om sporen
die wijzen op onthuiden, segmentatie van het karkas en
ontvlezen; een patroon dat dus zeer lijkt op hetgeen hier
op de ‘Gemeentewerf’ is waargenomen.152 In totaal zitten
op 24,5% van de paardenbotten (daterend uit de periode

70-260 na Chr.) dergelijke sporen en op grond van deze
sporen durft Gehasse het sporadisch eten van paardenvlees niet uit te sluiten. Op Valkenburg-Marktveld zijn
echter relatief weinig schedel- en voetresten gevonden,
wellicht omdat deze resten (samen met de huid?) zijn
afgevoerd.153
Helemaal lastig wordt het met de slachtsporen op
de resten van de grote hond(en). Er worden wel eens
hondenresten gevonden met snijsporen, maar die wijzen
op onthuiden en niet, zoals hier, op het ontbenen van
hondenvlees. Voor zover bekend komt de enige parallel
wederom uit Valkenburg-Marktveld. Daar zijn haksporen
op een onderkaak en snijsporen op een schouderblad en
dijbeen gevonden. Deze sporen wijzen op segmentatie
en ontvlezen.154 De snijsporen op een scheenbeen zijn te
relateren aan het onthuiden. Hoewel er geen sporen van
onthuiden op de hondenbotten van de ‘Gemeentewerf’
zijn aangetroffen, wil dat nog niet zeggen dat deze dieren
niet zijn gevild.
Hier, op het terrein van de ‘Gemeentewerf’, wijst de
overmaat aan schedels en voeten allereerst op het onthuiden van de paarden (en overigens ook de runderen).
Het is mogelijk dat de (onbewerkte) huiden, samen met
de schedels en voeten er nog aan in de geul terecht zijn
gekomen, maar ook kunnen de paardenhuiden hier zijn
bewerkt waarna het afval (schedel en voeten) in de geul
is gegooid. Paardenschedels hebben echter niet, zoals
(normaliter) runderschedels, hoorns die bij het onthuiden
in de weg zitten. Er is dus geen enkele noodzaak om de

Afb. 6.14 Paardenhuiden in een ‘Sacrificial Bog’ bij het ijzertijddorp Lethra, Sagnlandet Lejre, Lejre Forsøgscenter.
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paardenschedels aan de huid te laten zitten. Bij de huidige
paardenslacht wordt dat ook niet gedaan en begint het
onthuiden juist bij de schedel (de voeten blijven ook
tegenwoordig nog aan de huid zitten).155 Het aantreffen
van clusters paardenschedels met voeten doet daarom
vermoeden dat het hier gaat om huiden waar de schedel
en voeten nog aan hebben gezeten.156 Misschien zijn de
paardenhuiden als de neerslag van rituele handelingen te
beschouwen en moeten we ons iets dergelijks voorstellen,
zoals men in het experimenteel archeologisch centrum te
Lejre (Denemarken) uitbeeldt (afb. 6.14).
Voor een rituele achtergrond pleiten de vondsten wel
enigszins. De paarden betreffen veulens, jonge paarden
en paarden in de volle kracht van hun leven die, getuige
de ingeslagen schedels, opzettelijk zijn gedood. Voor
zover het geslacht is te achterhalen, gaat het om hengsten. Het doden van deze (kostbare) dieren, middenin of
voorafgaand aan hun werkzame leven, lijkt om economische redenen onwaarschijnlijk.
De paarden zijn niet alleen onthuid, maar hun karkassen
zijn ook in grote stukken verdeeld, die vervolgens zijn
ontvleesd. Dit impliceert de consumptie van paardenvlees.
Aanwijzingen voor de consumptie van paardenvlees
worden op diverse manieren verklaard: het vlees was
bestemd voor honden, paardenvlees werd alleen gegeten
in tijden van (hongers)nood en consumptie van paardenvlees vond plaats tijdens rituelen.157 Een voorbeeld van dat
laatste is aangetroffen in een inheems-Romeinse nederzetting te Houten-Tiellandt waar een paardenskelet, hoewel
compleet aanwezig, vol zit met slachtsporen die wijzen
op consumptie.158 Het is dus goed mogelijk dat ook de
onthuide en ontvleesde paarden van de ‘Gemeentewerf’
een rituele achtergrond hebben.
Ook het in stukken verdelen en ontvlezen van de hond(en)
pleit voor rituele handelingen. Het gebruik van honden in
rituele context is uit diverse inheems Romeinse vindplaatsen bekend159, al vertonen deze dieren, voor zover
bekend, geen sporen van ontvlezen.
Overigens is het niet de eerste keer dat afval van onthuide
en ontvleesde paarden in een geul van het Leidsche
Rijngebied terecht is gekomen. Zo lijkt de samenstelling
van de paardenresten uit laag 6 van LR60 verdacht veel
op die van de ‘Gemeentewerf’.160 Ook daar is een schedel
met bijbehorende onderkaak gevonden; evenals voeten,
waarvan sommige voetelementen bij elkaar kunnen horen.
Een frappante gelijkenis zit tevens in de leeftijd en het
geslacht van het dier: het gaat het om een hengst van ca.
8-9 jaar oud. Daarnaast zijn er ook enkele vleesbevattende
elementen gevonden met slachtsporen, waaronder twee
schouderbladen (beide van hetzelfde paard) die dezelfde
type slachtsporen vertonen als de runderschouders uit de
‘Gemeentewerf’.

6.7.4

Een rituele slachterij?

De dierlijke resten in de geulsegmenten 3 en 4 dateren
vermoedelijk uit de zelfde periode als de kringgreppel G1.
Tevens zijn bij de geulen, stammend uit dezelfde periode,
houten structuren aangetroffen die dienst hebben gedaan
als brug en steigers. Op basis van het dierlijk materiaal is
het echter niet aannemelijk dat zich hier een wachttorencomplex heeft bevonden. Er is nauwelijks enige gelijkenis
met de wachttorencomplexen aan de Zandweg (LR31)
en de Balije II (LR39). Het vondstcomplex heeft eerder
een uniek karakter dat hooguit te vergelijken is met de
geulvullingen op H.O.V. de Meern (LR60) en wellicht ook
Sportpark Terweide (LR41-42).
Eerder lijkt het hier te gaan om een activiteitenterrein,
waar dieren zijn geslacht en ontbeend.
Bij het ontbenen van de runderen is daarbij gedacht aan
vleesproducten voor de militaire eenheden langs de limes,
zoals gedroogd, gezouten en/of gerookt vlees. Maar dat
op deze slachterij ook gedroogd, gerookt of gezouten
paarden- en hondenvlees is geproduceerd, lijkt te vergezocht. De slachtsporen op de paarden- en hondenbotten
komen echter wel overeen met die op de runderbotten.
Misschien hebben we hier dan ook niet zozeer van doen
met activiteiten die betrekking hebben op de voedselvoorziening, maar betreft het eerder de restanten van rituele
handelingen die de inheemse bevolking (in dienst van het
Romeinse leger?) met runderen, paarden en honden placht
uit te voeren.
Dit is natuurlijk allemaal uiterst speculatief. Meer grip
op deze materie kan alleen worden verkregen uit synthetiserend onderzoek. De diverse vindplaatsen uit het
Leidsche Rijngebied – de castella, wachttorens, militaire
en burgerlijke vici en inheemse nederzettingen - bieden
daartoe uitstekende mogelijkheden. Het onderzoek zal
een multidisciplinaire benadering moeten hebben, waarbij
niet alleen naar de dierlijke resten wordt gekeken, maar
ook naar de context waarin het materiaal is gevonden en
de archeologica die erbij is aangetroffen. Wat de archeozoölogie betreft, daar zal meer aandacht besteed moeten
worden aan de slachtsporen. Het registreren van het
voorkomen van sporen alleen is niet voldoende. Ook zal
aangegeven moeten worden waar de sporen zich bevinden, hoe ze tot stand zijn gekomen en welk gereedschap
daarbij is gebruikt. Slagerskennis is daarbij onontbeerlijk.

6.8

Samenvatting

Het dierlijk materiaal dat is aangetroffen tijdens de opgraving van ‘Gemeentwerf’ (VLEN3-00) is enerzijds afkomstig
uit enkele sporen en anderzijds uit geul- en beddingafzettingen van de Heldam rivier, die weer in vier segmenten
en evenzoveel vondstcomplexen zijn te verdelen.
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De apart te onderscheiden sporen - een laklaag, drie
kuilen en een kringgreppel - bevatten nauwelijks botmateriaal. Vermeldenswaard is alleen het complete skelet van
een varkentje uit kuil K3, waarvan overigens de datering
onbekend is; het kan een Romeins varken betreffen, maar
ook een (sub)recent dier. De kringgreppel G1 bevat geen
op soort te brengen dierlijk materiaal.
De resten uit de contexten AIIIa en AIIIb/EIIIb zijn respectievelijk afkomstig van een verspoelde eerste-eeuwse
nederzetting en betreft nederzettingsafval uit de tweede
helft van de tweede eeuw. Van beide vondstcomplexen is
de assemblage te klein voor uitspraken over de voedseleconomie. Het soortenspectrum, bestaande uit resten
van zoogdieren, vogels, vissen en een enkele schelp, laat
ook geen echt opvallende zaken zien. De alom bekende
landbouwdieren zijn aanwezig, waarvan het rund met de
meeste resten is vertegenwoordigd. Gevogelte is vertegenwoordigd door wilde eend (eerste eeuw) en smient
(tweede eeuw) en vis door snoek. Het enige opvallende in
de assemblage betreft het skeletelement van een bever en
een geweifragment van edelhert. De eerste wijst op het
bejagen van (pels)dieren, de tweede op geweibewerking.
Beide resten dateren uit de eerste eeuw.
De geulafzettingen in de segmenten 1 en 2 bevatten een
mengeling van verspoeld nederzettingsafval uit de eerste
eeuw en afval uit de tweede/derde eeuw. Het is jammer
dat het vermengd materiaal betreft, want in dit vondstcomplex bevinden zich enkele bijzondere dierlijke resten.
Naast een partieel skelet van een varken uit segment 1
komen uit segment 2 een skeletelement van een knobbelzwaan, een das en van een oehoe. Vindplaatsen
uit de Romeinse tijd waar dergelijke diersoorten zijn
gevonden, zijn op één hand te tellen. Met name de oehoe
is interessant. Deze vogel werd - in ieder geval in de
middeleeuwen, maar misschien zelfs al in de Romeinse
tijd - als lokvogel gebruikt bij de jacht op kraaiachtigen en
roofvogels.
Het tweede-/derde-eeuwse botmateriaal uit de geulsegmenten 3 en 4 bestaat deels uit partiële skeletten van
kalveren, paarden en honden. Een van de kalveren betreft
een hoornloos dier. Bij de paarden gaat het vermoedelijk om de vondst van vier paardenhuiden inclusief de
schedels en de voeten. Zowel de resten van het hoornloze
kalf en de paarden als de resten van de grote hond(en)
vertonen slachtsporen. Bijzonder is dat de slachtsporen
op de skeletresten van de paarden en honden niet alleen
wijzen op het onthuiden, maar ook op het ontvlezen van
deze dieren, terwijl deze dieren niet tot de vleesleveranciers behoren.
Daarnaast is ook los botmateriaal aangetroffen. Deels kan
het gaan om skeletelementen die bij de partiële skeletten
horen, deels betreft het resten van andere dieren, onder
andere runderen en varkens. Ook dit losse botmateriaal
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vertoont slachtsporen; desondanks zijn de meeste resten
nauwelijks gefragmenteerd.
De resten van schaap, gevogelte en vis, en wellicht een
ook klein deel van de runderresten, zijn te beschouwen
als gewoon nederzettingsafval, i.c. normaal voedselafval.
Het overgrote deel van het skeletmateriaal, waaronder de
partiële skeletten van het hoornloze kalf, de paarden en
de grote hond(en), lijkt daarentegen afval van diverse stadia van karkas- en vleesverwerking, waarbij de beenderen
zijn ontvleesd. Daarbij gaat het niet om het normale beeld
van afval van een wachttorencomplex. De samenstelling
van het materiaal vertoont nauwelijks gelijkenis met de
afvalcomplexen van de wachttorens aan de Zandweg
(LR31) en de Balije II (LR39). Het komt eerder overeen met
de vondstcomplexen op H.O.V. de Meern (LR60) en, zij het
in mindere mate, Sportpark Terweide (LR41-42).
Een accumulatie van afval uit bepaalde stadia van karkas- en vleesbewerking kan wijzen op werkzaamheden
van (professionele) ambachtslieden. Wellicht hebben
(professionele) slagers op het terrein dieren geslacht en
hun vlees tot vleesproducten verwerkt. Paarden en honden
staan echter niet bekend als vleesleveranciers, zeker niet
in Romeinse context. Het is daardoor ook mogelijk dat de
karkas- en vleesverwerking eerder in een rituele context
moet worden geplaatst, hetgeen zou betekenen dat het
hier om een rituele plek gaat. Vooralsnog is dit allemaal
speculatie. Steekhoudende uitspraken kunnen alleen worden gedaan na een gedegen synthetiserend onderzoek.

7

Grofkeramisch bouwmateriaal en
natuursteen
G. Gazenbeek

7.1

Inleiding

In het kader van het uitwerken van de in 2000 en
2001 uitgevoerde opgraving VLEN3-00 in deelgebied
Vleuterweide, gemeente Utrecht is het natuursteen en
grofkeramisch bouwmateriaal161 gedetermineerd. In eerste
instantie is dit gedaan door E.A.K. Kars en C. van Pruissen
van ADC Archeospecialisten. In 2011 is StudiCo gevraagd
om op basis van deze determinaties een rapport op te
stellen over het materiaal en het gebruik daarvan. Dit is
echter niet goed mogelijk zonder in ieder geval een deel
van het materiaal te hebben gezien om de determinaties
uitgevoerd door Kars en van Pruissen goed te kunnen
begrijpen. Bovendien hanteren Kars en van Pruissen en
de auteur verschillende inzichten in hoe grofkeramisch
materiaal en natuursteen uit Romeinse contexten beschouwd moeten worden. Een deel van het inmiddels al
in het gemeentelijk archeologische depot opgeslagen
materiaal is daarom opnieuw bekeken. Daar er verschillen
werden geconstateerd in de aantallen en - met name - de
determinaties van bewerkingssporen bij natuursteen
alsmede van de typen bij het grofkeramiek, is uiteindelijk
het grootste deel van het materiaal opnieuw bekeken. Dat
niet al het materiaal opnieuw is bekeken is een gevolg van
het beschikbare budget, dat niet voorzag in het opnieuw
determineren van het materiaal.
Uit het nieuwe onderzoek blijkt dat er aanzienlijke
verschillen zitten in de hoeveelheden materiaal,
zowel in aantal als gewicht. Duidelijk is dat door ADC
Archeospecialisten niet al het materiaal is bekeken. Met
name bij het grofkeramiek valt op dat de vondstnummers
tot en met 225 buiten het onderzoek zijn gebleven.

Dit verklaart mede waarom minder dan de helft van
het grofkeramiek dat volgens de inventarislijst van het
gemeentelijk depot aanwezig is, is bekeken. Van het
natuursteen lijkt het ADC op basis van de aantallen al het
materiaal bekeken te hebben, maar het gewicht daarvan
ligt beduidend boven dat van de inventarislijst. Bij het opnieuw bekijken van het materiaal is bijvoorbeeld gebleken
dat verschillende vondstnummers maar (zeer) gedeeltelijk
aanwezig waren. Aannemelijk is dat er waarschijnlijk meer
materiaal is (geweest) dan nu is gedocumenteerd in de
verschillende databases.
Om tot een redelijke inschatting te komen is de door
StudiCo opgezette database aangevuld met data uit die
van ADC Archeospecialisten (gecombineerde database
in tabel 7.1). Hierbij zijn vooral de vondstnummers
meegenomen die ontbreken, alsmede het gewicht van
die vondstnummers die tijdens het tweede onderzoek
niet gewogen konden worden.162 Al met al lijkt zowel het
opnieuw bekeken materiaal als het materiaal dat alleen
opnieuw geinterpreteerd is, een redelijk betrouwbare
afspiegeling te zijn van het grofkeramiek en natuursteen
aangetroffen tijdens het veldonderzoek.
Het uitgangspunt van het onderzoek is tweeledig.
Enerzijds wordt gekeken naar wat het natuursteen en
het grofkeramisch materiaal zegt over de aanwezigheid
van steenbouw binnen of in de directe omgeving van de
opgraving en, nauwkeuriger, over de soort bebouwing.163
Ook het hergebruik van het materiaal wordt onderzocht,
evenals toepassingen buiten de (water)bouw. Anderzijds
wordt gekeken naar wat het materiaal kan zeggen over de
productie en toepassing van natuursteen en grofkeramiek

K BM
aantal

NS
% aantal

aantal

K ogels
% aantal

aantal

% aantal

Gemeente, lijst

894

100,00

1.382

100,00

5

100,00

ADC database

414

46,31

1.398

100,43

0

0,00

StudiCo database

620

69,35

1.188

85,96

6

120,00

893

99,89

1.528

110,56

6

120,00

gewicht (gr)

% gewicht

gewicht (gr)

% gewicht

gewicht (gr)

% gewicht

86.619

100,00

279.543

100,00

2.157

100,00

gecombineerde

database

Gemeente, lijst
ADC database

41.289

47,68

336.749

120,46

0

0,00

StudiCo database

65.054

75,10

250.457

89,96

2.564

118,87

gecombineerde
database

93.514

107,96

317.415

113,55

2.564

118,87

Tabel 7.1 Grofkeramiek en natuursteen naar gewicht en aantallen in de verschillende bestanden (KBM = keramisch bouwmateriaal, NS=
natuursteen; Kogels = werp- of slingerkogels).
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in dit deel van de Rijn-Maas-Scheldedelta tijdens de
Romeinse tijd en in het vervolg daarop naar hergebruik in
de post-Romeinse tijd.164

die wel degelijk aanwezig zijn in het vondstcomplex.
Vermoedelijk zijn deze door hen beschreven als ‘tegula/
midden’ of als ‘indet’.168

De conclusies verbonden aan het onderzoek van het
materiaal worden sterk bepaald door de in het veld
gehanteerde manier van verzamelen. In het onderhavig
onderzoek is het grofkeramisch materiaal systematisch
verzameld, waarbij ook de kleinere fragmenten zijn
geborgen. Desondanks is, door de in Nederland gehanteerde methodiek van graven waarbij hydraulische
graafmachines worden ingezet, niet al het materiaal verzameld. Aangenomen mag echter worden dat het geborgen
materiaal representatief is voor de vindplaats. Daardoor
is het mogelijk om, met de nodige voorzichtigheid, een
goede indicatie te geven van het gebruik van grofkeramiek en natuursteen op deze locatie in Utrecht.

Het natuursteen is gedetermineerd naar soort en op vorm,
alsmede op toepassing of gebruik. Een grove indeling is
te maken naar gebruiksmateriaal, bouwmateriaal, nietdetermineerbaar materiaal en natuurlijk materiaal. Deze
laatste twee categorieën zijn per definitie aanwezig op de
vindplaats als gevolg van menselijk handelen, maar doel
of toepassing van het materiaal is onduidelijk of niet meer
te bepalen.

7.2

Onderzoeksmethoden

Het grofkeramisch bouwmateriaal is gedetermineerd op
type en daarbinnen op deel van het geheel (zoals hoek,
flens, vlak). Fragmenten waarvan het type niet vast te stellen was zijn als indetermineerbaar geclassificeerd. De toewijzing van fragmenten van vlakken als delen van tegulae
of lateres, is enigszins arbitrair omdat er een aanzienlijke
overlap bestaat in de respectievelijke diktematen. Deze
fragmenten zijn daarom aan de hand van afwerkingssporen op boven- en onderzijde ingedeeld.165 Alle fragmenten
zijn geteld en gewogen. Maten zijn alleen genomen van
complete facetten. Voor het bakselonderzoek zijn van alle
fragmenten die ingedeeld konden worden naar type, de
baksels beschreven aan de hand van kleur, insluitsels in
de matrix en de hardheid en structuur van het baksel.166
De beschrijving is gebaseerd op macroscopische waarneming op de verse breuk, waartoe waar nodig een nieuw
breukvlak is gemaakt met behulp van een steenhouwershamer. Anders dan gebruikelijk, daar het materiaal al
gedeponeerd is, zijn geen monsters genomen ten behoeve
van vergelijkend bakselonderzoek. Alle fragmenten zijn
onderzocht op primaire en secundaire bewerkings- en
gebruikssporen. Tot de eerste categorie behoren stempels, signaturen, teltekens en fabricagesporen. Ook ante
coctum aangebrachte graffiti alsmede indrukken van
dieren, mensen en voorwerpen vallen hieronder. Tot de
tweede categorie behoren post coctum aangebrachte graffiti, kapsporen, spijkergaten, mortelresten, mechanische
slijtagesporen167 etc. Daar door Kars en van Pruissen een
andere methodiek van beschrijven werd gehanteerd, kon
hun data niet zonder meer worden overgenomen bij de
vondstnummers die niet opnieuw zijn gedetermineerd.
Zij maken bijvoorbeeld geen onderscheid naar hoektypen
of naar koppen en flenzen. Het aantal hoeken en koppen
van tegulae zal daarom in deze publicatie lager zijn dan in
werkelijkheid aanwezig is. Hetzelfde geldt voor imbrices.
Er zijn door hen geen lateres onderscheiden, terwijl
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Bij de vorm is een indeling gemaakt naar bouwelement,
gebruiksvoorwerp, breuksteen en natuurlijk materiaal.
Breuksteen onderscheidt zich van natuurlijk materiaal
door het ontbreken van sporen die duiden op langdurige
blootstelling aan de verweringsprocessen die grind, keien
en blokken vormen. Dit wil niet zeggen dat breuksteen
daarom per definitie uitsluitend antropogeen gevormd
is. Integendeel, met name hellingmateriaal kan scherpe
breukvlakken vertonen als gevolg van zowel verweringsals gebergtevormende processen. Het grind is, tegenstelling tot de keien en de blokken, niet nader gedetermineerd, al is wel gekeken naar de globale samenstelling. De
keien en blokken zijn wel gedetermineerd, maar alleen de
steensoorten die ook in andere vormen of toepassingen
voorkomen, zijn afzonderlijk opgenomen in tabel 7.3. De
overige steensoorten zijn, evenals het grind, gegroepeerd
onder ‘Divers’.
Fragmenten met scherpe breuken maar met tenminste één
verweerd facet zijn als natuurlijk gedetermineerd, daar
deze vrijwel zeker afkomstig zullen zijn geweest van keien
of blokken. Fragmenten zijn ingedeeld bij bouwelementen
als tenminste één facet bewerkt is ten behoeve van een
toepassing als bouwmateriaal. Fragmenten met andere
bewerkingssporen, alsmede slijtagesporen door (langdurig) gebruik, zijn als gebruiksvoorwerpen geclassificeerd.
Alle fragmenten zijn geteld en gewogen. Maten zijn alleen
genomen van complete facetten.
Ook hier is er een verschil tussen de determinaties van
ADC Archeospecialisten en StudiCo. In grote lijnen komen
de determinaties van de steensoorten overeen, al zijn
er kleine verschillen wat betreft het toeschrijven aan
sedimentaire gesteentes als kwartsietische zandstenen,
zandstenen en siltstenen. Het verschil zit vooral in de
bewerkingssporen en mortelresten bij basalt en enkele
andere stenen.

7.3

Hoeveelheden

als zijnde middeleeuws of jonger, terwijl dat op basis van
het materiaal zelf niet of nauwelijks is te bepalen.

7.3.1

Grofkeramiek

In de database van het ADC bevinden zich vier fragmenten
die als ‘gewelfd’ zijn omschreven. Onduidelijk is wat
hiermee bedoeld wordt. Het betreft vrij kleine stukken
(totaalgewicht 659 g) zodat het mogelijk gaat om fragmenten van imbrices of om fragmenten van dakpannen uit
de late middeleeuwen of nieuwe tijd. Minder waarschijnlijk
is dat het gaat om delen van ronde buizen of tubuli fictuli,
daar dit type maar zeer zelden voorkomt op Romeinse
vindplaatsen.

Het vondstmateriaal is geteld, gewogen en gedetermineerd. De totale hoeveelheden alsmede gewichten van het
grofkeramiek en natuursteen staan vermeld in tabel 7.1.
Welk deel van het materiaal Romeins is, en welk deel postRomeins, kan alleen bij het grofkeramiek worden bepaald,
daar de meeste natuursteensoorten zowel tijdens als na
de Romeinse periode zijn gebruikt.
In tabel 7.2 is het grofkeramiek uitgesplitst naar type.
Rond zeventig procent van het materiaal kon niet gedetermineerd worden. Dit is op zich geen ongebruikelijk
percentage, maar is hier vrijwel zeker te hoog. In de
vondstnummers die door beiden zijn bekeken bleek dat
een aanzienlijk deel van het materiaal dat door Kars en
van Pruissen als indetermineerbaar was geclassificeerd,
toch toegeschreven kon worden aan een vorm en type
grofkeramiek. In de database van ADC Archeospecialisten
komt geen post-Romeins materiaal voor, terwijl dit wel
tussen het materiaal zit. Mogelijk hebben zij aangetroffen
fragmenten ingedeeld bij het niet-determineerbaar materiaal. De tien fragmenten die zijn aangetroffen, betreffen
dus vrijwel zeker een minimum. In ieder geval is hiermee
duidelijk dat het hier niet gaat om een vondstcomplex
met uitsluitend Romeins materiaal, zodat ook voor het
natuursteen enige voorzichtigheid betracht moet worden
bij de interpretatie. Overigens is een geringe bijmenging
van post-Romeins grofkeramisch materiaal niet uitzonderlijk voor een Romeinse vindplaats. Het betreft vrijwel
altijd fragmenten afkomstig uit de bouwvoor of uit sporen
gerelateerd aan latere activiteiten. Voor natuursteen is
dit problematischer, met name wanneer er sprake is van
vermenging van materiaal in de bouwvoor of in begraven A-horizonten. In het verleden is zo met een zekere
regelmaat met name leisteen en steenkool afgeschreven

aantal

7.3.2

Natuursteen

In totaal zijn 1.495 stuks natuursteen met een gewicht
van 317,415 kg verzameld. Net zoals bij het grofkeramiek
kon niet van alle stukken het gewicht worden vastgesteld.
Het in tabel 7.3 weergegeven gewicht is dan ook zeker te
laag. Daar echter de niet-gewogen stukken willekeurig verspreid zijn over zowel de verschillende gesteentesoorten
als over verschillende categorieën, kunnen de gewichtsverhoudingen toch als representatief worden beschouwd.
Het materiaal is gedetermineerd naar soort en in een
viertal categorieën ingedeeld: bouwmaterialen (BOUW),

aantal
Basalt

107

%

gewicht

7,16

180.491

%
56,86

Tefriet

10

0,67

6.861

2,16

Trachiet

1

0,07

260

0,08

Tuf

16

1,07

7.913

2,49

Kalksteen

4

0,27

397

0,13

Kalktuf

1

0,07

6

0,00

Kolenkalksteen

1

0,07

149

0,05

Breccie

3

0,20

508

0,16

%

Fyliet

12

0,80

463

0,15

Tegulae

159

17,86

Gneis

4

0,27

1.112

0,35

Imbrices

78

8,76

Kwartsiet

20

1,34

7.056

2,22

Lateres

16

1,80

Kwartsietisch zandsteen

14

0,94

5.032

1,59

Tubuli?

1

0,11

Lei

20

1,34

137

0,04

Schalie/Schieffer

50

3,34

11.110

3,50

INDET

616

69,21

Zandsteen

160

10,70

18.350

5,78

GEWELFD

4

0,45
Slak?

2

0,13

2.958

0,93

Kogels

6

0,67

Steenkool

2

0,13

2

0,00

Baksteen (LME/NT)

10

1,12

Divers (grind/keien)

1.068

71,44

74.610

23,51

totaal

890

100,00

Totaal

1.495

100

317.415

100

Tabel 7.2 Grofkeramiek uitgesplitst naar type.

Tabel 7.3 Natuursteen uitgesplitst naar soort in aantallen (links)
en grammen (rechts).
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Afb. 7.1 Overzicht van vormen grofkeramiek (naar Weber 2000).
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gebruiksmaterialen (GEB), indetermineerbaar (IND) en
natuurlijk (NAT). In tabel 7.11 zijn aantallen en gewicht
van de verschillende toepassingscategorieën weergegeven, verdeeld naar gesteentesoort.
Het vondstspectrum wordt gedomineerd door natuurlijk
materiaal en dan met name basalt en de categorie ‘divers’,
dit zijn grind en keien.169 Feitelijk behoren ook het
kwartsiet, het kwartsietisch zandsteen en het zandsteen
tot deze groep, maar deze zijn hier apart opgenomen
omdat ook gebruiksvoorwerpen van deze steensoorten
zijn gemaakt.

7.4

Grofkeramiek

7.4.1

Post-Romeins grofkeramisch bouwmateriaal

Er zijn tien fragmenten post-Romeins grofkeramiek
herkend. Het betreft in alle gevallen delen van bakstenen.
Van een aantal fragmenten kon de dikte worden bepaald:
deze lagen tussen de 37 en 70 mm. De twee dikkere
fragmenten (67 en 70 mm) behoren zeker toe aan stenen
uit de late middeleeuwen. De overige fragmenten, op twee
na allemaal afkomstig van handvormstenen, dateren in de
nieuwe tijd, mogelijk nog net uit het eind van de middeleeuwen. Van de twee fragmenten die niet direct zijn toe te
schrijven aan handvormstenen, is één fragment afkomstig
van een strengperssteen met perforatie die zeker van
na de laatste kwart van de negentiende eeuw dateert.
Het andere fragment is waarschijnlijk afkomstig van een
machinale handvormsteen, en zou ook in deze periode gedateerd kunnen worden. Zoals hierboven al is aangegeven
kunnen de vier fragmenten die door het ADC uitsluitend
als gewelfd zijn omschreven, mogelijk aan dakpannen uit
de late middeleeuwen maar vooral de nieuwe tijd hebben
toebehoord.

7.4.2

Romeins grofkeramisch bouwmateriaal

Typen
De Romeinen kenden een breed scala aan typen grofkeramiek (zie afb. 7.1). Naast de zeer gangbare en
universeel toegepaste dakbedekkingsmaterialen (tegulae
en imbrices) en metselstenen in diverse formaten (lateres), kenden ze ook aantal typen die specifiek voor een
bepaalde functie waren bedoeld. Het gaat hier onder
andere om elementen voor spouwmuren en verwarmingssystemen (tubuli, tegulae hamatae, wandplaten
en tegulae mammatae), schoorstenen (tubuli en tubuli
fictili) en wateraan- en afvoer. Op vrijwel alle Romeinse
vindplaatsen worden dakbedekkingsmaterialen aangetroffen alsmede lateres. Opmerkelijk is dat de verhouding
tussen deze typen op de meeste vindplaatsen met een
vergelijkbare achtergrond globaal gelijk is. Zo komen op

rurale nederzettingsterreinen vrijwel uitsluitend tegulae
en imbrices voor, met slechts enkele lateres, terwijl op
urbane en militaire vindplaatsen niet alleen het aandeel
van de lateres hoger is, maar ook materiaal voor verwarmingssystemen en spouwmuren voorkomt.
Precies 30% van de fragmenten Romeins grofkeramisch
bouwmateriaal kon op type gedetermineerd worden. Naar
gewicht vormden de determineerbare fragmenten echter
92% van het totaal aan verzameld materiaal. Veruit de
meeste fragmenten behoren tot de categorie dakbedekkingsmateriaal. Tegulae en imbrices vormen bijna 90% van
het aantal en ruim 80% van het gewicht van het gedetermineerde materiaal. De vier fragmenten die uitsluitend
als gewelfd zijn gedetermineerd en die naar alle waarschijnlijkheid delen van imbrices of anders post-Romeinse
dakpannen zijn, veranderen niets aan dit beeld.
Deze verhouding, in combinatie met het aantal lateres
en het ontbreken van verwarmingselementen geeft
de vindplaats een grofkeramisch vondstspectrum dat
overeenkomsten vertoont met datgene wat gangbaar is
binnen rurale nederzettingen. Alleen de aanwezigheid van
werp- of slingerkogels geeft nog enigszins een militair
aura aan de vindplaats.
Fragmentatie en conditie
In tabel 7.5 is dit verbeeld door de vindplaats te vergelijken met een aantal vindplaatsen waarvan het materiaal op
een meer of minder vergelijkbare wijze is onderzocht. Het
lijkt wellicht voor de hand liggend om vast te stellen dat
er een relatie bestaat tussen bouwmateriaal en gebouw,
en daarmee tussen het materiaal en de aard van de
nederzetting, maar dergelijke vergelijkingen aan de hand
van het schaarse materiaal en de vaak al even schaarse
grondsporen laten wel toe dat we mogelijk een beter
beeld kunnen krijgen hoe en wat er gebouwd werd, zowel
naar plaats als tijd. Het grofkeramisch spectrum van deze
vindplaats laat in ieder geval zien dat op of in de directe
omgeving van daarvan geen opvallend gebouwen hebben
gestaan, althans niet in bouwtechnische zin. Wat ook
opvalt in deze tabel, is dat het materiaal van VLEN3-00
wat de fragmentatie betreft niet veel afwijkt van dat van
aantal

percentage

gewicht

percentage

Tegulae

159

60,23

33880

59,68

Imbrices

78

29,55

11918

20,99

Lateres

16

6,06

7750

13,65

Tubuli?

1

0,38

0

0,00

Gewelfd
G

4

1,52

659

1,16

Kogels

6

2,27

2564

4,52

264

56771

Tabel 7.4 Aantallen, gewicht (in grammen) en percentages van het
Romeins grofkeramisch bouwmateriaal.
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NAALDWIJK
(n = 547)

UDEN NOORD
(n=57)

LEIDEN ROOMBURG
(n = 840)

82,5

49,0

77,2

54,3

LEIDSC HE RIJN
WAC HT
(n = 2 6 4 )

HELDEN
(n = 589)

61,2

LR62
(n = 565)

FH 200-08
(n = 10.981)

65,0

LEIDSCHE RIJN

FH 2005
(n = 3.603)
T EG

55,6

62,6

IMB

17,2

25,5

16,6

16,1

17,5

26,4

32,4

30,7

LAT

10,9

11,1

0,8

17,9

5,3

10,7

9,4

6,3

0,4

T EGH/ T EGM

0,0

0,1

0,2

0,3

T UB

6,3

1,9

15,0

2 ,1

T UB/ WP

0,9

0,4

0,4

WP

0,6

0,3

T EG

241,6

338,4

1,8
203,1

248,1

142,8

2,1

1,1

229,6

581,3

252,8

IMB

168,8

216,5

161,2

139,1

160,0

122,6

257,8

175,3

LAT

390,4

479,3

343,6

378,0

230,5

580,2

934,4

516,7

T EGH

2800,0

590,1

304,0

335 ,0

552,5

T UB

188,6

175,9

217,1

154,3

T UB/ WP
WP
gemiddeld

186,2

?

142,5
271,3
197,3

187,6

204,7

460,0

248,2

227,1

503,2

286,4

Tabel 7.5 Verhouding in procenten van de verschillende typen bouwkeramiek (boven) en het gemiddeld gewicht van de fragmenten
(onder) van enkele vindplaatsen. FH = Forum Hadriani (Voorburg), stedelijke context (Gazenbeek 2009 en Gazenbeek 2011a); Helden
= Helden Schrames: rurale nederzetting (Gazenbeek 2010a); Naaldwijk: Naaldwijk-Hoogeland, vicus? (Gazenbeek 2010b en Gazenbeek
2011b); Uden = Uden Noord: rurale nederzetting (Gazenbeek in prep); Leiden = Leiden Roomburg: castellum (Gazenbeek in prep);
Leidsche Rijn = LR62: rivierbedding nabij vicus (Gazenbeek 2012). Gebruikte afkortingen: TEG = tegula; IMB = imbrex; LAT = later; TEGH/
TEGM = tegula hamata/mammata; TUB = tubulus; WP = wandplaat.

de andere vindplaatsen. Bij deze cijfers moet men wel
in gedachte houden dat door verschillende opgravende
instanties even zo verschillende verzamelstrategieën
worden gehanteerd. Bovendien zit – met name tussen het
door ADC Archeospecialisten bekeken materiaal - tussen
de als INDET geclassificeerde fragmenten waarschijnlijk
nog een flink aantal dat alsnog toegeschreven zou kunnen
worden aan een bepaalde vorm. Het gemiddeld gewicht
per fragment - zowel per vorm als totaal – zal daarom
wellicht wat lager liggen dan in de tabel is weergegeven.
Dan nog gaat het relatief gezien om materiaal dat redelijk
grote fragmenten omvat. Daaruit mag dan voorzicht geconcludeerd worden dat de vindplaats betrekkelijk weinig
gestoord is nadat deze verlaten is.

Afb. 7.2 Onderdelen van een tegula. LB = hoek boven links, RB
= hoek boven rechts, LO = hoek onder links, RO = hoek onder
rechts, VL = vlak, FL = flens, KOP = boven- of onderzijde.
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Het materiaal vertoont betrekkelijk weinig verwering als
gevolg van langdurige blootstelling aan de atmosfeer.
Een deel van het materiaal (26 fragmenten van tegulae en
imbrices) vertoont een meer of minder sterke afronding
die niet verklaard kan worden door verwering, maar wel
door mechanische slijtage ten gevolge van secundair
gebruik als weg- of erfverharding. Slijtageverschijnselen
veroorzaakt door deze laatste toepassing zijn afrondingen van (breuk-) randen of glad geschuurde boven- of
onderkanten. Overigens is dit niet bijzonder. Slijtage door
betreding is al eerder geconstateerd op vindplaatsen zoals
Forum Hadriani, Leiden-Roomburg en LR62, en is ook te

StudiC o
hoek, linksboven

2

hoek, rechtsboven

0

hoek, linksonder

5

hoek, rechtsonder

6

flens

ADC

40

25*

kop

8

1

vlak

72

totaal

Afb. 7.3 Tegula-onderhoeken. Vormen aangetroffen bij VLEN3-00.

133

26

* randen, dit lijkt inclusief koppen en hoek te zijn.
Tabel 7.6 Verhouding tussen delen tegulae. De database van
StudiCo werd aangevuld met data van ADC Archeospecialisten.

verwachten. Gebroken grofkeramiek kan nog uitstekend
dienst doen als weg- of erfverharding, een functie die het
tegenwoordig nog steeds vervult, bijvoorbeeld in de vorm
van korrelmix.
Met name in de post-Romeinse, maar ook al in de
Romeinse tijd, werd bouwmateriaal op grote schaal
hergebruikt. De samenstelling van het spectrum aan
grofkeramiek op veel vindplaatsen wijst op het verwijderen van materiaal van de vindplaats, waarbij dat deel van
het materiaal werd verwijderd dat nog hergebruikt kon
worden. Zo blijven meestal de kleinere fragmenten achter
waarvan het verzamelen en afvoeren niet rendeert. Ook op
deze vindplaats lijkt dat gebeurd te zijn. Maar de relatieve
grootte van de stukken doet vermoeden dat er in de
Romeinse tijd puin - al dan niet bewust - is gestort in de
restgeulen. Dit idee wordt versterkt door de aanwezigheid
van de vele grote stukken natuursteen die zijn aangetroffen. Het gaat hier uitdrukkelijk om grofkeramisch
materiaal dat niet meer geschikt was om hergebruikt te
worden in de primaire functie waarvoor het ooit gemaakt
was en ook niet in een secundaire functie als bouwsteen.
Daarvoor lijken de stukken, het gemiddelde gewicht van
de tegula fragmenten bedraagt hooguit 10% van een
complete tegula,170 te klein te zijn. Ook het ontbreken van
complete stukken wijst hierop. In de tweede plaats kan
dus gesteld worden dat bouwpuin is gestort waaruit de
nog bruikbare stukken waren verwijderd.171
Tegulae
Van de 159 tegulafragmenten die zijn onderzocht zijn
er 133 door de auteur zelf gezien en gedetermineerd,
terwijl 26 exemplaren alleen uit de database van ADC
Archeospecialisten bekend zijn. Deze laatste groep is minder uitgebreid beschreven. Alle stukken die twee maal zijn

gedetermineerd konden eenduidig aan een specifiek deel
van een tegula worden toegeschreven. Geen van de fragmenten was zodanig compleet dat een complete lengte- of
breedteprofiel kon worden vastgesteld. Onderscheiden
zijn de verschillende hoeken, flenzen, vlakken en koppen
(zie afb. 7.2).
Bij het toeschrijven van een fragment aan een deel van
een tegula is de volgende rangorde gehanteerd: compleet (tenminste 50% van de tegula aanwezig), hoeken
(hoek+flens+kop+vlak), flenzen (flens+vlak), koppen
(kop+vlak), vlakken (alleen vlak). Een verdeling naar
onderdelen laat zien dat vrijwel alle delen van een tegula
in het vondstspectrum vertegenwoordigd zijn (zie tabel
7.6). Er is altijd een lichte vertekening in deze vergelijking, daar kleine fragmenten hoek- en flensdelen zich
makkelijker laten herkennen en daarom wel als zodanig
worden beschreven, terwijl de vlakdelen eerder bij het
niet-determineerbaar materiaal worden ingedeeld.
Van de lichtere bovenhoeken zijn maar twee exemplaren,
beiden van de linkerkant, aangetroffen. De zwaardere
onderhoeken zijn vrijwel gelijk aanwezig. Aan de hand van
de rechteronderhoeken kan het minimum aan tegulae op
zes worden gesteld. Bij een dekking van ca. tien tegulae
per vierkante meter, is dit voldoende voor een dakoppervlak van ca. 0,6 vierkante meter.172 Dit is uiteraard
volstrekt onvoldoende voor een dak in welke vorm dan
ook. Maar het is niet uitzonderlijk voor vindplaatsen in
Noordwest-Europa. Op vrijwel alle locaties waar dakbedekkingsmateriaal systematisch is onderzocht, is het minimum aantal individuen zeer gering, zelfs op vindplaatsen
waar de aanwezigheid van grofkeramisch dakbedekking
absoluut verwacht mag worden. Als voorbeeld in deze
kan het onderzoek van de urbane vindplaats VoorburgForum Hadriani dienen. Het zeer systematisch verzamelen
tijdens het onderzoek van 2007-2008 leverde 6.719
fragmenten van tegulae op waaruit, aan de hand van de
linkeronderhoeken, ca. 40 vierkante meter dak gedekt zou
kunnen worden. Het onderstreept eens te meer dat het

Hoek vorm

Aantal

T ype Warry

Datering Warry

Vonds tnummers

H1

5

D

240-380

176 (2x), 198, 200, 692

H2

3

D

240-380

267, 328, 692

H2?

1

D?

240-380?

699

H3

1

A

40-120

699

Tabel 7.7 Hoekvormen van de tegulae.
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aangetroffen grofkeramiek op een vindplaats slechts het
meestal zeer geringe restant vormt van wat er ooit moet
zijn geweest. Afvoer en hergebruik van al het bruikbare
materiaal - en veel is bruikbaar in een delta arm aan
(kunst)steen - is hier de voornaamste oorzaak van.
Er zijn geen aanwijzingen dat tegulae zijn gebruikt
als bouwsteen in plaats van dakbedekkingsmateriaal.
Kenmerkend voor het eerste is dat de flenzen worden
afgekapt om een platte steen te verkrijgen. Hiervan
zijn in dit vondstcomplex geen duidelijke aanwijzingen
gevonden.
De onderhoeken van tegulae vertonen variaties in de
manier waarop ze gevormd zijn (zie afb. 7.3). Er lijkt een
geleidelijke ontwikkeling te zijn van volledig uitgesneden
hoeken naar hoeken die deels in de vormbak zijn gevormd
en deels uitgesneden. Warry heeft aangetoond dat deze
ontwikkeling, althans in Britannia, een mogelijkheid biedt
om tegulae te dateren.173 De trend die hij signaleert is dat
het vormingsproces steeds verder wordt vereenvoudigd
door het uitschakelen van arbeidsintensieve ingrepen. Er
is pas een begin gemaakt met vergelijkbaar onderzoek
in Nederland, zodat er nog geen bevestiging is dat het
idee van Warry correct is en ook voor het gebied van de
Beneden Rijn opgaat.
In tabel 7.7 worden de aangetroffen hoeken weergegeven.
In het materiaal van VLEN3-00 overheersen hoektypen
waarbij de inkepingen aan de onderzijde gemaakt zijn
door middel van uitsnijden vanaf de bovenzijde van de
flens, waarbij soms gebruik is gemaakt van een inzet in
de mal (H1 en H2). Slechts één hoek bestaat uit een snee
die aan de buitenzijde van de flens begint en dan met een
knik naar de onderzijde van de tegula loopt (H3). Bij dit
type is geen inzetstuk in de mal gebruikt. De hoektypen
H1 en H2 passen in het schema van Warry in groep D,
terwijl H3 in groep A past. Mogelijk is H2, waarbij een inzetstuk is gebruikt, wat jonger dan de vergelijkbare hoek
H1, er van uitgaande dat de tendens naar efficiëntere
vormen de drijvende kracht was achter de veranderingen
in hoekvormen. Warry’s groep A is, althans in GrootBrittannië, vooral aangetroffen in contexten die dateren
uit de tweede helft van de eerste eeuw tot in het eerste
kwart van de tweede eeuw. Groep D is vanaf het midden van de derde eeuw tot in de late oudheid in gebruik
geweest.
Met deze datering moet wel enige voorzichtigheid
betracht worden. Het grofkeramisch materiaal is niet
in situ aangetroffen en kan dus als sloopmateriaal van
elders zijn aangevoerd. Bovendien zijn de dateringen
gebaseerd op de vermoedelijke periode van productie.
Hergebruik van materiaal afkomstig van elders, al was het
alleen maar voor kleine verbouwingen en reparaties aan al
langer bestaande gebouwen, kan resulteren in dakbedekkingsmateriaal op hetzelfde dak dat niet meer of minder
gelijktijdig is geproduceerd.174
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Imbrices
Bij imbrices is het nauwelijks mogelijk onderscheid te
maken tussen de verschillende hoeken. In het algemeen
zijn de bovenhoeken van de licht taps toelopende imbrices wat dunner dan de onderhoeken. Daarnaast is het
zo, dat de koppen aan de onderzijde vaker licht verdikt
en duidelijk beter afgewerkt zijn dan de bovenhoeken.
De verdikking is het gevolg van het afstrijken van de
kleislib op de mal en mogelijk deels ook van het rechtop
zetten van de drogende vormlingen.175 Aannemelijk is
dat de vormlingen op de breedste kop zijn geplaatst, dus
de onderzijde van de imbrex, die vervolgens onder het
eigen gewicht enigszins is gaan inzakken. De boven- en
onderzijden van imbrices verschillen derhalve wel van
elkaar, maar omdat de dikte en breedte van imbrices
variabel zijn, kunnen op basis hiervan losse hoeken niet
zo maar toegeschreven worden aan een bepaalde positie.
Wel kan aan de hand van de hoek tussen de kop en de
rand van een imbrex bepaald worden of het fragment
een bovenhoek of onderhoek vormt.176 Het bepalen
van de absolute positie van de hoek is alleen mogelijk
indien het fragment voldoende groot is, wat echter bij
veel exemplaren niet het geval is. De relatieve positie, of
een hoek dus linksonder/rechtsboven of rechtsonder/
linksboven heeft gezeten, is te bepalen aan de hand van
stand van de kopse kant ten opzichte van de zijkant. Aan
de hand van bovenstaande criteria kon echter van de vijf
hoekfragmenten slechts van één fragment de absolute
positie (linksboven) worden vastgesteld. Van de vier
overige fragmenten kon alleen vastgesteld worden dat
het om hoeken gaat. Het vaststellen van een minimum
aantal individuen is derhalve mogelijk noch zinvol. Aan
de hand van de verhouding tussen het aantal fragmenten
is een ruwe schatting te maken van de verhouding tussen
tegulae en imbrices op een vindplaats. Voor VLEN3-00
zou dit uitkomen op een verhouding van 1: 0,49. Deze
schatting komt goed overeen met andere vindplaatsen
langs de limes: LR62 1: 0,58 en Leiden Roomburg 1:
0,49. In Voorburg ligt deze verhouding 1: 0,47 en in
Naaldwijk op 0,40 en 0,33.177 Naar verwachting zou de
verhouding tussen tegulae en imbrices van 1: 0,95 tot
1: 1 moeten zijn, daar een dak een vrijwel gelijk aantal
tegulae en imbrices heeft. Maar zoals uit tabel 7.5 blijkt,
lijkt het percentage imbrices altijd (veel) lager te zijn dan
dat van tegulae. De vraag is waarom er structureel minder
imbrices worden aangetroffen. Waarschijnlijk betreft het
hier deels een waarnemingsprobleem, daar de lichtere
imbrices bij breuk vermoedelijk meer versplinteren dan
de robuustere tegulae en deze kleinere fragmenten eerder
bij het niet-determineerbare materiaal worden ingedeeld.
Zeer waarschijnlijk is ook een deel van de tegulae niet als
dakbedekkingsmateriaalgebruikt, maar als metselsteen of
iets dergelijks. Aanwijzingen hiervoor zijn echter niet bij
de tegulae van VLEN3-00 aangetroffen.

Lateres
De lateres vormen een diffuse groep binnen het grofkeramische bouwmateriaal. In principe betreft het hier alle
rechthoekige of vierkante stenen. In dit onderzoek zijn de
ronde stenen, de zogenaamde hypocausttegels, hieraan
toegevoegd. Dit omdat ronde stenen alleen herkenbaar
zijn aan hun randfragmenten: vlakke delen zonder rand
zijn identiek aan die van de rechthoekige stenen. Onder
de zestien als later geïdentificeerde fragmenten waren
elf rand- of hoekfragmenten. Deze behoorden alle aan
rechthoekige vormen. De indeling van fragmenten die niet
duidelijk de kenmerkende vormen van een later of tegula
hebben, is gebeurd op basis van de dikte en de randvorm,
al dan niet in relatie met de afstrijkrichting van het dek.
De rand- en hoekfragmenten variëren in dikte tussen 41
en 75 mm terwijl de vier fragmenten zonder randen 41
en 45 mm dik zijn. Bij twee fragmenten ontbraken de
onderzijde zodat geen dikte kon worden vastgesteld.
De variatie in diktematen bij de lateres roept de vraag op
waarvoor deze stenen zijn gebruikt. Vanuit de steen zelf
is op zich geen uitspraak te doen over de toepassing.
Ze kunnen als metselstenen in opgaand muurwerk zijn
gebruikt, als raam- en deurstijlen maar ook als delen van
zuilen van een hypocaust of als vloer- of wandplaten.
Veelal worden vierkante of ronde lateres met een breedte/
diameter van rond de 200 mm aangeduid als hypocausttegels. Dit omdat ze in archeologische contexten waar ze in
situ voorkomen, vrijwel uitsluitend als de samenstellende
delen van de pijlers van een hypocaustvloer aangetroffen worden. De diktes van deze lateres zijn meestal
homogeen. Uit de variatie in diktes bij de aangetroffen
lateres zou dan ook kunnen worden afgeleid dat ze,
indien ze uitsluitend zijn toegepast als bouwstenen voor
een hypocaust, dan wel uit verschillende hypocaustsystemen afkomstig moeten zijn. Lateres werden echter
ook toegepast in bovengronds muurwerk, maar dergelijk
muurwerk is in Noordwest-Europa nauwelijks bewaard.
Het meeste inzicht wat dit betreft leveren de enkele
zeldzame gevallen van gevels die in de laat-Romeinse tijd
of vroege middeleeuwen zijn omgevallen of omgetrokken
en daardoor min of meer intact horizontaal liggend in
de bodem zijn bewaard.178 Deze voorbeelden laten zien
dat lateres veelvuldig werden gebruikt als boogstenen bij
vensters en deuren of als stenen in pilasters en zuilen. In
het laatste geval zijn zij bepleisterd geweest. Uit de aanwezigheid van lateres op een vindplaats mag derhalve niet
gemakshalve worden geconcludeerd dat er dan wel een
hypocaust aanwezig zal zijn geweest. Zeker in het geval
van deze vindplaats, daar er verder, op één fragment
na, geen elementen zijn gevonden die in een dergelijk
systeem werden toegepast.
Een mogelijke andere toepassing voor lateres is in
haarden, met name die voor het bereiden van voedsel.
Waarschijnlijk werden juist lateres hiervoor gebruikt
wegens de thermische eigenschappen van gebakken klei.

Een in 2011 opgegraven villa in Grand (Lotharingen) laat
dit mooi zien aan de hand van het ‘keukenblok’ dat nog
vrijwel intact werd aangetroffen. In dit verder geheel in
lokaal natuursteen opgetrokken gebouw, was het deel
waar gebakken werd uitgevoerd in lateres (evenals het
hypocaust in een van de kamers).179 Ook elders zijn
lateres verwerkt in ovens aangetroffen, al zijn de meeste
van deze waarnemingen niet, of nog niet, gepubliceerd.180
Een opvallend stuk in deze context is een fragment van
een later met aangehecht, rood verbrand leem en sporen
van verhitting. Het geheel doet vermoeden dat het deel
heeft uitgemaakt van een constructie die blootgesteld
is geweest aan verhitting die hoog genoeg was om het
leem te doen verkleuren, maar niet zo hoog dat er sprake
was van gehele of gedeeltelijke smelt van de leem of
herbakken van de later. Een oven of haard waarin metaal
of glas werd verwerkt valt daarom af, al is uiteraard niet
uit te sluiten dat dit fragment meer in de periferie van een
dergelijke constructie heeft gezeten. Er zijn echter geen
fragmenten leem aangetroffen in het vondstcomplex die
gehele of gedeeltelijke smelt vertonen. Een haard of oven
voor levensmiddelen, die zeker op lagere temperaturen
hebben gefunctioneerd, ligt daarom het meest voor de
hand als verklaring voor dit stuk.
Verwarmingselementen
In het materiaal dat opnieuw bekeken is, is slechts één
fragment aangetroffen dat mogelijk deel heeft uitgemaakt
van een tubulus.182 Het betreft een binnenhoek waarvan
de buitenzijde ontbreekt. Daarnaast bevat de database
van ADC zes verwijzingen naar wat mogelijk kamstrepen
zijn op stukken die verder als indetermineerbaar zijn
ingedeeld.183 Van deze stukken zijn drie ook gezien bij de
tweede determinatie, maar zijn daar niet opgevallen als
mogelijke delen van tubuli.184 Anderzijds is het eerstgenoemde fragment door ADC Archeospecialisten niet
herkend als een mogelijke deel van een tubulus. Hoe dan
ook, het aantal fragmenten dat toegeschreven kan worden
aan verwarmingselementen is zeer beperkt. Dit is opvallend, daar op de meeste locaties langs de limes waarvan
gedacht wordt dat ze in een militaire context passen,
dergelijke elementen juist wel voorkomen (zie tabel 7.5).
Werpkogels
In het vondstcomplex bevinden zich tenminste zes werpkogels. Deze zijn allemaal aangetroffen tijdens de tweede
determinatie. In de database van ADC Archeospecialisten
komen ze alleen voor in de tabel voor het splitsen van
de vondsten, en niet in de tabellen voor het keramisch
bouwmateriaal of het keramiek. Het betreft vier meer of
minder ronde exemplaren en twee biconische exemplaren,
die allen, op één na, compleet zijn.185 Een van deze laatste
groep is opvallend wegens het uitgesproken cylindrisch
midden gedeelte en de korte, nogal stompe, conische
uiteinden.186 Alle exemplaren zijn aangetroffen in Geul 5.
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Boog, 1 vinger

1

Boog, 2 vingers

4

Boog, 3 vingers

1

Lijn, 1 vinger

1

Lijn, 2 vingers

1

Lus, 1 vinger

1

Totaal

9

Tabel 7.8 Overzicht aantal gebruikte
vingers naar signatuurvormen.

Werpkogels komen op de meeste militaire vindplaatsen
voor en incidenteel ook wel op vindplaatsen die een meer
civiel karakter hebben, zoals Voorburg-Forum Hadriani.
Er zijn drie basisvormen: ovaal, rond en biconisch. Naast
grofkeramiek wordt ook natuursteen gebruikt om werpkogels te maken. Er is een vrij grote variatie in maten:
kleine exemplaren zullen hoofdzakelijk gebruikt zijn als
slingerkogels, terwijl de grotere maten vooral toepassing
zullen hebben gevonden als werpkogels en als munitie
voor geschut zoals de onager.
Signaturen en telmerken
Op Romeins grofkeramiek komen verschillende soorten
tekens voor: stempels, signaturen of wistekens en telmerken. Veel is nog onduidelijk over de zin van deze tekens,
maar het meest aannemelijk is dat zij in verband kunnen
worden gebracht met de productie van het materiaal.
Tijdens het onderzoek zijn negen signaturen, één telmerk
en vier stempelafdrukken aangetroffen. De signaturen
en telmerken zijn vooral aangetroffen tijdens de tweede
determinatie. In de database van ADC Archeospecialisten
komen geen telmerken voor en slechts twee signaturen. Daarvan is er een bij de tweede determinatie ook
herkend, maar de andere is niet waargenomen ondanks
dat het betreffende fragment nauwkeurige kon worden
gedetermineerd.187
Signaturen bestaan uit eenvoudige figuren die met één of
meer vingers in het nog vochtige product werden aangebracht. Ze komen hoofdzakelijk op tegulae voor, maar
incidenteel ook op lateres en imbrices. De figuren bestaan
uit bogen, cirkels, lijnen, lusjes, hoefijzers en kruisjes.188
Maar ook complexere figuren, combinaties van twee
basisfiguren of letters komen voor.
De gevonden signaturen zijn vrij fragmentarisch bewaard,
zodat de voorgestelde vormen eerder indicatief dan absoluut moeten worden opgevat. Evenmin kon met zekerheid
worden vastgesteld met hoeveel vingers deze vormen zijn
gemaakt. Het aantal vingers is dan ook het minimum. Alle
signaturen zijn aangetroffen op tegulae. Tabel 7.8 laat
de verdeling tussen de figuren en het aantal vingers dat
gebruikt is.

108

Wacht aan het water Basisrapportage Archeologie 52

Net zoals elders is ook op deze vindplaats de boog het
meest voorkomende figuur. De overige figuren zijn lijnen
en een lus. Dit zijn ook figuren die elders voorkomen in
min of meerdezelfde verhouding als hier. Wat de signaturen betreft wijkt deze vindplaats dus niet af van wat elders
langs de limes gebruikelijk is.
Telmerken bestaan uit Romeinse cijfers die met een
scherp voorwerp in de kopse kant aan de onderzijde van
de tegula zijn gesneden. Omdat ze voor het bakken zijn
aangebracht, is het duidelijk dat ze in het kader van het
productieproces begrepen moeten worden. Ze komen echter in veel mindere mate voor dan signaturen en werden
bovendien niet direct na het vormen aangebracht, maar
pas als het materiaal leerhard was. De telmerken zijn
daarom waarschijnlijk niet aangebracht door de vormers,
want dan zouden ze zich op het dek in de nog natte klei
bevinden, maar door diegenen die de drogende vormlingen verder behandelden. De plaats waarop de telmerken
zich bevinden doet vermoeden dat deze zijn aangebracht
toen de tegulae rechtop zijn gezet.189 Dit is het moment
in het droogproces wanneer de tegulae zo droog zijn dat
ze niet meer onder hun eigen gewicht kunnen inzakken
en daarom niet meer op hun vlakke onderkant hoeven
te liggen. Door ze rechtop te zetten werd de onderkant
ook aan de lucht blootgesteld wat het verder drogen
bevorderde. Telmerken konden bijvoorbeeld dienen om
de totale, al dan niet goedgekeurde, productie van één
dag te markeren. Dit is van belang in verband met de duur
van de droogtijd. Een oven wordt namelijk gestookt met
vormlingen die over een langere periode zijn gevormd,
waardoor ze een variabel gehalte aan restvocht hebben
op het moment dat ze in de oven worden geplaatst. Het
eerste deel van het stookproces is er daarom op gericht
zoveel mogelijk vocht uit de stenen te drijven. Doet men
dit niet, dan is de kans groot dat de stenen ‘exploderen’
als gevolg van de omzetting van water naar stoom. De
vormlingen met het hoogste vochtgehalte, dus de laatst
gevormde exemplaren, moeten daarom zo in de oven geplaatst worden dat ze onder de meest optimale condities
vocht kwijt kunnen raken.
Tijdens het onderzoek is één telmerk aangetroffen op
een fragment van een tegula waarop ook een signatuur
– een boog gevormd met tenminste twee vingers – was
aangebracht.190 Daar telmerken alleen aan de kopse zijde
aan de onderkant van tegulae voor lijken te komen, is
het niet geheel onmogelijk een indicatie te krijgen van de
relatie tussen gemarkeerde en niet gemarkeerde tegulae.
In tabel 7.9 is een aantal vindplaatsen langs de limes waar
militaire dakpan stempels voorkomen opgenomen.191 Het
betreft vindplaatsen waarvan het materiaal op een vergelijkbare wijze is onderzocht als bij VLEN3-00. Het aantal
vindplaatsen dat op een dergelijke wijze is onderzocht is
echter nog beperkt en vaak is de hoeveelheid materiaal
bovendien gering.

uitgaan dat eventuele productie op deze locatie beperkt
is geweest tot veldbrand voor een specifiek bouwproject,
dan hoeft het misschien niet te verwonderen dat er een
minder uitgebreide administratie is bijgehouden, waarin
het niet noodzakelijk was om telmerken aan te brengen.
Het relatief veel voorkomen van telmerken in Leidsche
Rijn zou dan wijzen op materiaal afkomstig uit een meer
permanente productielocatie. Voor de hand ligt dan te
denken aan de militaire productiecentra als De Holdeurn
en Xanten. Dit lijkt te worden ondersteunt door de klei
die gebruikt is voor veel van het materiaal in Leidsche
Rijn, die vaak uitgesproken mager is, met een aanzienlijke
hoeveelheid grof zand en zeer fijn grind in de matrix. De
herkomst van deze klei zal vrijwel zeker verder stroomopwaarts langs de Rijn gezocht moeten worden, waarbij dan
al gauw de hierboven al aangehaalde productielocaties in
beeld komen.196

Afb. 7.4 Het aangetroffen telmerk van VLEN3-00.

Rekening houdend met alle beperking in verband met het
geringe aantal vindplaatsen, valt al wel op te merken dat
in sommige militaire contexten helemaal geen telmerken
lijken voor te komen, terwijl juist in meer civiele contexten
telmerken sporadisch voorkomen. De twee vindplaatsen
in Leidsche Rijn vertonen grote overeenkomsten in zowel
de verhouding tussen koppen en telmerken, als in die
tussen stempels en telmerken. Niet opgenomen in deze
tabel zijn vindplaatsen die verder weg liggen van de
limes en allemaal een ruraal karakter hebben. Hier komen
militaire stempels noch telmerken voor. Bovendien lijken
signaturen minder vaak voor te komen. Heel voorzichtig
mag geconcludeerd worden dat er kennelijk een relatie
is tussen militaire stempels, telmerken en mogelijk ook
signaturen. Dit zou dan kunnen verwijzen naar een grootschalige productie op een meer industriële schaal die
een bepaalde vorm van administratie vereist. Opvallend
is het ontbreken van telmerken in Leiden-Roomburg
en in zekere zin ook in Naaldwijk, al is bij deze laatste
plaats nog lang niet duidelijk hoe de aanwezigheid van
militaire stempels daar geïnterpreteerd moet worden. In
het geval van Leiden zijn er aanwijzingen voor de productie van grofkeramiek ter plekke. Het betreft uitsluitend
misbaksels, en er is vooralsnog niets dat wijst op de
aanwezigheid van permanente ovens. Als we er echter van

Verhouding
koppen: telmerken

Verhouding telmerken:
militaire stempels

6.719

19

975

6

1:162

1:3,17

Forum Hadriani 2005192 (stad)

2.342

19

195

2

1:97

1:9,5

858

3

79

2

1:39

1:1,5

268

12

42

0

-

-

Ewijk Keizershoeve (villa nabij de limes)
Naaldwijk II

193

(vicus, vlootstation?)

Leiden Roomburg (cas tellum)
LR62 (castellum)

195

VLEN3-00 (wachttoren?)

194

Aantal militaire
stempels op tegulae

Forum Hadriani 200-08 (stad)

Grofkeramiek
tegula fragmenten

Aantal telmerken

Aantal koppen van tegulae

Het telmerk is te lezen als I (zie afb. 7.4). Een dergelijk
laag cijfer past in de bekende reeksen, die in veruit de
meeste gevallen tussen I en X liggen, al komen sporadisch
getallen tot XXX voor.197 Uitgaande van een dagproductie
van een vormer van 220 tegulae, zal deze in tien werkdagen ca. 2.200 tegulae kunnen produceren.198 Een typische
oven in een suburbane omgeving heeft een capaciteit tussen de 4.300 en 10.900 tegulae, de tiendaagse productie
van een vormer komt derhalve neer op maximaal een
halve ovenlading. Militaire ovens zijn in het algemeen
groter dan de suburbane, zodat de tiendaagse productie
van een vormer in deze context waarschijnlijk maar een
kwart of nog minder van een ovenlading vormt.199 Het is
aannemelijk dat daarom meerdere vormers gelijktijdig
werkten om een oven binnen een redelijke tijd gevuld te
kunnen krijgen.200 Dit lijkt in de verschillende signaturen
die voorkomen weerspiegeld te worden.

456

9

39

0

315

12

31

3

1:10

1:4

159

4

9

1

1:9

1:4

Tabel 7.9 Verhoudingen tussen tegulakoppen, stempels en telmerken van enkele vindplaatsen.
Bij de stempels dient opgemerkt te worden dat er alleen in Forum Hadriani civiele stempels zijn
aangetroffen (n=1, Andreaskruis). Bij de stempels is geen onderscheid gemaakt naar de drager
waarop ze voorkomen, al is dit in de meeste gevallen een tegula.
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Stempels (L. van Diepen en A. Gazenbeek)
Deze paragraaf is grotendeels gebaseerd op een eerder
door L. van Diepen geschreven stuk over de stempels van
het onderzoek LR62.201 Gezien het geringe aantal stempels en de kwaliteit daarvan is besloten deze paragraaf
- mede vanwege het heldere overzicht dat het geeft over
de militaire productie - vrijwel integraal over te nemen en
alleen daar aan te passen waar de aangetroffen stempels
worden beschreven.
De productie van bakstenen bouwmaterialen ten behoeve
van militaire bouwactiviteiten werd door het Romeinse
leger zelf uitgevoerd. Pannenbakkerijen vinden we in
de directe omgeving van legerplaatsen, maar ook waren
gedetacheerde (legioen)soldaten werkzaam in gecentraliseerde bedrijven zoals de Tegularia Transrhenana en op
De Holdeurn (Berg en Dal). Ook moeten er pannenbakkerijen hebben bestaan die in het bezit van burgers waren,
hierbij valt te denken aan villa-eigenaren.202
De Tegularia Transrhenana kennen we alleen van
stempels op baksteen. Men verwacht dat dit centrale
bedrijf aan het einde van de eerste eeuw in gebruik was
en aan de overzijde van de Rijn ter hoogte van Xanten
of Neuss gezocht moet worden. Op het terrein van De
Holdeurn zijn verscheidene grote dakpanovens aangetroffen. In de Flavische tijd waren hier soldaten werkzaam
van de Legio X Gemina. Later produceerden soldaten van
de Legio I Minervia (Antoniniana) uit Bonn en de Legio
XXX (Ulpia Victrix) uit Xanten daar hun pannen en tegels.
Vanaf het midden van de tweede eeuw was het bedrijf
op De Holdeurn een centrale instelling, zoals blijkt uit
de grote hoeveelheid stempels met de tekst Exercitus
Germanicus Inferior. Deze verzamelnaam voor alle in de
provincie Germania Inferior gelegerde troepen werd de
overkoepelende naam voor de grote centrale pannenbakkerij. Soldaten die er werkzaam waren werden onttrokken
aan verschillende militaire eenheden. Deze gedetacheerde
soldaten worden aangeduid met de term vexillarii.203
Op het baksteenmateriaal van VLEN3-00 zijn vier stempels
aangetroffen, waarvan twee exemplaren onbekend of
onleesbaar zijn (tabel 7.10). De twee leesbare stempels
zijn toe te wijzen aan de Exercitus Germanicus Inferior en
de Vexillarii Exercitus Germanici Inferioris, respectievelijk
vijf en één exemplaar. Een van de onleesbare stempels

Zoals eerder beschreven komt de gecentraliseerde productie op De Holdeurn vanaf het midden van de tweede eeuw
op gang. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de eerste
stempels van het type VEXEXGER ouder zijn dan exemplaren waarop EXGERINF is te lezen. Hierbij gaat het om
de ronde stempels.204 De rechthoekige stempels zijn op
De Holdeurn waarschijnlijk vanaf 175 na Chr. in gebruik
genomen, de ronde stempels van de vexilarii zijn vermoedelijk iets ouder (vanaf 140 na Chr.).
De variatie in Exercitus-stempels in het algemeen is
groot. Holwerda merkte al op dat bij de stempels van
de Exercitus Germanicus Inferior naast de gebruikelijke
reliëfletters ook holle of verzonken letters voorkomen.
Het toepassen van een holle letter lijkt verder alleen bij
consulaire stempels voor te komen.205 Andere opvallende variaties zijn het gebruik van rechthoekige en
ronde kaders en de afwisseling van ante- en retrograde
stempels. De verschillen tussen de toegepaste lettertypen
zijn talrijk. Stempels van de Exercitus Germanicus Inferior
en in mindere mate van de Vexillarii Exercitus Germanici
Inferioris behoren tot de meest voorkomende baksteenstempels in Neder-Germanië en vormen samen veelal ca.
75% van het gehele stempelbestand van een vindplaats.
Onbewuste indrukken
In de nog natte klei van de vormlingen zijn regelmatig
afdrukken terecht gekomen die de activiteiten en de flora
en fauna rondom de steenoven weerspiegelen.206 Een
aanzienlijk deel van deze indrukken betreft vingers, voeten - geschoeid en ongeschoeid -, gereedschap en vormen
die tijdens het fabricageproces, al dan niet door toeval,
zijn ontstaan. Andere zijn tot stand gekomen tijdens het
drogen wanneer de vormlingen op de droogvelden lagen.
Gezien de indrukken die voorkomen waren deze droogvelden kennelijk min of meer vrij toegankelijk voor mens
en dier.
Op het materiaal van VLEN3-00 zijn twee maal onbewuste
indrukken waargenomen. In beide gevallen gaat het om
vingerafdrukken en deze zijn waarschijnlijk beide toe te
schrijven aan handelingen tijdens het productieproces.

eenheid
Exercitus Germanicus Inferior

V lez ing
drager k ader
letters opmerk ingen
293 [---]VI[---] TEG
rond, met
reliëf
aanhangsel

parallel/ vergelijk
Holwerda/Braat
1946, Pl. XXIX, 29

Vexillarii Exercitus Germanici Inferioris

513 [---]XGINF

LAT

rechthoekig reliëf

306

TEG

rechthoekig reliëf

Holwerda/Braat 1946,
Pl. XXXI, 18?
vergelijk
Holwerda/Braat
1946, Pl. XXXII, 24;
of Holwerda/Braat
1946, Pl. XXXIII, 2

273 onleesbaar

IND

rechthoekig

Tabel 7.10 Stempels aangetroffen bij VLEN3-00.
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heeft een versierd kader. Vergelijkbare kaders komen voor
op stempels van het Legio I Minervia en het Legio XXX.
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NF in ligatuur;
slecht leesbaar
Versierd kader (kabel)
retrograde,
lezing onzeker

7.5.1

Aantallen / gewicht

In totaal zijn 1.495 stuks natuursteen met een gewicht
van 317,4 kg verzameld. Het materiaal is gedetermineerd
naar soort en in een viertal categorieën ingedeeld:
bouwmaterialen (BOUW), gebruiksmaterialen (GEB), indetermineerbaar (IND) en natuurlijk (NAT). In tabel 7.11 zijn
aantallen en gewicht van de verschillende toepassingscategorieën weergegeven, verdeeld naar gesteentesoort.
Slechts een zeer klein deel van het natuursteen valt primair als gebruiksvoorwerp of bouwmateriaal te definiëren
(naar aantal respectievelijk 1,94 en 0,27%). Het overig
materiaal bestaat overwegend uit natuurlijke stukken.
Dit is opvallend, daar op veel vindplaatsen met name het
bouwmateriaal de grootste categorie vormt. Zelfs wanneer dat deel van het materiaal waarvan de toepassing
niet kon worden vastgesteld, maar waarvan bekend is dat
het hoofdzakelijk als gebruiks- of bouwmateriaal werd
toegepast (kalksteen, kalktuf, lei, tefriet en tuf), blijft
het aandeel laag. Het grootste deel van het natuursteen

18

Basalt

51

Maalstenen

Slijp- wet- en
polijststenen

Breuk

Bouwsteen

107
3

Trachiet

10

1
11

Tuf
1

Kalksteen

1

4

1

3

Kolenkalksteen

1

Breccie

1
1

1

2

3

12

Fyliet
1

Gneis
Kwartsiet

3

9

Kwartsietisch zandsteen

2

7

12
2

3

1

4

4

1

20

3

2

14

20

Lei
4

Schalies en schieffers
78

23

20

46
13

50

26

20

160

2

Slak?

2

2

Steenkool

27

16
4

1

Kalktuf

Herkomst

Inleiding
Van een aantal van de onderscheiden gesteentesoorten
is het mogelijk de herkomst vrij nauwkeurig te bepalen.
Van andere kan de herkomst slechts globaal worden
aangeduid. Duidelijk is wel dat al het materiaal van
elders is aangevoerd, daar natuursteen – ook als (fijn)
grind – niet van nature voorkomt in Utrecht en omgeving.
Daarnaast kan de herkomst van bepaalde steensoorten
nader worden bepaald aan de hand van hun gevoeligheid
voor verwering. In het algemeen zijn de meeste kalkstenen, leistenen, sommige schieffers en veel vulkanische
gesteentes (met name tuf en tefriet) zeer gevoelig voor
verwering door (stromend) water en zullen daarom nooit
ver van hun oorsprongsgebieden worden aangetroffen.

38
7

Tefriet

Zandsteen

7.5.2

IND Bouws teen en
gebruik s voorwerpen

Breuk

Keien

Grind

Natuurlijk

bestaat dus uit onbewerkt materiaal. Dit kan gebruikt zijn
als funderingsmateriaal of vergelijkbare toepassingen.
Het vóórkomen van basalt, dat naar gewicht bijna zestig
procent van het materiaal omvat, doet vermoeden dat
het natuursteen gebruikt is in een waterstaatkundige
toepassing.207

Totaal

Natuursteen

Gewichten

7.5

2

Divers grind en keien

874 163

T otaal

957 227 107 171

4

1.068
4

24

4

1

1.495

Tabel 7.11 Verhouding tussen de verschillende soorten natuursteen en
toepassingen, naar aantal.
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Kalksteen
Een zeer klein deel van het natuursteen bestaat uit kalkhoudende gesteentes: (bioclastische) kalksteen, kalktuf
en kolenkalksteen. De kalksteen bestaat uit een korrelige,
witte, bioclastische steen. Soms is de fossielinhoud vrij
gering, zodat in deze gevallen de benaming oölithische213
kalksteen beter op haar plaats zou zijn. Mogelijke
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Bioklastisch kalksteen

X

X

X

X

X

X

Kalktuf

X

Daklei

?

Zandsteen

?

X

Schalie etc

X

X

X

X

Grind, keien

X

Tuf

X

Trachiet

X

Tefriet

X

Basalt

X

Noordz ee

Schelde

Kolenkalksteen

Maas

Moez el

Uit het Brohltal, dat aan de noordzijde van de Hohe Buche
ligt, of uit de groeves aan de zuidzijde van de Laacher
See, zoals die van Kretz, is vermoedelijk het tuf afkomstig, dat in grote hoeveelheden, zowel als bouwstenen als
breuksteen, in De Meern is aangetroffen.210 De tufvoorkomens rond de Laacher See werden door de Romeinen
op grote schaal geëxploiteerd.211 Het tefriet, gebruikt
voor maalstenen, is zeker afkomstig uit het Mayener Feld
ten noordoosten van het plaatsje Mayen in de Eifel.212 De
exploitatie van de tefrietvoorkomens bij Mayen begint
al in het neolithicum en is tot in het recente verleden
voortgezet.

Kolenkalkstenen217 komen voor in een brede strook langs
de noordrand van het Eifel-Ardennenmassief tussen Aken
en Doornik. De samenstelling van dit gesteente uit het
Onder-Carboon varieert zeer sterk: van zeer compacte
stromatolithische218 kalkstenen tot crinoïdenrijke219
kalkstenen met een grainstone structuur220, waardoor
bijna elke bank een ander aanzicht biedt.221 Het aangetroffen fragment kolenkalksteen is echter te klein om
een nadere herkomst gemakkelijk te kunnen bepalen.
Exploitatie van de kalkstenen rond Doornik heeft in de
Romeinse tijd vermoedelijk al plaatsgevonden, getuige
het gebruik van deze steen in de castella van Oudenburg
en Aardenburg.222 Zeker is echter ook het gebruik van
de harde, compacte kalksteen uit de Maasvallei, zoals in
Voorburg-Arentsburg te zien is. Wat precies de relatie is
tussen de herkomstgebieden – Maas- of Scheldebekken –
en de nu bekende gebruikslocaties – kuststrook, Rijn – is
vooralsnog onduidelijk. Zeker het materiaal uit Leidsche
Rijn moet over een aanzienlijke afstand stroomopwaarts
zijn vervoerd. Het materiaal is vaak zo sterk verweerd
dat het niet meer als breuksteen kan worden aangeduid,

Rijn

Uit dit Siebengebirge, dat op de oostelijke oever van de
Rijn ligt, dus aan de andere zijde van de limes, komt
waarschijnlijk ook het trachiet (al kan niet helemaal
uitgesloten worden dat kleinere voorkomens op gelijke
hoogte op de westelijke oever gelegen de bron vormen).
Bekende groeves uit de Romeinse tijd bevinden zich op
de Drachenfels. Waarmee echter niet gezegd is dat het
aangetroffen trachiet afkomstig is van deze groeves.
Het zou even zo goed kunnen gaan om materiaal dat ter
hoogte van het Westerwald uit de Rijn is gebaggerd of uit
het natuurlijke hellingmateriaal is meegenomen.

herkomstgebieden van deze kalkstenen zijn de vallei van
de Moezel tussen Metz en Nancy en de vallei van de Maas
(o.a. Chémery, Verdun en Menonville). Exploitatie van
deze voorkomens is voor de Romeinse tijd aangetoond.214
Zo zijn de Romeinse steengroeves in Noroy-les-Pont-áMousson, waar een schelpenrijke kalksteenbreccie215
werd gewonnen, nog steeds zichtbaar. Aangetekend moet
worden dat er een grote variatie is in de samenstelling
van de kalksteensoorten, zelfs binnen dezelfde groeves.
Mogelijk komen voorkomens van kalkstenen elders in
Noord-Frankrijk ook in aanmerking als herkomstgebied
van de stenen.216

Stuwwallen

Vulkanische gesteenten
Binnen het vondstspectrum komen drie gesteentesoorten
van vulkanische oorsprong voor: tuf, basalt, trachiet en
tefriet. De dichtsbijzijnde bronnen voor dit materiaal zijn
de oostelijke Eifel en het Siebengebirge. Andere mogelijke
bronnen liggen veel verder weg (Kaiserstuhl) of buiten
het Romeinse rijk en bovendien niet aan makkelijke
transportroutes (Hessen). Deze komen daarom niet
direct in aanmerking als herkomstgebieden. Het basalt
kan afkomstig zijn van de Unkelstein en de Erpeler Ley
tussen Remagen en Oberwinter of de Hohe Buche tussen
Namedy en Brohl. De oostelijke lavastroom van deze
laatste vulkaan stroomde af naar het Rijndal, waar het een
tot 8 m hoge rotswand vormt: de Kreuzbornerley.208 In de
Romeinse tijd werd deze lavastroom als steengroeve geëxploiteerd, ongetwijfeld ook wegens de ligging direct aan
de Rijn. Wat echter opvalt is dat een deel van het materiaal
sterk is afgerond door verwering. Mogelijk is het materiaal
dus niet gewonnen in een groeve maar uit de bedding
van de Rijn waar deze de lavastromen heeft aangesneden.
Basaltblokken aangetroffen in de Romeinse schepen De
Meern 1 en 4 en in de beschoeiing bij de wachttoren
achter VLEN3-00 (LR39), vormen een coherente groep die
zeer waarschijnlijk afkomstig is uit het Siebengebirge.209

X
X
?

?

Tabel 7.12 Herkomst van het natuursteen aangetroffen bij
VLEN3-00, ingedeeld naar het stroomgebied van de rivieren.
‘Noordzee’ wijst op de voorkomens langs de Franse Kanaalkust
en/of Groot-Brittannië. ‘Stuwwallen’ verwijst ook naar de
benedenloop van Rijn en Maas, dus buiten het ArdennenEifelmassief.

maar als blok, kei of grof grind. Het gaat hier dan ook niet
zozeer om vers gedolven breuksteen, maar om materiaal
afkomstig van puinhellingen en uit beek- of rivierbeddingen. Dit heeft duidelijke implicaties voor het gebruik, en
dus ook voor de redenen waarom specifiek dit materiaal
in deze vorm werd aangevoerd (zie verder paragraaf
7.5.3).
Een opvallende verschijning is het kalktuf. Dit is een
poreuze kalksteen die ontstaat door neerslag van
carbonaat op biogeen materiaal in helder, aan carbonaat
of calciet oververzadigd water. In Noordwest-Europa is
kalktuf vooral ontstaan in het vroeg-holoceen in gebieden
waar door uitloging in de bodem een neerwaarts transport
van kalk plaatsvindt, die met bron- en kwelwater weer
uittreedt in valleien. Bekend zijn kalktufvoorkomens in
het lössgebied van de Haspengouw, de kalkgebieden van
de Middenmaasvallei en de Condroz en het gebied van de
Brusselse zanden tussen Wavre en Brussel. Met name uit
België is het gebruik in de Romeinse tijd bekend, onder
andere uit Luik en Tongeren.223 Gebruik in Romeinse
contexten in Nederland is tot nu toe alleen bekend uit
Maastricht, Voorburg en Leidsche Rijn.224
Sedimentaire gesteentes
Het grootste deel van de sedimentaire gesteenten bestaat
uit kwartsieten, zandstenen, siltstenen, breccies, leistenen, schalies en schieffers. De grote variatie in samenstelling die deze groep kenmerkt, wijst op verschillende
herkomstgebieden. Deze gesteenten uit het devoon tot
het perm komen in vrijwel het hele Eifel-Ardennenmassief
voor, waarbij in de ruimte nauwelijks onderscheid te
maken is tussen gesteenten met een identieke genese.
Het materiaal bestaat zowel uit breuksteen als uit grind
en keien. Het is aannemelijk dat het gewonnen is in de directe omgeving van rivieren in verband met het transport.
Gezien de verwering is veruit het grootste deel al dan niet
samen met grind gewonnen uit banken in rivieren of uit
hellingmateriaal. Deze steensoorten dagzomen langs de
Rijn tussen Bingen en Andernach en de benedenloop van
de Moezel. In de Maasvallei komen schalies en schieffers
minder voor, echter in de dalen van de zijrivieren van de
Maas die hun oorsprong in de Ardennen hebben, zijn ze
juist weer algemeen. De herkomst van het breuksteen
zal dus in deze delen van de dalen van Rijn, Moezel en
Maas moeten worden gezocht. Als grind en keien komt
het in de afzettingen van de Maas en de Rijn ook buiten
het Eifel-Ardennenmassief voor, waarbij de gemiddelde grootte van de stukken stroomafwaarts afneemt.
Herkomstgebieden voor de keien en het grind kunnen dus
de Maasvallei stroomopwaarts van Roermond, de Rijnvallei
stroomopwaarts van globaal Wesel en verder de stuwwallen van de Utrechtse Heuvelrug, Veluwe en Rijk van
Nijmegen zijn. Met name waar deze complexen worden
aangesneden door de Rijn (Rhenen, Arnhem-Wageningen
en Nijmegen) ligt exploitatie, eventueel samen met zand,
voor de hand.

Het leisteen (feitelijk een schalie) betreft overwegend een
grijze tot donkergrijze steen met incidenteel een lichtgrijs
dek. Grijze leistenen komen in het zuidelijke deel van het
Ardennenmassief voor in een langgerekte zone tussen
Martelange en Revin225 en verder in het Moezeldal en het
Rijndal, al is onduidelijk of deze laatste voorkomens al
in de Romeinse tijd zijn geëxploiteerd. Daarnaast zijn er
geïsoleerde voorkomens in de Eifel, bijvoorbeeld rond
Mayen en in het Wehebachtal, en in het Ardennenmassief
in de Vielsalmafzettingen.226
Omdat transport over water de enige zinvolle manier is
om grote - en zelfs relatief kleine - hoeveelheden natuursteen te transporteren, is in tabel 7.12 het voorkomen van
natuursteen naar stroomgebied van de bevaarbare rivieren
weergegeven. Bovendien is in de kolom ‘Noordzee’ de
mogelijkheid van transport over zee vanuit voorkomens in
Engeland en Noord-Frankrijk weergegeven. Uitdrukkelijk
gaat het hier om mogelijke herkomstgebieden. Zonder
nader onderzoek naar de exacte herkomst van het materiaal – iets wat buiten het kader van dit onderzoek valt
– moet hier mee volstaan worden. Duidelijk is dat men het
natuursteen vooral betrokken zal hebben uit zowel het
stroomgebied van de Maas als van de Rijn (en de Moezel).
De Schelde en Noordzee lijken een ondergeschikte rol te
spelen. Hierin wijkt het aangetroffen materiaal niet af van
dat van andere locaties langs de limes, althans voor zover
valt op te maken uit datgene wat bekend is van andere
vindplaatsen.227

7.5.3

Toepassingen

Inleiding
Het meeste natuursteen vertoont geen bewerkingssporen.
Een relatief klein deel van dit onbewerkte materiaal kan
op basis van het bekende gebruik, en het gegeven dat
het ongeschikt is voor andere toepassingen of over grote
afstanden werd aangevoerd juist wegens de geschiktheid
voor bewerking, worden toegeschreven aan het gebruiksen bouwmateriaal. Het materiaal dat bewerkingssporen
vertoont is voornamelijk gebruikt als bouwmateriaal.
Bouwelementen
Alle bouwelementen die zijn aangetroffen bestaan uit tuf.
Het betreft vier fragmenten die tenminste een gekapt vlak
hebben en zeer waarschijnlijk afkomstig zijn van bouwblokken gebruikt in bekistingsmuurwerk. Daarnaast zijn
nog elf fragmenten tuf aangetroffen zonder bewerkingssporen maar die op basis van de algemene toepassing van
tuf als bouwsteen ook als fragmenten van bouwelementen
kunnen worden ingedeeld.
Verder kunnen tot de bouwelementen de fragmenten kalksteen en kalktuf worden gerekend. Ook deze steensoorten
werden aangevoerd om toegepast te worden in gebouwen.
Kalksteen werd met name gebruikt voor architectonische
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(sier)elementen, vooral wegens de goede bewerkbaarheid
van de steen. Dit is overigens ook de reden dat kalksteen
ook werd gebruikt voor wijstenen en altaren alsmede
voor sculpturen. Van kalktuf wordt verondersteld dat
het wegens het lage soortelijke gewicht werd gebruikt in
gewelven. De aangetroffen fragmenten zijn echter klein
en vertonen geen bewerkingssporen. Kalksteen is veelal
hergebruikt als grondstof voor de bereiding van kalkmortels, een praktijk die al in de Romeinse tijd bestond maar
vooral in de post-Romeinse tijd heeft gezorgd voor het
verdwijnen van kalksteen.
Ook de twintig fragmenten leisteen kunnen als bouwmateriaal worden geclassificeerd, ook al vertonen geen van de
fragmenten bewerkingssporen. Aangenomen mag worden
dat al dit materiaal, althans primair, als dakbedekkingsmateriaal is gebruikt. Onduidelijk is of dit in de Romeinse
tijd, of in de late middeleeuwen of Nieuwe Tijd is gebeurd.
228
Ook hier zijn de fragmenten te klein om meer dan algemeenheden over mogelijke toepassingen te kunnen doen.
In het onderzoek LR62 is (dun) leisteen aangetroffen in
een context die onmiskenbaar Romeins is en ook elders
komt leisteen voor in Romeinse contexten, waaronder
urbane vindplaatsen zoals Voorburg en Nijmegen, maar
ook rurale nederzettingen zoals Oss.229 Waarschijnlijk is
leisteen op een veel grotere schaal in dit gedeelte van het
Romeinse rijk toegepast dan tot nu toe is aangenomen,
maar is het in het verleden te vaak afgeschreven als middeleeuws of later.
Maalstenen
Er zijn vier fragmenten steen op grond van bewerkings- of
slijtagesporen aangemerkt als delen van maalstenen.
Daarnaast kunnen de elf fragmenten tefriet die als
breuksteen zijn aangemerkt ook tot deze categorie
worden gerekend. Deze toeschrijving is gebeurd op basis
van het gegeven dat tefriet alleen in de directe omgeving
van Mayen van nature voorkomt. Daarnaast zijn er twee
fragmenten van breccie aangetroffen. Dit is een steensoort die ook wel voor de fabricage van maalstenen is
gebruikt. Bewerkingssporen ontbreken echter geheel op
deze fragmenten en omdat breccie ook als kei voorkomt
in rivierafzettingen (een derde fragment breccie in het
vondstcomplex is inderdaad deel van een kei geweest)
zijn deze fragmenten niet als maalstenen aangemerkt.
Het stuk gneis vertoont wel duidelijke sporen die mogelijk
door malen zijn veroorzaakt.230 Gebruik van gneis voor
het vervaardigen van maalstenen is echter niet bekend
uit de Romeinse tijd. Alleen de drie stukken tefriet zijn
duidelijk afkomstig van maalstenen. De twee kleinere
fragmenten zijn randen, waarvan een mogelijk van een
ligger is geweest.231 Het grotere stuk vormt bijna de helft
van een loper van een handmolen.232
Slijpstenen
Tot de categorie slijpstenen worden alle stenen gerekend
die slijp-, kras- op polijstsporen vertonen. Deze sporen
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variëren. Sommige wijzen op intens gebruik, andere lijken
eerder het gevolg te zijn van eenmalig of incidenteel
gebruik. Zonder nader onderzoek is niet precies vast
te stellen wat deze sporen heeft veroorzaakt, al geven
in sommige gevallen de vorm en dikte van de krassen
een indicatie over het gebruik van de betreffende steen.
Hier worden alle stenen gemakshalve aangeduid als
slijpstenen.
Er zijn 24 fragmenten aangetroffen, die op vier na alle van
zandsteen zijn. De overige slijpstenen zijn van trachiet
(n=1), kwartsietisch zandsteen (n=2) en kwartsiet (n=1).
In alle gevallen betreft het natuurlijke stukken in de vorm
van (delen van) keien. Gefabriceerde slijpstenen ontbreken
geheel. Twee van de stukken zijn fragmenten die deel
hebben uitgemaakt van blokken of grote keien en kunnen
dus worden toegeschreven aan slijp- of wetstenen die op
een vaste plaats lagen. De overige twee stukken behoren
aan kleinere stenen die als handstenen werden gebruikt.
Aan de grootte van de steen kan niet worden afgeleid
voor welke doel deze gebruikt werden. Klein (hand)
gereedschap wordt ook op grote stenen geslepen, terwijl
grof gereedschap ook wel bijgewerkt wordt met behulp
van kleine slijpstenen. De samenstelling van de stenen
verschilt aanzienlijk, met zeer fijn, bijna siltsteenachtig
materiaal aan de ene zijde en grof zandsteen aan de andere. Opvallend zijn de stukken kwartsietisch zandsteen
en kwartsiet. Dit zijn over het algemeen harde steensoorten zonder duidelijke korrelstructuur waardoor het
slijpend effect gering zal zijn geweest. Vermoedelijk zijn
zij dan ook gebruikt als polijststenen. De waargenomen
sporen wijzen ook in deze richting.
Breuksteen, keien en grind
Zoals al eerder aangegeven bestaat een groot deel van
het natuursteen uit breuksteen, keien of grind van diverse
samenstelling. Ongetwijfeld is dit materiaal oorspronkelijk
naar Utrecht gehaald om als bouwmateriaal en wegverharding gebruikt te worden. Geen van de stenen is echter
in een dergelijke toepassing in situ aangetroffen, zodat
we moeten kijken naar parallellen van elders om greep te
krijgen op dit materiaal. Zuivere steenbouw, dat wil zeggen dat het gehele gebouw uit steen is opgetrokken, zal
in de omgeving van het onderzoek VLEN3-00, net zoals
in andere castella, vici en steden langs de Rijn eerder
uitzondering dan regel zijn geweest. Het meest gangbaar
zullen gebouwen in vakwerk of Stampflehm zijn geweest,
al dan niet gefundeerd op een stenen sokkel.233 Vakwerk
en Stampflehm zijn snelle, goedkope en zeer functionele
manieren van bouwen die op grote schaal in het Romeinse
rijk werden toegepast.234
Een groter nadeel dan het brandgevaar bij wanden
uitgevoerd in vakwerk is hun gevoeligheid voor vocht,
wat overigens ook voor wanden in massief leem opgaat.
Het hout in de vakwerkwanden, of deze nu op liggers
of op staanders zijn gebouwd, is gevoelig voor rot door

optrekkend vocht. Bovendien is het leem zelf hygroscopisch. Optrekkend vocht leidt tot verzwakking van de
muur en bovendien tot een aantasting van de kwaliteit van
het binnenmilieu. Een sokkel of fundering uitgevoerd in
natuursteen lost dit probleem (grotendeels) op. Daarbij
moet rekening gehouden worden met het feit dat niet alle
steensoorten, laat staan grofkeramiek, hier even geschikt
voor zijn. Met name poreuze gesteentes – en hier valt het
meeste grofkeramiek als kunststeen ook onder – vertonen
in meer of mindere mate hygroscopische eigenschappen
die tot gevolg hebben dat er toch vocht omhoog trekt. Om
dit te voorkomen zijn verschillende technieken denkbaar.
Een daarvan is de toepassing van een vleilaag van zeer
vette klei. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de vermoedelijke mansio bij de Flavische castra in Nijmegen. Mogelijk
is ook een fundering van compact natuursteen in de vorm
van ongesorteerd breuksteen, keien en grind. Op een
dergelijke fundering of vleilaag kan dan nog een sokkel
van steen hebben gestaan. Gezien de grote hoeveelheden
tuf die op veel Romeinse vindplaatsen voorkomen, zal
deze steensoort vermoedelijk hiervoor zijn gebruikt.
In de categorieën breuk- en natuursteen vormt kolenkalksteen een interessante groep. Gezien de vorm waarin
het is aangetroffen, hoofdzakelijk als sterk verweerde
keien, kan het in bouwkundige zin hooguit als funderingsmateriaal zijn gebruikt. Een andere toepassing van
kolenkalksteen is echter als grondstof voor het bereiden
van brandkalk. Kalk werd in de Romeinse tijd zowel direct
bij de natuurlijke voorkomens gebrand, zoals bijvoorbeeld
bij Iversheim in de Eifel en bij de schelpenbranderij van
Koudekerke in Zeeland,235 als op de locaties waar het gebruikt werd. De kalkovens aan de Waalkade in Nijmegen,
in de stad Keulen en in de cannabae legionis van Bonn zijn
hiervan voorbeelden.236 Het brandproces dat de Romeinen
gebruikten vereist een harde kalksteensoort die haar
structuur behoudt tijdens het branden. Dit is noodzakelijk
om de doorstroom van lucht door de kalkmassa tijdens
het brandproces te garanderen. In aanmerking hiervoor
komen de kalkstenen uit het Devoon die op verschillende
locaties in de Eifel dagzomen en de kolenkalkstenen uit
het Carboon zoals die in de valleien van Maas, Sambre en
Schelde aangetroffen worden. Daarnaast zijn er kleinere
voorkomens van andere kalkstenen, zoals bijvoorbeeld
het Kunraderkalksteen en mogelijk ook de kalkstenen
langs de Kanaalkust, die geschikt zijn om kalk te branden.
Beslist minder geschikt is de mergel uit Limburg die bij
verbranding uiteen kan vallen in korrels, wat leidt tot het
verminderen of zelfs geheel wegvallen van de doorstroming van lucht. Het aangevoerde materiaal kan in bouwkundige zin alleen als funderingsmateriaal zijn gebruikt.
Echter, materiaal voor dergelijk toepassingen – keien en
grind - is dichter bij de vindplaats gemakkelijker te halen,
zodat ook een gebruik specifiek als funderingsmateriaal
niet voor de hand ligt. In Utrecht is dit zelfs nog sterker
het geval dan in Voorburg, waar al vermoed wordt dat
het daar aangetroffen kolenkalksteen werd aangevoerd

om als grondstof voor de bereiding van kalk te dienen.237
Het is derhalve aannemelijk dat het kolenkalksteen van
VLEN3-00 doelbewust is aangevoerd als grondstof voor de
kalkbereiding.238 Echter, in zeer geringe hoeveelheden en
veelal in klein formaat komen zeer sterk verweerde keien
van kolenkalksteen wel voor in de afzettingen van de
Maas benedenstrooms van de zone waarin het gesteente
dagzoomt. Zuidelijk van Roermond kan daarom in deze
rivier kolenkalksteen worden aangetroffen, waarbij zowel
de hoeveelheden als de grootte van de stukken stroomopwaarts toeneemt. Het aangetroffen fragment zou, op basis
van de morfologie van het stuk, heel goed ook afkomstig
kunnen zijn uit deze afzettingen. Het bepalen van de
reden waarom dit type gesteente werd aangevoerd, blijft
problematisch omdat het gebruik consumptief was: het
werd gebrand tot kalkmortel, zodat alleen het materiaal
dat aan dit proces ontsnapte behouden is gebleven.
Uiteraard zal dit altijd maar een zeer klein deel zijn van
datgene wat werd aangevoerd.
Hetzelfde probleem speelt bij steenkool. Ook dat werd
vrijwel uitsluitend aangevoerd om verstookt te worden.
Onderzoek, met name in Groot-Brittannië, heeft inmiddels
voldoende aangetoond dat steenkool op grote schaal
als brandstof werd gebruikt in de Romeinse tijd. Het is
dus niet per definitie middeleeuws of jonger als het op
een vindplaats wordt aangetroffen, zelfs niet als het (als
opspit) voorkomt in de bouwvoor. Zeker als er eenduidig
Romeins materiaal in deze lagen wordt aangetroffen,
moet men de mogelijkheid openhouden dat de steenkool
uit deze lagen ook uit Romeinse contexten afkomstig kan
zijn. Bij VLEN3-00 zijn twee kleine fragmenten aangetroffen in K6, een kuil die waarschijnlijk vanaf de tweede
eeuw na Chr. kan worden gedateerd.
Het meest opvallend binnen het natuursteenspectrum is
de grote hoeveelheid basalt, dat naar aantal slechts 7%,
maar naar gewicht 57% van het totaal uitmaakt. Deze
verdeling laat zien dat het in het algemeen om forse stukken gaat. Het zijn bovendien ook geen bouwelementen
daar er geen duidelijke aanwijzingen voor bewerking van
de stukken zijn aangetroffen. In de database van ADC
Archeospecialisten wordt frequent melding gemaakt van
kapsporen en mortelresten op de stukken, maar bij de
tweede determinatie is hiervan niets gebleken. Basalt
heeft de eigenschap dat het nogal hoekig breekt langs
interne breuklijnen ontstaan bij het afkoelen van het
gesteente. Dit wekt de indruk dat de brokken opzettelijk
zijn uitgebroken uit een wand in een steengroeve. Wie
goed kijkt ziet echter dat veel van de breukranden licht
zijn afgerond, wat bij vers gebroken steen zeker niet
voorkomt. Daar waar basalt dagzoomt is vaak goed te
zien hoe de hellingen bestaan uit afgebroken, deels ook
verweerde, stukken steen. Het zijn juist deze natuurlijke
voorkomens waar het gesteente werd gewonnen, en dan
vooral als deze dicht bij de Rijn lagen. Sommige stukken
in het vondstspectrum zijn dan ook afgesleten door water.
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Vergelijkbare stukken kunnen nu nog op grindbanken in
de Rijn, onder andere ter hoogte van de Drachenfels, worden aangetroffen. Basalt is overigens door haar hardheid
slechts moeizaam te bewerken, al gebeurde dat incidenteel wel, zoals bijvoorbeeld de blokken die zijn gebruikt in
de pijlers van de brug over de Moezel bij Trier laten zien.
Dat hier juist basalt voor werd gebruikt, is omdat dit type
steen uitermate geschikt is voor toepassingen in waterstaatkundige contexten wegens haar hoge soortelijke
gewicht en hardheid.239 Het bij VLEN3-00 aangetroffen
materiaal is dan ook niet het eerste dat op een Romeinse
vindplaats langs de Rijn of andere wateren is gevonden.240

7.6

Primair of secundair gebruik?

Het is natuurlijk duidelijk dat al het materiaal is aangevoerd van elders, vaak over grote afstanden, en dat doet
men uiteraard om specifieke redenen. Er is maar zeer
weinig materiaal dat zodanig bewerkt is dat het eenduidig
als bouwmateriaal te definiëren is. Er is dus wel veel natuursteen op de vindplaats dat als bouwmateriaal gebruikt
kan zijn, maar even zo goed in waterstaatkundige of infrastructurele zin kan zijn gebruikt. Als het niet in situ wordt
aangetroffen (en dat wordt het in de delta zelden) dan kan
gebruik als bouwmateriaal alleen worden vastgesteld aan
de hand van de verspreiding (ligt het rond een plattegrond
van een gebouw) of aan de hand van aanhangend mortel.
Nu is er inderdaad mortel aangetroffen op het natuursteen. Lang niet zoveel als ADC Archeospecialisten in
hun database aangeven, maar toch voldoende om serieus
te denken aan steenbouw, ergens. Probleem is dat de
hoeveelheden mortel over het algemeen zeer gering zijn.
Soms is het echt goed zoeken om enkele spikkels waar te
nemen, soms is alleen nog een witte waas waarneembaar.
Dat betekent mogelijk dat er heel goed gewassen is en de
mortel, zover het er al niet was afgeborsteld, zo bros was
geworden dat het er in de zakken is afgevallen (maar er
was in die zakken niet zoveel los mortel te vinden). Ook
kan het zijn dat er oorspronkelijk weinig op heeft gezeten
- wat implicaties heeft voor de toepassing(en) - of dat er
al in een eerder stadium mortel is verdwenen. Wat betreft
de tweede mogelijkheid valt hier te denken aan een
fundering waarvan het onderste deel los heeft gelegen,
dus niet vermorteld was, wat bijvoorbeeld voorkomt bij
de fundering van een sokkel van een gebouw dat verder
in leem of leem/hout is opgetrokken. Doel hiervan is om
optrekkend vocht te voorkomen. In het laatste geval gaat
het om materiaal dat afkomstig is uit een constructie en
dusdanig hergebruikt is, dat de mortel kon oplossen.
Hierbij kan al gauw gedacht worden aan inderdaad een
oeverversterking. Basalt werd en wordt daarvoor vaak
gebruikt, maar dan vooral in primaire contexten, en basalt
komt op de vindplaats, met name qua gewicht, veel voor
en op relatief veel stukken komt bovendien ook enig
mortel voor. Echter, de stukken lijken relatief klein te zijn,
althans vergeleken met wat elders gezien is, en voor een
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oeverversterking worden logischerwijs vaak grotere stukken gebruikt. Ad ultimo kan gezegd worden dat een deel
van het materiaal op de een of andere manier als bouwmateriaal is gebruikt, en in een later stadium secundair is
hergebruikt.
Echter, bouwmateriaal valt niet ver van de ruïne, om een
bekend spreekwoord te parafraseren. Uitgaande van het
aanhangend mortel mag dus aangenomen worden dat
(een deel van) het materiaal ooit deel heeft uitgemaakt
van een gebouw. Of dat ook op deze locatie is, is alleen
te zeggen aan de hand van de verspreiding, de sporen
en het overige vondstmateriaal. Duidelijk (en dat maakt
het juist weer onduidelijk) is wel dat het materiaal uit
een funderingscontext moet komen, en niet uit opgaand
muurwerk. Kortom, er is sprake geweest van leem- of
hout/leembouw op een stenen fundering of sokkel. Of
dit een wachttoren is geweest kan aan de hand van het
verspreid aangetroffen materiaal niet worden gezegd.
Puin werd zelden zomaar gedumpt, daarvoor is het te
bruikbaar, zeker in de steenarme delta. Als dergelijk
materiaal wordt aangetroffen in contexten die niet direct
als fundering geinterpreteerd kunnen worden, is het dus
zaak goed na te denken over wat deze contexten dan wél
zijn. Zeker in een gebied waar water een permanent factor
was waar rekening mee gehouden diende te worden, zal
steen een functie hebben gehad in het tegengaan van
voor bewoners ongewenste ontwikkelingen in verband
met dit water. Dat hierbij op een ad hocbasis materiaal
zal zijn gebruikt, ligt voor de hand. En ook dat hierbij,
zelfs misschien bij voorkeur, gebruik werd gemaakt van
materiaal dat op dat moment ‘overtollig’ was: sloopmateriaal. Dit is het principe van werk met werk maken:
materiaal afkomstig van sloop op een werk wordt gebruikt
op een ander werk als fundering of als oeverversterking.
Overigens hoeven wachttoren en oeverversteviging elkaar
niet uit te sluiten. Een wachttoren aan een oever zal zeker
voorzieningen hebben gehad om (bij hoogwater) verspoeling tegen te gaan. Ook hier laat het aangetroffen materiaal beide opties open. Het is dus zinvol om naar beide
mogelijkheden gelijktijdig te kijken. Hierbij mag ook niet
vergeten worden dat datgene wat aangetroffen is, slechts
een fractie vertegenwoordigt van wat er ooit is geweest.
Hergebruik vanaf de Romeinse tijd tot het moment dat er
niets meer te halen was, is hiervoor verantwoordelijk.
Tenslotte is er nog een mogelijkheid, namelijk het gebruik
als weg- of eventueel erfverharding. Een deel van het
materiaal, en dan met name het grofkeramiek, vertoont
slijtagesporen door mechanische invloeden. Deze zijn
zeker onstaan door gebruik op een weg of iets dergelijks.
Het gaat echter om geringe aantallen. Grootschalig
gebruik van al het materiaal in een dergelijke context is
zeker niet aan de orde geweest.

7.7

Conclusie gebruik grofkeramiek
en natuursteen

worden gehouden met hergebruik van materiaal, waarbij
in dit geval oudere tegulae (van elders) gebruikt worden
om een nieuw gebouw te dekken.

De samenstelling van het materiaal - zowel het grofkeramiek als het natuursteen - komt in grote lijnen overeen
met andere Romeinse vindplaatsen langs de limes. Van
het natuursteen behoren tuf, leisteen, grind en keien
tot de gangbare soorten bouwmateriaal. Ook tefriet,
algemeen gebruikt voor maalstenen, is een standaardverschijning binnen Romeinse contexten. Opvallender is het
basalt, dat hier veruit de bulk (qua gewicht en volume)
van het materiaal vormt. Als bouwmateriaal is het niet
gebruikelijk in Romeinse contexten langs de Nederrijn.
Het materiaal hier vertoont echter sporen van mortel, wat
juist wijst op een toepassing in een bouwwerk, al is niet
duidelijk of dit een primair of secundair gebruik betreft.
Basalt lijkt in het algemeen vooral te worden gebruikt in
waterstaatkundige toepassingen. Ook hier zijn aanwijzingen voor op deze vindplaats. Opvallend in dit verband
is dat het grootste deel van het natuursteen bestaat uit
onbewerkt materiaal. Op andere vindplaatsen is dit juist
andersom. Overigens staat VLEN3-00 hierin niet alleen in
Utrecht. Ook op de vindplaats LR62 is vooral onbewerkt
materiaal aangetroffen, ook in relatie tot een rivier.
Het grofkeramiekspectrum wijkt enigszins af van andere
Romeinse vindplaatsen langs de limes. Het bestaat vrijwel
uitsluitend uit dakbedekkingsmateriaal aangevuld met
enkele lateres. Verwarmingselementen lijken (vrijwel) te
ontbreken. Een dergelijke samenstelling wijst eerder op
civiele (en dan met name rurale) contexten dan op een militaire context. Het zou kunnen passen bij een vrijstaande
wachttoren, waarin alleen het dak van grofkeramiek is. De
lateres zouden dan toepassing kunnen hebben gevonden
in een haard en/of oven naar Romeins model.
De herkomst van het grofkeramiek is moeilijk te bepalen.
Een aanzienlijk deel van het materiaal bevat grof zand tot
fijn grind, wat zou kunnen wijzen op een productielocatie
stroomopwaarts van de terraskruising (in de Romeinse tijd
lag deze globaal ter hoogte van de lijn Arnhem-Nijmegen).
Er zijn maar weinig stempels aangetroffen. Voor zover
deze leesbaar zijn, kunnen ze gerelateerd worden aan de
productie op de Holdeurn bij Berg en Dal. Aangezien (nog)
niet duidelijk is of uitsluitend daar door deze eenheden is
geproduceerd, mag daarom niet geconcludeerd worden
dat het aangetroffen materiaal ook daarvan afkomstig is.
De datering van het materiaal is problematisch.
Natuursteen laat zich niet dateren, anders dan dat het pas
op grote schaal vanaf de laatste kwart van de eerste eeuw
wordt toegepast. Het gebruik van grofkeramiek begint iets
eerder. Het materiaal van VLEN3-00 lijkt, op basis van de
stempels en de hoeken van de tegulae, vrijwel uitsluitend
in de tweede en derde eeuw te zijn ontstaan. Ouder
materiaal, uit de eerste eeuw, is slechts vertegenwoordigd
door een onderhoek van een tegula. Hierbij moet rekening
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Afb. 8.1 Verspreidingskaart van de besproken metaalvondsten van VLEN3-00.
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8

Metaal
N.D. Kerkhoven

8.1

Inleiding

Gedurende het archeologische onderzoek van Wachttoren
Gemeentewerf (VLEN3-00) is voornamelijk met behulp
van metaaldetectie een groep van 393 metalen objecten
geborgen. Het merendeel van dit materiaal is afkomstig
uit de ontgraven restgeulen van het onderzoeksterrein en
dateert daarmee in de Romeinse tijd (eind tweede eeuw/
begin derde eeuw). Tijdens het veldwerk zijn ten behoeve
van het verspreidingsbeeld bijzondere Romeinse metaalvondsten driedimensionaal ingemeten (zie afb. 8.1). In
onderstaande rapportage worden eerst de materiaalbasis
en de onderzoeksmethode besproken. Vervolgens zullen
de voor analyse bruikbare metaalvondsten elk afzonderlijk
worden beschreven. Tenslotte zal aan de hand van de
vondstbeschrijvingen in een conclusie worden gekeken
naar datering en het karakter van het vondstassemblage.

8.2

Materiaal

8.2.1

Metaalsoorten

Op het metaalcomplex heeft geen metallurgisch onderzoek plaatsgevonden. De metaalsoorten zijn alleen
optisch gedetermineerd. Het grootste gedeelte van het
metaalcomplex bestaat uit vondsten van ijzer. Hiervan zijn
384 stuks verzameld. Een vondst is van goud, twee stuks
bestaan uit een koperlegering, vier stuks zijn van lood en
een vondst bestaat uit zink (zie ook tabel 8.1).241

8.2.2

Fysieke kwaliteit

De gunstige anaerobe milieuomstandigheden van de
verlande restgeul hebben voor een meer dan uitstekende
conservering gezorgd. Hierdoor hebben de metaalvondsten hun oorspronkelijke vorm behouden waarbij
nauwelijks tot geen aantasting van het originele oppervlak
Metaals oort

Aantal

IJzer

385

Lood

4

Koperlegering

2

Zilver

1

Goud

1

T otaal

393

heeft plaatsgevonden. Hierdoor zijn actieve conserveringswerkzaamheden, zoals uitprepareren en aanvullen, ten
behoeve van een langer behoud tot een minimum beperkt
gebleven.

8.3

Methode

In de onderstaande vondstbeschrijvingen wordt eveneens
gekeken naar datering en waar mogelijk ook naar het verspreidingsgebied van een bepaald type metaalvondst binnen het voormalige Romeinse rijk. Door de geringe hoeveelheid voor analyse bruikbare metaalvondsten wordt in
deze rapportage geen gebruik gemaakt van een indeling
binnen functionele categorieën. Bij het beschrijven van het
vondstmateriaal is voor de overzichtelijkheid alleen een
verdeling gemaakt tussen ferro (ijzer) en non-ferro metaal.
De recente en subrecente metaalvondsten, hoofdzakelijk
afkomstig uit de bouwvoor van het onderzoeksterrein,
evenals de grote hoeveelheid ijzeren spijkers en niet te
determineren materiaal uit de restgeulen, worden in deze
rapportage buiten beschouwing gelaten.

8.4

Resultaten

8.4.1

Ferro metaal

Bijlen
Er zijn twee bijlen aangetroffen (afb. 8.2). De grootste van
de twee kan worden gezien als gereedschap dat vooral is
gebruikt bij het vellen van bomen en het hakken en kloven
van hout (V685). Pietsch merkt op dat dit soort zware
bijlen ook bij offerrituelen, zoals bij de rituele slacht van
dieren, zouden zijn gebruikt.242 De toepassing van verschillende soorten bijlen bij het verwerken van hout was
afhankelijk van het gewicht. Grote bijlen met een gewicht
boven de 800-1000 g zijn met name geschikt voor het
vellen van bomen en het grovere kloofwerk, terwijl bijlen
tussen de 500-800 g alleen geschikt zijn voor het lichtere
hak- en kloofwerk.243 V685 behoort met een gewicht van
2737 g tot de zware categorie. De bijl heeft een driehoekig, wigvormig, massief lichaam en heeft aan een zijde
een platte vierkante kop met aan de andere zijde een zich
naar beneden toe enigszins verbredend blad met snede.
Dit type bijl is kenmerkend voor de Romeinse tijd en is in
deze periode langdurig in gebruik geweest (Manning type
1-2). Door het ontbreken van schachtvleugels kan de bijl

Tabel. 8.1 Overzicht van aantallen per metaalsoort.
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Vnr

C ontex t

bijl

335

Geul4/segment 4

bijl

685

Geul5/segment 3

sikkel

725

Geul5/segment 3

hakmes

710

Geul4/segment 2

spitsijzer/priem

716

Geul5/segment 3

schoen van prikanker

650

Geul4/segment 2

speerpunt

087

Geul4of5/segment 3

geschutspijl

999

onbekend

schrijfstift

429

Geul4/segment 1

verbindingsring

703

Geul5/segment 2

beslag

704

Geul5/segment 2

verzameling schoennagels

686

Geul5/segment 3

Tabel 8.2 Overzicht van de ijzervondsten van VLEN3-00 in
volgorde van beschrijving.

Afb. 8.2 De twee compleet bewaarde bijlen. A en B: V335. C: V685.
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als van het eenvoudige type worden betiteld. Eerder is in
Leidsche Rijn een qua vorm nagenoeg identiek exemplaar
aangetroffen. Deze bijl was onderdeel van het scheepsinventaris van de in 2003 geborgen Romeinse Rijnaak ‘De
Meern 1’.245
De tweede bijl betreft een klein exemplaar met een gewicht van 611 g. Door het lage gewicht zal deze voor het
lichtere hak- en kloofwerk van hout zijn gebruikt (V335).
Het bijllichaam bestaat uit een massieve omschachting
met aan de achterkant een ruim buiten de schacht
uitstekende, platte vierkante kop. Vanaf de schacht heeft
het lichaam een driehoekig verloop naar de naar boven
toe gekromde bladzijde. De onderzijde van het bijlblad is
sterk verbredend. De snede bevindt zich, in tegenstelling
tot de eerder genoemde grote bijl, niet evenwijdig aan
de schacht. De vorm van deze bijl lijkt vooralsnog niet
veel voor te komen. Er zijn dan ook geen goede parallellen voor het stuk teruggevonden. Doordat het geheel

Afb. 8.3 De complete kleine hand- of balanssikkel (V725).

goed uitgebalanceerd en licht is, lijkt het stuk een meer
specialistisch werktuig te zijn geweest bij bijvoorbeeld
houtbewerking.
Sikkel
Een sikkel is (behalve de houten steel of greep) compleet
bewaard gebleven (V725, afb. 8.3). Het betreft hier een
vrij kleine en lichte handsikkel of balanssikkel, die vermoedelijk gebruikt zal zijn bij het lichtere snijwerk zoals
het oogsten van kruiden en dergelijke. De sikkel heeft een
langgerekte holle schacht met een binnendiameter
van 1,2 cm. De houten steel of schacht was dus vrij
dun. Onlangs is in Leidsche Rijn tijdens archeologisch
onderzoek een complete sikkel uit de vroeg-Romeinse
tijd aangetroffen.246 Het betreft hier qua vormgeving een
wat eenvoudiger exemplaar dat geen holle schacht heeft
maar een platte angel waarop een heft of greep bevestigd
zat. Dit wat eenvoudigere type kan als een voorloper
van de jongere balanssikkels worden beschouwd. De
balanssikkel dankt haar naam aan de later ontwikkelde,
meer uitgebalanceerde verhouding van de schacht tot
het gekromde blad. Hierdoor kon het zwaartepunt beter

worden verdeeld. Dit maakte langdurig hak- of snijwerk
minder vermoeiend.247 Ondanks het feit dat balanssikkels
vermoedelijk jonger te dateren zijn dan de eenvoudigere
modellen, is een meer nauwkeurige datering binnen de
Romeinse tijd (vooralsnog) niet te geven.
Hakmes
Een hak of hakmes is redelijk intact bewaard gebleven
(V710, afb 8.4). Het lemmet bezit in verhouding tot de
snede een zware, dikke rug. Deze is verder recht en loopt
gelijk met de bovenzijde van de schacht. Het lemmet of
blad is driehoekig van vorm. De beschadigingen aan de
dunne snede kunnen aan postdepositionele corrosieprocessen worden toegeschreven. De korte, ronde, holle
schacht is enigszins opvallend te noemen. Vaker zijn
hakmessen voorzien van een angel. Manning schaart dit
type werktuig niet onder de categorie messen en merkt
op dat geschachte hakken of hakmessen zoals deze juist
duidelijk te onderscheiden zijn van de grote messen die
zowel een snij- en hakfunctie kunnen hebben gehad. Het
hier gepresenteerde type hakmes werd niet gebruikt om
mee te snijden maar zou als hak specifiek gebruikt zijn

Afb. 8.4 Het hakmes dat voornamelijk bij het bewerken van vlees in gebruik is geweest (V710).
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Afb. 8.5 Het spitsijzer of de priem die vermoedelijk aan leerbewerking is te relateren (V716).

door een slager bij het verdelen van een karkas.248 Aan het
type hakmes kan geen nauwkeurige datering binnen de
Romeinse tijd worden ontleend.
Priem
Een groot fragment van een werktuig kan als spitsijzer of
priem worden geïdentificeerd (V716, afb. 8.5). Het stuk
bezit de voor dit type werktuig kenmerkende langgerekte, dubbelpiramidale basis. Aan een kant is het spitse
uiteinde kort na de basis afgebroken. Oorspronkelijk zat
aan een van beide uiteindes een houten greep bevestigd.
Vermoedelijk is dit het afgebroken gedeelte geweest.
Dit soort priemen zijn hoofdzakelijk bij leerbewerking in
gebruik geweest.249 De eenvoudige en langdurig gebruikte
vorm van dit type werktuig leent zich niet voor een meer
nauwkeurige datering binnen de Romeinse tijd. Uit Haltern
(D) zijn enkele zeer goed vergelijkbare stukken uit zowel
eerste- als tweede-eeuwse Romeinse context bekend.250

Bij baggerwerkzaamheden in een verlande rivierarm tussen de rivieren Maas en Waal nabij Alphen/Dreumel zijn in
2011 enkele tientallen exemplaren aangetroffen. Van deze
zeer grote groep complete exemplaren is het kleinste
exemplaar slechts 13 cm lang en heeft de grootste een
lengte van maar liefst 65 cm.
Wanneer naar de vondstcontext van een groot aantal
parallellen wordt gekeken, dient zich een nieuwe interpretatie aan. Want nagenoeg alle bekende exemplaren zijn
afkomstig uit zowel bestaande als fossiele rivierbeddingen.252 Lopend onderzoek naar de functie van deze ijzeren
‘ploegschoenen’ heeft aangetoond dat ze waarschijnlijk

Prikanker
Een bijzondere vondst is het massieve, gepunte en
geschacht ijzeren object dat met nog een gedeelte van de
houten steel of schacht rechtop in de beddingafzettingen
van de restgeul (Geul4/segment 2) is aangetroffen (V650,
afb. 8.6 en 8.7). Dit gesmede voorwerp bestaat uit een
massieve, stompe punt met aan de bovenzijde een gedeeltelijk gesloten, holle schacht. Het hout in de schacht
is gemaakt van een essenhouten tak en bevat deels een
donkerkleurige spiraalvormige versiering.251
Tot op heden is nog maar weinig onderzoek naar dit
soort voorwerpen gedaan, waardoor de determinaties en
daarmee de interpretaties van de functie(s) nogal eens
verschillen. Doordat de vorm van dit soort stukken een
aantal kenmerken vertoont die ook terug te vinden zijn op
ploegschoenen, worden ze vaak als zodanig geïnterpreteerd. De wat kleinere varianten, zoals het hier gepresenteerde exemplaar, wordt nog wel eens aangezien voor
de ijzeren schoen van een werpspeer of stootlans zoals
een pilum. Ook worden ze regelmatig gedetermineerd als
speerpunt, pijlpunt of paalschoen. Opvallend is de variatie
in grootte van de bekende en vergelijkbare exemplaren.
Afb. 8.6 De ontdekking van het prikanker in de voormalige
rivierbodem (V650).
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Afb. 8.7 De gerestaureerde ijzeren ankerschoen met de houten schacht. (Foto’s: Restaura, Haelen)
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Afb. 8.8 De ijzeren speerpunt (V987).

hebben gediend als versterking en bescherming van lange
stokken die als eenvoudige ‘prikankers’ werden gebruikt
bij de verankering van (vissers)boten in (stromend)
water.253
Dat dergelijke prikankers ook in de vroege middeleeuwen
werden gebruikt, laat een aantal vondsten bij de opgravingen in Wijk bij Duurstede in de jaren zestig en zeventig
zien. In de beddingafzettingen van de Karolingische
haven van Dorestad is, naast een groep losse schoenen,
ook een combinatie van een ijzeren schoen met een
houten schacht gevonden.254 Opvallend is overigens dat
het hout van het exemplaar uit Dorestad ook versierd is.
De versieringen zijn echter wel verschillend: het stuk uit
Dorestad heeft rondom de stok een horizontaal ingekerfde versiering, het exemplaar van VLEN3-00 heeft een
spiraalvormige, donkergekleurde versiering. Mogelijk is
de donkere kleur ontstaan door inbranden. Het is echter
niet uit te sluiten dat de verkleuring ontstaan is als afdruk
of verkleuring van een vergaan touw en dus niet als
versiering was bedoeld.
Wat betreft een typologisch onderscheid tussen de inmiddels vele bekende exemplaren uit verschillende periodes
zal lopend en toekomstig uitgebreider onderzoek meer
duidelijkheid brengen. Zo lijkt er bijvoorbeeld onderscheid
in de wijze van de schachting gemaakt te kunnen worden
en zijn er aanwijzingen dat de eenvoudige vorm van
deze ijzeren prikankerschoenen vanaf de Romeinse tijd
tot in de moderne tijd gebruikt zijn. Voor wat betreft de
Romeinse tijd is naast het exemplaar van VLEN3-00 ook
een tweetal goed vergelijkbare exemplaren uit Romeinse
context bekend uit Xanten.255
Speerpunt
Een nagenoeg complete speerpunt heeft oorspronkelijk
onderdeel uitgemaakt van een werpspeer (iaculum) (V987,
afb. 8.8). De speerpunt is 15,3 cm lang en betreft het type
met wilgenbladvormig blad en een gesloten holle schacht
(voet). Dat het hier waarschijnlijk de punt van een werpspeer betreft en niet die van een stootwapen, zoals een
lans (hasta), is terug te voeren op de lengte van het blad.
Deschler-Erb oppert een verschil tussen speer- en lanspunten in de functionaliteit van bepaalde afmetingen en vermoedt dat een punt korter dan 21 cm als onderdeel van
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een werpspeer gezien moet worden. Door de eenvoudige
vorm en het langdurig voorkomen van dit type speerpunt
zijn deze typologisch niet nauwkeurig te dateren.256 Het
is in Nederland veel bekend van zowel Romeinse militaire
vindplaatsen als rurale nederzettingscontext.
Pijlpunt
Naast de speerpunt is ook de punt van een pijl aangetroffen (V999.1, afb. 8.9). De punt is compleet bewaard gebleven. Door de langgerekte vorm en de vierkante doorsnede
van de piramidale kop, kan de pijlpunt specifiek als
onderdeel van een geschutspijl worden geïdentificeerd.
De geschutspijl zal oorspronkelijk bij een (torsie-)katapult
(catapulta) in gebruik zijn geweest. De houten schachten
van geschutspijlen konden wel tot drie meter lang zijn en
konden over enkele honderden meters doelgericht worden
afgeschoten.257 De massieve pijlpunten waren specifiek
ontwikkeld om onder hoge snelheid bijvoorbeeld een
pantser of schild goed te kunnen doorboren. Voor een
zekere determinatie als geschutspijl wordt wel geopperd
dat een pijl dan het minimale gewicht van 25 g moet
hebben en groter dan 6 cm zou moeten zijn.258 Met een
gewicht van iets meer dan 40 g en een lengte van ruim 15
cm voldoet de pijlpunt ruim.
De diameter van de open holle schacht is 1,4 cm. De
schacht is aan de onderzijde niet geheel bewaard gebleven en is ter hoogte van het oog afgebroken. Door dit
oog zat oorspronkelijk een secundair doorgevoerde nagel
om de geschutspijl aan de houten schacht te kunnen
bevestigen.
Geschutspijlen van (torsie-)katapulten zijn vermoedelijk aan exclusief gebruik door legioensoldaten toe te
schrijven. Nicolay merkt op dat aanwijzingen voor het
gebruik van catapulta door hulptroepen ontbreken.259
Geschutspijlen zijn niet nauwkeurig te dateren binnen de
Romeinse tijd.260
Schrijfstift
Een nagenoeg compleet bewaard gebleven schrijfstift of
griffel (stilus) bezit aan de onderzijde enkele ingelegde
kleine, bronzen ringetjes om de in doorsnede ronde stift
(V429, afb. 8.10). Deze bevinden zich op het gefacetteerde gripgedeelte en zullen naast een sierfunctie ook
voor een goede houvast zijn bedoeld. De ringetjes waren

Afb. 8.9 De ijzeren punt van de geschutspijl (V999.1).

Afb. 8.10 De ijzeren schrijfstift met enkele ingelegde bronzen ringetjes (V429).

oorspronkelijk in de ijzeren stift ingebed, maar door
corrosiewerking bevinden de meeste zich nu alleen nog
om de buitenzijde van de stift. Enkele kunnen nu zelfs
los om de stift bewegen. Zowel van de schrijfpen als
het spatelvormige correctieblad aan de bovenkant zijn
gedeeltes afgebroken of mogelijk verdwenen als gevolg
van corrosiewerking. Door de duidelijke scheiding van
de punt en de geschouderde spatel ten opzichte van de
steel, alsmede de ingelegde bronzen ringetjes, kan het
hier gepresenteerde stuk als een schrijfstift van het type
Manning 4 worden geïdentificeerd.261 Een sterk gelijkend
exemplaar met ingelegd koperdraad is afkomstig uit het
Romeinse schip De Meern 1. Op basis van typologische
gronden kan de schrijfstift in de tweede of derde eeuw na
Chr. worden gedateerd.262
Overig
Een verzameling van 39 schoenspijkertjes heeft toebehoord aan één en dezelfde bespijkerde schoen of sandaal
(V686). Tijdens de opgraving is de concentratie samen
met wat leerresten in een blok gelicht. De leerresten zijn
uiteindelijk niet bewaard gebleven. Tijdens de opgraving
zijn meerdere schoenen en sandalen teruggevonden (zie
hfdst. 9).
Een ring waaraan een los scharnierende splitpen bevestigd
zit, zal gebruikt zijn als verbindings- of hangoog bij een
Om s chrijving

houten constructiedeel (V703). De diameter van de binnenzijde van de ring is 2,5 cm.
Onduidelijk blijft de precieze functie van een beslagstukje
dat is vervaardigd uit dun plaatwerk. De vorm doet
enigszins denken aan een schoen of sandaal. Aan de onderzijde bevinden zich aan beide uiteindes gedeeltes van
uitstekende klinkstiftjes. Het stukje lijkt op het eerste oog
compleet te zijn. Voor het type beslag zijn in de literatuur
geen parallellen teruggevonden.

8.4.2

Non-ferro metaal

Munt
De zilveren munt (V080, afb. 8.11) betreft een sterk
gesleten denarius van Geta (198-212 na Chr.), geslagen
tussen 198-202 n.Chr. te Laodicea ad Mare (Syrië).263 Het
oorspronkelijke opschrift op de voorzijde rond de buste
luidt: L SEPTIMIVS GETA CAES (Lucius Septimius Geta,
Keizer). De keerzijde bezat de tekst: SPEI PERPETVAE en
toont Spes, godin van de hoop met een hoog gehouden
bloem. De munt is doorboord en zal (her)gebruikt zijn als
sieraad. Door de sterke slijtage en de gedeukte vorm kan
worden verondersteld dat de munt als betaalmiddel en als
sieraad een lange periode van gebruik heeft gehad. Dit
verzwakt de munt als middel om bij te kunnen dragen in
T ype/ C at. Metaals oort

munt (denarius) RIC IV, 96

zilver

Vnr

C ontex t

080

Geul4of5/segment 3

armband

Riha 26.3

koperlegering/goud 061

Geul4/segment 3

(sier)schijf

-

koperlegering

077

Geul4of5/segment 3

haarnaald

-

lood

999.2 onbekend

Tabel 8.3 Overzicht van de non-ferro metaalvondsten in volgorde van beschrijving.
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Afb. 8.11 De doorboorde denarius van Geta, geslagen tussen
198-202 na Chr (V080). Diameter 1,6 cm.

een meer nauwkeurige einddatering van het metaalcomplex van VLEN3-00.
Armband
Opvallend is de vondst van een eenvoudige bronzen armband waaraan een minuscuul gouden ringetje is bevestigd
(V061, afb. 8.12). De armband is vervaardigd uit een
stuk rond draad en betreft het type gesloten onversierde
draadarmband met in elkaar gevlochten uiteinden (Riha
type 3.26; variant 3).264 Dit eenvoudige type armband
komt in de Romeinse tijd veelvuldig voor en is langdurig
in gebruik geweest. Hierdoor kan een meer nauwkeurige
datering binnen de Romeinse tijd niet gegeven worden.265
Riha plaatst het ontstaan van dit type armband aan het
einde van de late ijzertijd en merkt op dat deze in de
vroeg-Romeinse tijd veelvuldig voorkomt, zowel in de
Romeinse provincies als in het vrije Germanië, maar voornamelijk in grotere aantallen uit de limescastella bekend
is.266 In de laat-Romeinse periode zou de verspreiding

tot de provincies rond de Donau en Brittanië beperkt zijn
gebleven.267 De sterk gekreukelde toestand van de dunne
armband is mogelijk het gevolg van postdepositionele
bodemprocessen. Het kleine gouden ringetje (6 mm) is
uit zeer dun gouddraad vervaardigd en is met in elkaar
gevlochten uiteinden wat betreft vorm nagenoeg identiek
aan de bronzen armband. Door de flinterdunne uitvoering
rijst de vraag of het gouden ringetje daadwerkelijk als
doelbewuste versiering van de armband gezien moet
worden. Het is vrijwel zeker dat minimale wrijving of
aanraking het stukje zou kunnen doen laten vervormen
of breken en dit maakt het daarmee als versiering van de
armband niet praktisch. Wellicht moet het stukje louter
gezien worden als klein en kostbaar voorraadje goud
dat juist aan een groter item is bevestigd om verlies te
voorkomen. Al zijn uit de Romeinse tijd wel oorbellen
bekend waaraan kleine gouden ringetjes als versiering
werden bevestigd, geen daarvan is zo flinterdun als het
hier gepresenteerde exemplaar. Voor de combinatie van
de twee stukken zijn in de literatuur geen parallellen
teruggevonden.
Schijf
Niet geheel duidelijk is de precieze functie van een bronzen schijf (V077, afb. 8.13). De oorspronkelijke diameter
van de beschadigde schijf zal ongeveer 6 cm geweest.
Centraal bevinden zich twee wat slordige openingen die
het gevolg lijken te zijn van secundair doorgevoerde nagels. De schijf bezit aan de rand een concentrische groef.
Het stuk heeft veel weg van een sierschijf van tweede- of
derde-eeuws paardentuig.268 Mogelijk is dit exemplaar met
behulp van twee nagels als sierbeslag hergebruikt op een
houten constructiedeel.

Afb. 8.12 De eenvoudige bronzen armband met daaraan het ringetje van zeer dun gouddraad (V061).
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8.5

Afb. 8.13 De hergebruikte sierschijf van vermoedelijk tweede of
derde-eeuws paardentuig (V077).

Haarnaald
Een complete haarnaald betreft een eenvoudig exemplaar
van het priemvormige type (V999.2, afb. 8.14). Bijzonder
is de uitvoering in lood. Het buigzame karakter van lood
lijkt niet de meest ideale metaalsoort voor een haarnaald.
Er is dan ook voor zover bekend niet eerder een dergelijke
haarnaald van lood teruggevonden. Haarnaalden van het
onversierde priemvormige type zijn in zeer grote aantallen en wijd verspreid bekend in alle voormalige Romeinse
provincies. Wel lijkt het type het meest voor te komen in
de Rijnprovincies, de limescastella en de meest oostelijke
provincies.269 Vooralsnog valt er voor het eenvoudige type
haarnaald geen meer nauwkeurigere datering te geven
dan de eerste tot en met de vierde eeuw na Chr.270

Conclusie

De meeste gedetermineerde stukken van de vrij kleine
groep voor analyse bruikbare metaalvondsten van VLEN
3-00 zijn op basis van vorm of functie niet nauwkeurig te dateren binnen de Romeinse tijd. Vaak zijn het
munten, mantelspelden en soms ook bepaalde militaire
uitrustingsstukken die door hun modegevoeligheid van
belang kunnen zijn in dateringanalyse bij (Romeins)
archeologisch onderzoek. De grootste groep van de in
deze rapportage besproken vondsten kan tot de categorie
werktuig worden gerekend. Het betreft hier stukken van
een vrij eenvoudige vorm die een lange gebruikstraditie
kennen binnen de Romeinse tijd. Binnen de groep van
gedetermineerde vondsten zijn dan ook slechts drie stukken op te voeren die enigszins bruikbaar kunnen zijn in
datering. Het betreft hier de ijzeren stylus, de doorboorde
denarius en mogelijk ook de bronzen schijf die vermoedelijk als sierbeslag van Romeins paardentuig kan worden
gerekend. Voor zowel de stilus als de bronzen (sier)schijf
kan een startdatering vanaf het begin van de tweede
eeuw worden geopperd, maar een meer nauwkeurige
einddatering kan voor deze stukken niet worden gegeven.
Ook voor de doorboorde en als sieraad hergebruikte
denarius van Geta (198-212 na Chr.) kan een zeer lange
gebruiksperiode worden verondersteld waardoor de munt
ook niet goed bruikbaar is als het gaat om einddatering.
Met een terminus post quem van 198 na Chr. kan een
startdatering voor de activiteiten langs de restgeulen Geul
4/5/6 van omstreeks het begin van de derde eeuw na Chr.
wel vrij scherp worden gezet.
Voor wat betreft het karakter van het vondstassemblage
is, ondanks de kleine hoeveelheid aan gedetermineerde
metaalvondsten, het relatief grote aantal werktuigen
opmerkelijk te noemen. Dit laatste, samen met het zeer
beperkte aantal vondsten dat tot bijvoorbeeld nederzettingsafval of specifiek tot Romeinse militaire activiteiten
kan worden gerekend, vormt wellicht een aanwijzing
dat de we hier mogelijk eerder met een vindplaats te
maken hebben waarbij specialistische en ambachtelijke
activiteiten de boventoon zullen hebben gevoerd. Al is het
aantal militaire vondsten summier, met de punt van een
werpspeer en vooral de geschutspijlpunt is echter wel een
militaire component op te voeren.

Afb. 8.14 De priemvormige haarnaald van zeldzame uitvoering in lood (V999.2).
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Segment 2

Segment 3

Segment 4

Legenda:
Geul1
Geul3
Geul4
Geul5
Geul6
AIIIa
AIIIb
EIIIb
Laklaag

648

583

707

711

715

584
585
586
612
614
724
728

345

686

3x precieze locatie
en vondstnr. onbekend

0

50 m

Afb. 9.1 Verspreiding van de leervondsten over het opgravingsterrein, met vondstnummers (indien bekend).
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270
zonder vnr
355

9

Leer
C. van Driel-Murray

9.1

Inleiding

De resten van ongeveer twaalf tot dertien schoenen lagen
verspreid langs de rivieroever (zie afb. 9.1). De zware
complete zolen liggen dichter bij kringgreppel G1 en de
kleine, vergane fragmenten die in de twee linker werkputten geconcentreerd zijn (vnrs. 207, 584-6, 588, 612, 614,
648, 711) zijn waarschijnlijk van dit gebied uitgespoeld
en meegevoerd met de stroming. Een associatie met de
mensen die in en rond de kringgreppel actief waren is
aannemelijk. De zolen zijn allemaal eenlingen, sommige
misschien kwijtgeraakt bij een misstap in de zompige
oevers, of bij het in- en uitstappen van een boot. De zolen
zijn over een tijdsbestek van ca. 60 jaar hier terechtgekomen, tussen uiterlijk 170 en 230 na Chr. Er is weinig stratigrafische samenhang tussen de vondsten, waarschijnlijk
wegens verstoring van de lagen tijdens het aanmeren van
boten, maar ook doordat een schoen diep in de modder blijft zitten bij een misstap. Naast de gebruikelijke
stevige, bespijkerde zolen komen ook wat modieuze
vormen voor, zoals twee sandalen en een aantal zolen met
sierlijke bespijkering. Opvallend is variatie in zoolvorm:
normaal, gepunt, en van zeer slank tot zeer breed. Deze
verscheidenheid doet niet onder voor complexen als die
van de stad Voorburg, en laat zien hoe algemeen beschikbaar modieuze Romeinse schoenen waren.

9.2

Voetmaten

Wegens het geringe aantal vondsten kunnen geen verregaande conclusies getrokken worden, en zal volstaan
worden met slechts enkele opmerkingen over de vondst
als geheel. Er kan geen belang aan de afwezigheid van
bijv. kinderschoenen of carbatinae gehecht worden,
maar het is wel opmerkelijk dat tussen de 8 min of meer
complete zolen enkele vrouwen en één jongeling aanwezig zijn (zie tabel 9.1).
In grote vondstcomplexen kan de grens tussen mannen
en vrouwen bij maat 35 gelegd worden, maar in een kleine
m an

m aat

vrouw

355

39

097

31

728

37/38

724

33/34

270

groot

707

groot

715

ca. 36

m aat

juveniel
345

m aat
33

groep zoals deze is het goed mogelijk dat individuele kleinere zolen ook aan nog groeiende kinderen behoren. Dit
is het geval bij sandaal met vnr. 345. Over het algemeen
komen deze verbrede sandalen in grote maten voor, en
het lijkt alsof het om een typisch mannenmodeverschijnsel gaat. Daarom is het hier waarschijnlijk dat de sandaal
aan een jongeling (een jaar of 15/16) of een kleine man
behoort, en niet aan een vrouw.

9.3

Technologie

Twee soorten schoeisel zijn vertegenwoordigd: sandalen
en dichte, bespijkerd schoenen, waarvan alleen de zolen
bewaard zijn gebleven. Opmerkingen over de maakwijze
van Romeinse schoenen, terminologie en achtergronden
zijn te vinden in Van Driel-Murray 2001.
Sandalen
Beide sandalen bestaan uit meerdere lagen leer die met
een bedekte naad aan elkaar genaaid zijn, waarna de
zolen met spijkers beslagen zijn. Van de voetriemen resteert niets behalve enkele indrukken en de uitgescheurde
bevestigingspunten bij de teen en de wreef. De vorm van
de twee sandalen contrasteert sterk. Vnr. 715 (afb. 9.2a)
is nauw en van voren spits toelopend, terwijl vnr. 345
(afb. 9.2b) juist overdreven breed is. De vorm van sandalen is in de Romeinse tijd sterk aan mode onderhavig, en
dit verschil toont aan dat de vondsten over een langere
tijd gedeponeerd zijn.
Vnr. 715 is beschadigd, maar is waarschijnlijk gemaakt
voor een voet van maat ca. 36/37. De zool is tamelijk
zwaar bespijkerd. De cirkel onder de voorvoet is ongebruikelijk, maar komt ook voor op een sandaal uit Voorburg
die tussen ca. 160 en 180 te dateren is. Eerder werd
gedacht dat, gezien de smalle, slanke vorm en het feit
dat dit type vooral in kleinere maten voorkomt, het om
een specifieke vrouwenmode ging, maar de vondst van
meerdere grote exemplaren in Voorburg271 geeft aan dat
het verschil tussen de slanke en de brede sandalen een
kwestie van datering is. De slanke zolen zijn in de tweede
helft van de tweede eeuw te dateren, een periode waarin
mannen zich slechts aarzelend aan de sandaaldracht
begonnen te wagen. Vrouwen daarentegen hadden zich
vanaf het einde van de eerste eeuw gretig op de nieuwe
mode gestort. Vandaar dat sandalen voornamelijk in de
kleinere maten voorkomen. Op het schip De Meern I werd
een paar grote sandalen van deze slanke vorm zorgvuldig
in een draagtas opgeborgen, alsof er waarde aan gehecht

Tabel 9.1 Schoenvondsten ingedeeld op geslacht met
schoenmaten.
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Afb. 9.2 a. Sandaal 715; b. Sandaal 345. Tekeningen: C. van Driel-Murray. Schaal 1:3.

werd. Mannenmaten zijn bij deze slanke sandalen tamelijk
zeldzaam.272
Tegen het eind van de tweede eeuw begonnen mannen
steeds vaker sandalen te dragen en tegelijkertijd begonnen de zolen breder te worden, een tendens die zich
voortzette tot het midden van de derde eeuw, waarin zeer
overdreven vormen bereikt werden.273 Qua vorm valt de
sandaal met vnr. 345 ongeveer in het midden van deze
ontwikkeling, maar vertoont nog enkele vroege kenmerken - de zool bestaat uit twee lagen en de knik bij de
grote teen is weinig uitgesproken - waardoor een datering
in het tweede of misschien derde decennium van de derde
eeuw meer waarschijnlijk lijkt. Gezien de lichte constructie
en het gemak waarmee de riemen kapot gingen, kunnen deze sandalen niet meer dan een seizoen mee zijn
gegaan. Hun aanwezigheid lijkt, althans voor de zomer,
wel een tamelijk ontspannen sfeer rond deze wachttoren
aan te geven.

worden: de spleetjes zijn op verschillende zolen zichtbaar
(vnrs. 097, 355 en 270; resp. afb. 9.4a-c). Indrukken en
naaigaatjes verraden technische details, maar over het
uiterlijk van de schoen valt niets te zeggen.
Spijkers variëren in grootte, en soms is er een duidelijke
selectie gemaakt: grote spijkers langs de rand en kleinere
voor de invulling (vnr. 097). Kleine spijkers worden ook
vaker voor sierlijke patronen gebruikt zoals bij vnrs. 715

Bespijkerde schoenen
Bij alle vondsten is het bovenleer geheel vergaan, alleen
de aanwezige hielversterkingen geven aan dat het om
gesloten schoeisel gaat. Het dunne bovenleer vergaat
sneller: in een enkel geval werden de randen versterkt
door inlegranden (bijv. de zool met vnr. 724, zie afb. 9.3).
De zool bestaat uit een binnen- en een buitenzool, met
enkele tussenstukjes om een soort polsterlaag te vormen.
Deze worden met dun leerband aan de binnenzool vastgeregen.274 Opvallend is dat tegen het einde van de tweede
eeuw alleen de tussenstukjes onder de hiel vastgezet
Afb. 9.3 Bespijkerde schoen 724. Tekening C. van Driel-Murray.
Schaal 1:3.
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Afb. 9.4 Bespijkerde schoenen: a. 097; b. 355; c. 270. Tekeningen
C. van Driel-Murray. Schaal 1:3.

de spijkers door de zool voelbaar begonnen te worden.
De schoenen gingen dus niet echt lang mee en konden
duidelijk makkelijk vervangen worden, waardoor zij goed
te dateren zijn.

9.4

en 724. Deze twee zolen vertonen beide een rankenpatroon met extra afsluitende spijkertjes, terwijl bij de
sandaal met vnr. 715 meerdere spijkertjes een cirkel en
een ruit vormen. Dit patroon komt ook voor op een vrijwel
identieke sandaal uit Voorburg.275 Alle zolen zijn versleten
en in een enkel geval zijn losse spijkers vervangen, maar
er zijn geen grote reparaties uitgevoerd. Het zijn goede,
degelijke producten, maar soms werd mindere kwaliteit
leer gebruikt voor onopvallende plekken, zoals de binnenzool van vnr. 097, die gedeeltelijk uit de uier gesneden
is. Meestal werden schoenen gewoon weggegooid als

Datering

De vorm van de zool en de bespijkering geven juist in de
late tweede en de derde eeuw een goede indicatie voor de
datering.276 De zool met vnr. 728 (afb. 9.5a) is typerend
voor de periode tweede helft tweede tot begin derde
eeuw: elegant, licht gepunte vorm, zwaar bespijkerd
in patroon 3c (twee rijen langs de buitenrand, een rij
langs de binnenrand, een spijker onder de wreef,277 bolle
spijkerkoppen). De resterende zolen geven de indruk van
een datering in de eerste decennia van de derde eeuw:
dubbele rijen spijkers (patroon 2b en 2c), dubbele spijkers
onder de wreef. De spijkers zijn gepunt, vrij klein, soms
sierlijk (zolen met vnrs. 097 en 614 (afb. 9.5b)) en de
tussenstukjes zijn slechts onder de hiel vastgeregen met
dun leerband (vnrs. 097, 707 (afb. 9.6), 270, 355). De
gepunte zolen worden in het tweede decennium van de
derde eeuw opgevolgd door de brede, afgeronde vormen,
zoals van de zool met vnr. 355, die de rest van de eeuw
in zwang blijven. Interessanter is de zool met vnr. 724
(uit geul 5), die een reeks kenmerken vertoont die goed
dateerbaar zijn in de periode ca. 220-230: een brede,
stompe zoolvorm, kleine spijkers dicht aan de rand,
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Afb. 9.5 Bespijkerde schoenen: a. 728; b. 614
(fragment). Tekeningen C. van Driel-Murray.
Schaal 1:3.
periode

vonds tnrs .

IIB

728, 715

IId/200

097
707, 270

IIIb

724, 355, 345

Tabel 9.2 Schoenvondsten ingedeeld per periode.

en vooral het rankenpatroon dat door twee spijkertjes
afgesloten is.278 Samenvattend (zie ook tabel 9.2), enkele
zolen kunnen nog uit de late tweede eeuw stammen,
maar het merendeel hoort in de vroeg derde eeuw thuis.
De zolen met vnrs. 345, 355 en 724 sluiten de reeks, en
zouden bewoning tot ca. 230 kunnen aantonen.
De vondsten getuigen dus van incidenteel verlies, vanaf
ca. 170 tot in het tweede kwart van de derde eeuw. Het
schoeisel geeft de aanwezigheid van mannen, vrouwen en
jongelingen aan, en verschilt geenszins van het algemene
beeld dat uit grotere nederzettingen – zowel militair als
civiel – langs de Benedenrijn bekend is.
Niet alleen soldaten, maar ook scheepslui droegen zwaar
bespijkerd, degelijk schoeisel, zoals vondsten in Woerden
en De Meern ook aantonen. Het achtergelaten schoeisel
op deze schepen laat ook zien dat mensen meerdere
soorten schoeisel bezaten: zelfs schippers hadden zowel
dichte schoenen als sandalen als soepele slippers tot hun

Afb. 9.6 Bespijkerde schoen 707. Tekening C. van Driel-Murray.
Schaal 1:3.
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beschikking.279 Dezelfde variatie is terug te zien bij deze
wachttoren - zelfs hier, op een afgelegen plek aan de
noordelijke grens, waren mensen modebewust en deden
zij mee aan het internationaal geldende kledingideaal. Van
wie precies deze zolen zijn is moeilijk te zeggen: soldaten
met familiebezoek, of passanten die deze plek uitkozen
voor hun zomeruitje? Hoe dan ook geeft het spectrum een
vrij ontspannen indruk van het dagelijks leven op deze
plek.

vnr.

vondst

097

bespijkerde schoen

270

bespijkerde zool, vergaan, met tussenstukjes en hielversterker

282

vergane zolen met spijkers

voet
links

345

brede sandaal twee lagen, met leerband geregen en licht bespijkerd

rechts

355

bespijkerde zool, twee lagen en hielversterker

links

548

klein afsnijdsel

585

vergane buitenzool zwaar bespijkerd

586

kleine resten vergane zool met spijkers

614

vergane zool, twee lagen, hielversterker en spijkers

spijkerpatroon voetmaat
1a

31

2c

groot

1

33

2b

39

3c

groot

-

3c?

groot

707

bespijkerde zool, twee lagen, beschadigd

711

55 spijkers van een vergane zool

715

smalle sandaal, drie lagen met leerband geregen en bespijkerd

rechts

1c

36

724

buitenzool, sierlijk bespijkerd, resten aanhechtingsrand van het boevenleer

rechts

1c

33/34

728

bespijkerde zool, twee lagen, met tussenstukjes en een hielversterker

rechts

3c

37/38

588

niet aanwezig

648

niet aanwezig

686

niet aanwezig

Tabel 9.3 Beknopte beschrijving van de schoenvondsten.
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10

Fuiken
P. van Rijn

10.1 Inleiding

menten, gevonden tussen 1998 en 2002, worden in dit
rapport voor het eerst in samenhang beschreven.

Vanaf 1997 tot heden hebben op de VINEX-locatie
Leidsche Rijn, gemeente Utrecht, op grote schaal opgravingen plaatsgevonden. De opgravingen zijn uitgevoerd
door de archeologische dienst van Utrecht (Afdeling
Erfgoed)280, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
(RCE)281 en het Archeologisch Diensten Centrum (ADC)
en stonden onder leiding van E.P. Graafstal en H.L.
Wynia. Als centrumcoördinaat kan worden aangehouden
130000/455000, hoewel de hier besproken vondsten
afkomstig zijn van vindplaatsen die tot 4 km van elkaar
verwijderd zijn.
Een van de zwaartepunten van dit langlopende onderzoek
betreft de infrastructuur van de Romeinse rijksgrens. Bij
de opgravingen zijn structuren aangetroffen zoals wegen,
bruggen, kades en wachttorens. De dateringen lopen van
de vroege eerste eeuw tot het midden van de derde eeuw
na Chr. Deze structuren maakten deel uit van de Romeinsmilitaire infrastructuur langs de noordgrens van het
Romeinse rijk in de benedendelta van de Rijn. Onder de
vele vondsten bevinden zich onder andere ook grote en
kleinere fragmenten van zeven visfuiken. Deze fuikfrag-

De betreffende visfuiken behoren alle tot hetzelfde type:
een cilinder- tot klokvormige korf met lengtes variërend
van 65 tot ruim 100 cm en een diameter van ca. 35 cm.
Aan het ene uiteinde is een wijde trechter, ook wel de
keel genaamd, als vangmond in de korf ingevlochten, die
naar binnen toe in de korf versmalt tot een kleine, nauwe
opening. Deze Romeinse fuiken wijken af van het model
visfuiken dat we tot nu toe in Nederland kennen uit de
pre-Romeinse tijd. De prehistorische fuiken die bijvoorbeeld in Rotterdam-Bergschenhoek,282 Vlaardingen283
en Emmeloord284 gevonden zijn, zijn over het algemeen
groter en hebben een ander model, zonder keel of met
een losse, apart te bevestigen keel. Behalve in model en
afmetingen verschillen de fuiken uit de Romeinse periode
ook in de vlechttechniek van de prehistorische fuiken.
Van het model fuiken uit de Romeinse periode zijn tijdens
opgravingen in Nederland de laatste decennia minimaal
zestien, misschien zelfs meer exemplaren gevonden.285
Daarvan komen zeven uit het Leidsche-Rijngebied
(zie tabel 10.1 en verspreidingskaart afb. 10.1). In
Zwammerdam zijn bovendien ongeveer twintig jaar

Afb. 10.1 Overzicht van de vindplaatsen van Romeinse fuiken in Utrecht. (Bron: Google Maps.)
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geleden tijdens bouwwerkzaamheden resten van fuiken
gezien in lagen die dateren uit de Romeinse tijd. Deze
fuiken konden niet opgegraven of verder gedocumenteerd
worden,286 maar de vlechtwijze kwam overeen met die van
de andere Romeinse fuiken.287
Het valt op dat alle fuiken tot nu toe in de nabije omgeving van Romeins-militaire nederzettingen zijn gevonden,
langs de Oude Rijn met zijn reeks Romeinse forten en in
de haven van het Romeinse vlootstation te Velsen (NH).
Een uitzondering is de vindplaats Hoge Weide (Leidsche
Rijn), die als ruraal gekarakteriseerd kan worden, maar
wel sterke en vroege militaire invloeden vertoont. De
concentratie in Romeins, door militairen beheerst gebied,
de afwijkingen in vlechtmethode, vorm en afmetingen van
de uit de Nederlandse prehistorie bekende fuiken roepen
de vraag op of het mogelijk is dat met de komst van
Romeinse troepen uit andere delen van Europa, andere
vismethoden en fuikvormen zijn geïntroduceerd.288 In
bijlage 4 zijn de fuiken duidelijk en gedetailleerd beschreven, zowel wat betreft hun vorm als de vlechtmethode en
de gebruikte materialen.
Behalve de in het Leidsche-Rijngebied gevonden fuiken is
in deze rapportage ook de fuik opgenomen die in 1971 in
een bouwput in het centrum van Utrecht gevonden is, bij
de bouw van V&D, aan het Achter-Clarenburg.
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
• 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.

vindplaats

Van de zeven fuikfragmenten die tijdens de opgravingen in het Leidsche-Rijngebied zijn gevonden, zijn
er vijf geconserveerd. Verder is al in de jaren ’70 van
de vorige eeuw een klein deel van de fuik uit UtrechtAchter Clarenburg geconserveerd. De overige zijn niet
geconserveerd.

10.2 Methoden
10.2.1 Documentatie
De meeste fuiken zijn beschreven, bemonsterd en
gefotografeerd voordat ze geconserveerd zijn. De
fuik met vondstnummer 22 is meteen na opgraving
beschreven door S. Lange (zie afb. 10.2).293 De nietgeconserveerde fuik met vondstnummer 477 is uitvoerig
beschreven en bemonsterd door de auteur in het magazijn van ADC ArcheoProjecten en door M. Hoppel (ADC
ArcheoProjecten) gefotografeerd en zeer uitvoerig in vier
lagen getekend. Tijdens het proces van conservering door
Archeoplan (Delft) is aldaar op 10 januari 2004 de fuik
met vondstnummer 387 beschreven en bemonsterd door
de auteur, evenals het niet geconserveerde fragment van
vondstnummer 388, en zijn door P. Schulten (Archeoplan)
opnamen gemaakt (resp. afb. 10.3a en b).

datering

Ut recht - Achter Clarenburg
Valkenburg- Marktveld
Velsen-Haven

Afb. 10.2 Opname van de fuik met vondstnummer 22, afkomstig
van de opgraving Waterland (VTN98).

292

291

289

77 of 127 na Chr. +
- 35

aantal
290

1

120-160
- na Chr.

3

15-30
- na Chr.

4-5

Leidsche Rijn:
Gemeentewerf
Waterland

Eind tweede - eerste
- helft derde eeuw
Ca. 100 na Chr.

3-4
1

Hoge Weide

Eerste
. helft eerste eeuw

2

Zwammerdam

Romeins

1?

totaal

16-17

Tabel 10.1 Overzicht van vondsten van fuiken uit de Romeinse periode in Nederland.
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Afb. 10.3 De fuiken van het project Hoge Weide (LR42) met a. de geconserveerde fuik met vondstnummer 387; b. het fuikfragment met
vondstnummer 388.
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te Enkhuizen. Hun deskundigheid heeft de informatie
verfijnd over verschillen in vlechtmethoden binnen de
dichte, gesloten vlechttechniek, over eisen aan het materiaal en over de manier van werken. Met betrekking tot de
vlechttechniek gebruikt bij de vervaardiging van visfuiken,
kunnen we in het algemeen twee verschillende methoden
onderscheiden: vlechtwerk met een open, lichte structuur
en vlechtwerk met een dichte, gesloten structuur.294

Afb. 10.4 De fuik uit 1971 van Utrecht-Achter Clarenburg.

Alle geconserveerde fuiken zijn na de conservering nog
eens beschreven door de auteur in de archeologische
dependance Leidsche Rijn op 5 februari 2004. In die
fase zijn ook werkfoto’s gemaakt door E.P. Graafstal
(gemeente Utrecht). Daarna zijn op dezelfde locatie op 28
september 2004 van alle geconserveerde fuiken opnieuw
beschrijvingen gemaakt in samenwerking met drie vlechtwerkdeskundigen van het Zuiderzee Museum (Enkhuizen)
en zijn nieuwe foto’s gemaakt door H. Lägers (gemeente
Utrecht).
Bij de in de bijlage opgenomen afmetingen moet rekening
gehouden worden met het feit dat alle fuiken onder de
gronddruk plat of tot ovalen zijn gedrukt, en dat zowel in
de lengte- als breedterichting de oorspronkelijke afmetingen slechts bij benadering bepaald kunnen worden.
Ook de tenen zijn tot ovaal vervormd en de diameter
is berekend door beide afstanden te middelen. In de
beschrijvingen zijn de afmetingen opgenomen van de
laatste waarnemingen van de fuiken in geconserveerde
staat. Uiteraard geldt dit niet voor de niet-geconserveerde
fuiken.
De fuik van Utrecht-Achter Clarenburg is direct na het
vinden in 1971 beschreven door F.R. van Iterson Scholten,
werkzaam bij het Instituut voor Prae- en Protohistorie van
de UVA. De fuik is ter gelegenheid van deze rapportage
opnieuw gefotografeerd door Hans Lägers (zie afb. 10.4)
en op basis daarvan beschreven om de gegevens wat
betreft terminologie en methode gelijk te maken aan die
van de nieuw gevonden fuiken.

10.2.2 Vlechttechnieken
Omdat de Romeinse visfuiken van een model lijken te zijn
dat sterk lijkt op modellen die nog tot in de twintigste
eeuw in gebruik waren in Nederland en bovendien met
technieken zijn gefabriceerd die ook nu nog bij vlechten
gebruikt worden, is besloten vlechtwerkdeskundigen in te
schakelen die zich bezighouden met de praktijk van het
vlechten, namelijk de dames Hansen en Frederiks en de
heer Bongers, allen werkzaam bij het Zuiderzee Museum
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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 (het zogenaamde ‘fitzen’, ook
wel (Duits) Zwirnbindung geheten). Op deze methode
hoeft echter niet verder ingegaan te worden omdat alle
Romeinse visfuiken volgens de tweede methode zijn gemaakt, namelijk de zogenaamde (Duits) Leinwandbindung.
Met deze methode wordt de dichte, gesloten structuur bereikt door tenen dwars op, en afwisselend over en onder
de tenen die in de lengterichting verlopen te vlechten,
waardoor het effect ontstaat van een dicht gevlochten
mand. Bij deze dichte gesloten structuur kunnen ook weer
verschillende vlechtsystemen gebruikt worden. Hierop zal
hieronder verder worden ingegaan.
Bij de beschrijving van de fuiken is gepoogd een maat te
geven voor de dichtheid van het vlechtwerk door in een
representatief gedeelte de afstand tussen de tenen die in
de lengterichting lopen, aan te geven en het aantal tenen
per 10 cm te tellen dat dwars op de lengtetenen staat (zie
bijlage 4).

10.2.3 Determinatie- en jaarringenonderzoek en
bepaling van het snijseizoen
Van de verschillende onderdelen van de fuiken zijn systematisch 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 per fuik in
totaal tien tot vijftien monsters genomen. Meer was vaak
niet mogelijk in verband met de conservering van de
fuiken. Bij de monstername werd met name gelet op de
positie van de staken en vlechttwijgen in de korfwand en
keel en verschillen in diameters.
Voor het onderzoek zijn volgens de standaardmethode
gebruikelijk bij determinatieonderzoek van de teen dunne
coupes gemaakt die bekeken zijn onder een doorvallendlichtmicroscoop bij vergrotingen van 10x tot 40x. Als referentieliteratuur is gebruik gemaakt van Schweingruber.295

Voor de bepaling van het seizoen waarin het tenenmateriaal is gesneden, wordt gekeken naar de morfologie van
de laatstgevormde houtcellen vlak onder de bast. In het
vroege voorjaar, wanneer de sapstroom na de groeistop
in de wintermaanden weer op gang komt, vormen zich
houtvaten, de elementen die zorgen voor het watertransport in verticale richting. Tijdens het groeiseizoen
worden deze houtvaten kleiner van diameter en minder
in aantal. Tussen deze houtvaten bestaat het weefsel uit
vezeltracheïden. In het begin van het groeiseizoen hebben
de cellen hiervan dunne wanden, aan het einde van het
groeiseizoen zijn de cellen dikwandiger en enigszins
afgeplat van vorm. Daardoor vormen ze 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 kan in principe ruwweg bepaald worden in
welk seizoen de groei van het laatst gevormde houtweefsel gestopt is.

10.3 Discussie
10.3.1 Vlechtwerktechniek
Alle fuiken gevonden in de opgravingen van Leidsche Rijn,
alsook de fuik uit Utrecht-Achter Clarenburg zijn gevlochten met de dichte, gesloten vlechttechniek, hetgeen
overeenkomt met de andere fuiken uit de Romeinse tijd.
Door de vlechtwerkdeskundigen konden minimaal twee
vlechtsystemen onderscheiden worden: de zogenaamde
Hollandse eer en de Franse eer (zie afb. 10.5). 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 gevlochten. 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.

Bij dergelijke fuiken met vaste, ingevlochten keel begint
men het vlechten met de uitgang van de keel in de korf.
Men plaatst het gewenste aantal staken rechtop om
een ronde stok, het zogenaamde korfhout, waarna men
met de vlechttwijgen begint te vlechten. Om de vorm te
verwijden wordt het aantal staken vermeerderd, bij het
versmallen worden staken samengevoegd en verminderd.
Wanneer voldoende lengte van de keel is bereikt, worden
de staken omgeslagen, de ‘knik’, om vanaf dat punt de
korfwand eromheen te kunnen vlechten.
Behalve de verschillende vlechtsystemen zijn er ook duidelijke verschillen in de zorgvuldigheid van de fabricage
bij deze fuiken te zien. Sommige fuiken hebben een veel
dichtere structuur dan andere en hebben over eenzelfde
afstand meer vlechttwijgen en staken dan andere fuiken,
bij sommige korven zijn dunnere tenen gebruikt dan
bij andere. Over het algemeen is voor de keel dunner
materiaal gebruikt dan voor de korfwand.
Toen in de negentiende eeuw op de rivier nog intensief
met korven en fuiken gevist werd, was het de gewoonte
dat elke korvenvisser zijn eigen korven of kubben
vlocht.296 Dit was werk voor de wintermaanden wanneer
de visserij min of meer stil lag. De makers waren meestal
gespecialiseerd in slechts één of misschien enkele vormen
van fuiken of manden, maar hadden dan ook een enorme
ervaring en snelheid in het vlechten opgebouwd. Een
ervaren vlechter zou niet meer dan een tot anderhalf uur
nodig gehad hebben voor de fabricage van fuiken zoals
die in het Leidsche-Rijngebied zijn gevonden. Alles wijst
erop dat deze fuiken door min of meer 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 zou natuurlijk ook een nevenactiviteit van de inheemse agrarische
bevolking kunnen zijn geweest. Deze dichte-vlechtwerkmethode lijkt echter niet aan te sluiten op een inheemse
vlechttraditie van voor of na de Romeinse tijd.

10.3.2 Het vlechtmateriaal
De fuiken zijn gevlochten van ongespleten, ongeschilde,
zogenaamde groene teen, behalve die van vondstnummer
477 (zie afb. 10.6), waarvan de teen in tweeën of drieën
gespleten is. Het overgrote deel is van wilg (Salix), een
klein deel van het materiaal van vondstnummer 477 was
van kornoelje (Cornus). 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. Voor de zoutwatervisserij wordt (of werd)
witte of geschilde teen gebruikt. Het zout heeft conserverende werking en maakt de teen harder. Om beter gebruik
te kunnen maken van deze conservering worden de tenen
eerst geschild. Schillen van teen is een arbeidsintensief
werk en geschilde teen is dus duurder.

Afb. 10.5 Vlechtwerktechnieken met a. Hollandse eer; b. Franse
eer. (Bron: St. Paulusgilde Nederweert-Eind, www.sleutels.info.)
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Afb. 10.6 Een van de fuiken van Gemeentewerf; vondstnummer 477.

Bij de reconstructie in 1990 door T. Gerfen (toenmalig
vlechtwerkdeskundige van het Zuiderzee Museum,
Enkhuizen) van één van de fuiken uit de opgraving van
de Romeinse haven bij het vlootstation van Velsen zijn
gegevens naar voren gekomen over aantallen en lengtes
van de benodigde tenen om een dergelijke fuik te kunnen
vlechten.297 Het minimum aantal benodigde korte (90 cm)
en lange (120 cm) tenen voor de staken is 150, zo niet
meer. De lengte van een willekeurige vlechttwijg is 150
cm.
Onderzoek aan prehistorisch en historisch vlechtwerk laat
zien dat over het algemeen de winter het normale seizoen
was voor snijden van de teen. Bij het materiaal van de fuiken van Leidsche Rijn is echter herhaaldelijk vastgesteld
dat het snijden in het voorjaar of zelfs tegen de zomer is
gebeurd (fuik 800, zie afb. 10.7). Dit is laat aangezien de

tenen omstreeks die tijd beginnen uit te lopen. Mogelijk
zijn hier voor het vlechten verse tenen gebruikt. Bij
verse teen treedt meer krimp op, maar bij onmiddellijke
plaatsing van de fuik in het water zal dit geen probleem
geweest zijn.
Uit moderne bronnen is bekend dat het tenenmateriaal in
het winterseizoen, tijdens de groeistop, gesneden wordt.
De tenen worden vervolgens op lengte gesorteerd en tot
bossen gebundeld. Daarna wordt het een jaar te drogen
gelegd. Dat kan buiten gebeuren onder een afdak of
onder een scherm van schuin liggende bossen en op een
iets verhoogde plek of een platform, zodat er zich geen
water kan verzamelen onder de bossen. Na het drogen
worden de bossen voor een à twee weken geweekt,
niet langer omdat dan de bast van de teen zou kunnen
loslaten. Volgens de kwaliteitsmaatstaven die men nu

gemiddelde diameter in cm
toponiem

staken

vlechttwijgen

wilg

0,4-0,8

0,4-0,8

1

?

wilg

0,7-0,9

0,3-0,9

3

vroege voorjaar

jaar

vondstnr.

houtsoort

Waterland

1998

22

Gemeentewerf

2000

162

N jaarringen

Gemeentewerf

2000

163

wilg

0,7-0,9

0,4-0,5

2

vroege voorjaar

Hoge Weide

2003

387

wilg

0,3-0,5

0,2-0,3

2

vroege voorjaar

Hoge Weide

2003

388

wilg

0,3-0,5

0,3-0,4

2

vroege voorjaar

Gemeentewerf

2001

477

wilg en kornoelje

0,5

0,4-0,5

?

?

Gemeentewerf

2001

800

wilg

0,4-0,6

0,4-0,9

2

voorjaar/zomer

Tabel 10.2 Overzicht van gebruikt materiaal: houtsoort, diktes en leeftijd van de tenen en seizoen van snijden.
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aanhoudt voor zulk vlechtmateriaal kan men dergelijke
hoeveelheden en lengtes alleen verzamelen op plaatsen
waar met opzet tenen voor vlechtwerk gekweekt worden,
de zogenaamde grienden.298 Met griendteelt wordt een
teelt van (vaak wilgen)hout bedoeld waarbij de loten die
zich ontwikkelen op gezette tijden door snijden of hakken
worden geoogst. Op snijgrienden wordt eenmaal per jaar
of per twee jaar het teenhout gesneden, met name voor
het fijnere vlechtwerk, op hakgrienden wordt met langere
tussenpauzes geoogst voor dikker materiaal.
Op een griend staan de wortelstobben van de wilgen op
regelmatige afstand van elkaar. Na het afsnijden van een
eerdere generatie tenen groeien uit de wortelstobben
nieuwe twijgen, dicht tegen elkaar aan. In hun competitie
om het licht schieten ze zo snel mogelijk omhoog en
vormen lange dunne loten die vervolgens opnieuw na één
of twee jaar geoogst worden. Dit moet gebeuren tussen
november en maart, vóór het opkomen van de sapstroom
in de lente, zodat de stobben niet ‘leegbloeden’.
Het fijnere vlechtwerk van fuiken en manden uit prehistorische context is altijd gemaakt van één-, twee of
driejarige tenen en het is heel waarschijnlijk dat al in het
vroege neolithicum een vorm van griendcultuur bestond.
Ook voor hakhout met langere omlopen zijn regelmatig
aanwijzingen te vinden in prehistorisch en Romeins materiaal, bovendien zien we vaak dat het in het winterseizoen
gekapt of gesneden is.

Het is niet mogelijk houtanatomisch met de normale
determinatiemethoden te bepalen met welk wilgtaxon
men te maken heeft, maar er wordt een groep van nietgekruiste inheemse wilgensoorten onderscheiden die met
name geschikt geacht worden voor de griendcultuur.299
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 zijtakken. 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).300 Deze
soorten groeien op voedselrijke bodem en zijn hoogproductief, dus groeien ze snel in de hoogte, vormen
lange dunne loten en nemen pas na twee of drie jaar
substantieel in dikte toe, kortom produceren het goede
vlechtmateriaal.301 Op locaties waar de overstromingen
minder vaak voorkomen en minder diep zijn, ontwikkelen
zich wilgenbossen 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 productieve grienden. Langs de rivier zelf
liepen de wilgen een te grote kans beschadigd te worden
bij verhoogde wateractiviteit en in de komgronden was
het te nat voor een andere boomvegetatie.

Afb. 10.7 Een van de fuiken van Gemeentewerf; vondstnummer 800.
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Naast wilgentenen zijn ook enkele kornoeljetenen
gebruikt voor een van de fuiken. Het zal hier gaan om de
rode kornoelje (Cornus sanguinea), de enige kornoeljesoort die als inheems beschouwd moet worden.302 Nu
komt de rode kornoelje vooral voor in het Zuid-Limburgse
krijtgebied, maar is ook te vinden in het rivierengebied
tot in de provincie Utrecht. De struik is daar te vinden
op uiterwaarden, bosranden en op kapvlakten, vaak
vergezeld door rozen (Rosa spp), vlier (Sambucus nigra)
en spaanse aak (Acer campestre). Men gaat ervan uit
dat in vroeger tijden rode kornoelje ook vrij algemeen
was aan de benedenloop van de grote rivieren, gezien
de vondsten van kornoelje gebruikt voor prehistorische
fuiken. De fuiken van Rotterdam-Bergschenhoek303 en
Hardinxveld-Giessendam-De Bruin,304 uit het vijfde resp.
zesde millennium, zijn gemaakt van één- en tweejarige
kornoeljetenen. Men zou in Bergschenhoek zelfs de door
het regelmatig snijden van tenen vervormde wortelstronken teruggevonden hebben. Ook een van de visfuiken uit
Valkenburg-Marktveld is gemaakt van kornoelje, echter
van tenen met een uiteenlopend aantal jaarringen. Dit
betekent dat men in de Romeinse tijd nog rode kornoelje
op de oeverwallen kon vinden.

Afb. 10.8 Een van de fuiken van Gemeentewerf; vondstnummer 162.
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10.3.3 Gebruik van de fuiken
Het model van de fuik lijkt sterk op de fuik die tegenwoordig ‘aalkubbe’ wordt genoemd. Aalkubbes werden nog in
de twintigste eeuw rond het IJsselmeer en in het rivierengebied van Holland en Zeeland gebruikt met als speciaal
doel de vangst op aal.
Paling en aal zijn twee namen voor dezelfde vis, namelijk
de Anguilla anguilla. Volgens Van Doorn geven de twee
benamingen het verschil aan in de levensfase waarin de
vis verkeert.305 Men neemt aan dat de volwassen paling paait in de Sargassozee, bij de Bermuda-eilanden.
Het jonge broed, de glasaaltjes, drijven mee met de
golfstroom in de oceaan.306 Aangekomen bij Europa (na
ongeveer drie jaar) trekken ze landinwaarts de rivieren op.
Daar blijven ze tot ze met tien tot elf jaar geslachtsrijp
zijn. In die tijd eten ze zowel levende vis als aas. Wanneer
ze geslachtsrijp zijn, begint aan het einde van de zomer
de trek naar zee om te gaan paaien in de Sargassozee.
Vanaf dat moment worden ze ‘schieraal’ of paling
genoemd. Deze paling is volvet, vast van vlees, kan tot
zeven pond zwaar zijn en is opgehouden met eten. De
paling kan op zijn terugtocht naar het paaigebied tot vier
jaar zonder voedsel. Dit betekent dan ook dat met aas
en aalkubben wel op aal, maar niet op paling gevist kan
worden. Paling kan natuurlijk wel gevangen worden in
fuiken die de trek naar zee blokkeren.307

Een kubbe is een 50-60 cm 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.308 Aan het andere eind, de
kop, bevindt zich een ronde opening, waardoor aas in de
korf kan worden gelegd en de vangst eruit gehaald kan
worden. De opening wordt tijdens het vissen met een stop
van hout, een dot gras of een prop textiel afgesloten. De
kubbe werd aan een schuin in de bodem gestoken paal
gehangen. Er is geen twijfel over mogelijk dat in het geval
van de paal tussen de fuiken 162 en 163 (zie afb. 10.8 en
10.9) een compleet stel met bijbehorende paal is opgegraven. Door de paal meer of minder schuin te zetten, kon de
positie van de kubbe aangepast worden aan de temperatuur van het water. Wanneer het water koud is, kruipen
de alen dieper in de modder en moest de onderrand
van de keel in de bodem rusten. De verzwaring zal hier
zeker ook een rol hebben gespeeld. Bij warm weer kon
de kubbe iets hoger in het water hangen.309 Op aal werd
voornamelijk gevist vanaf half maart tot half oktober,
in de wintermaanden bij temperaturen lager dan 15ºC
houdt de aal op met het zoeken naar voedsel en had het
dus geen zin met aalkubbes te vissen. Aalkubbes konden
slechts één, hoogstens twee seizoenen gebruikt worden,
daarna waren ze niet meer stevig genoeg en moesten
ze vervangen worden.310 Daarna wordt het vlechtwerk
te zacht en kunnen de alen zich tussen de tenen door
eruit wrikken. Nieuwe kubben blijven drijven en moeten
daarom verzwaard worden met stenen of plavuizen tot ze
van water verzadigd zijn en op de bodem blijven liggen.
De Romeinse fuiken zouden dus heel goed gediend kunnen hebben om aal te vangen.

Van Iterson Scholten sluit niet uit dat de fuik van
Utrecht-Achter Clarenburg ook voor het vissen op andere
vissoorten gediend kan hebben,311 zoals op grondeling
(Gobio gobio) of bermpje, ook wel modderkruiper genaamd (Noemacheilus barbatulus), kleine goed eetbare
vissen uit rivieren, en beide behorende tot de orde van
karperachtigen (cypriniden).312 Het blijkt dat vroeger
met fuiken ook op dergelijke vissen gevist werd. Beide
soorten zijn ook te vangen door bundels 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. Bovendien zijn ze met hetzelfde
aas te vangen als de aal. In de tiende eeuw na Chr. werden
in Oost-Europa (Hongarije en de Balkan) dicht gevlochten
fuiken, die wat model en gebruikte vlechtmethode betreft
lijken op de Romeinse fuiken, gebruikt voor het vangen
van kleine karperachtigen.313 De fuiken zouden dus ook
voor de vangst van grondel en bermpje gebruikt kunnen
zijn geweest. In postmiddeleeuwse teksten worden ze als
smakelijke, lichtverteerbare vissen omschreven.314 Grondel
en bermpje kunnen ook heel goed als bijvangst met de
aal zijn gevangen. Verder werden ze nog al eens als aas
gebruikt.

10.3.4 De rol van vis en paling/aal in het
bijzonder in het Romeinse voedsel
Verschillende klassieke auteurs hebben over aal of
paling geschreven. Homerus noemt de aal/paling (Ilias,
XXI-203) en Aristoteles vertelt over aalkwekers die de vis

Afb. 10.9 Een van de fuiken van Gemeentewerf; vondstnummer 163.
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opkweken om ze in wintertijd uit te zetten. Er worden
ook enkele methodes beschreven om aal te vangen. Een
heel gebruikelijke en simpele manier was de bodem, het
water en de modder op te roeren zodat de aal naar boven
kwam. Ook werden fuiken uitgezet die bestonden uit met
pekel doordrenkte kruiken waarin in de opening een soort
korf werd gelegd. In de Geoponica (XX-14 en 23) worden
recepten voor aas gegeven.316 In Noord-Italië gebruikte
men soms een schapendarm die in het water werd geworpen. Wanneer een aal toehapte, blies de visser met volle
kracht de darm op om zo de aal te verdoven. En Plinius
de Oudere (Naturalis Historia, IX -22) beschrijft hoe elk
jaar in oktober bij een riviermonding in het Gardameer
duizenden alen/palingen werden gevangen.

Valkenburg, Zwammerdam, Velsen, maar ook op de
villaterreinen Voerendaal en Druten en in vici. Oesters zijn
zelfs aangetroffen in Vindonissa (Zwitserland), mogelijk
aangevoerd als delicatesse vanuit Portugal of de Engelse
kust. Uit het zoölogisch onderzoek aan materiaal uit de
Romeinse wachttorens (locatie Zandweg, LR31) blijkt dat
ook door de bewakers van de wachttoren vis is gegeten.320
Het soortenspectrum is normaal voor langzaam stromend
tot stilstaand water in de zoetwaterdelta met een open
verbinding naar zee. Veel van de resten zijn afkomstig van
vrij kleine tot middelgrote vissen, waaronder veel karperachtigen (Cyprinidae), naar verhouding vrij kleine snoeken
en baarzen, en aal of paling.

In de keizertijd gold aal/paling in Rome als voedsel van
de gewone man. De dichter Iuvenalis schrijft in een van
zijn satiren (Satires, V-103) ‘…. dat voor de rijke heren de
thuiswateren leeggevist worden, dat voor hen vis wordt
geïmporteerd uit Corsica, Taormina en Sicilië, maar wat
is er voor de gewone man? ….een aal misschien (al lijkt
die op een waterslang), of een grijze vlekkerige snoek,
geboren en getogen in de Tiber, gezwollen met rioolvuil,
een regelmatige bezoeker van het riool onder de achterbuurten van de Subura….’.

10.3.5 Een nieuw geïntroduceerde
visvangstmethode?

Bij Apicius, De re coquinaria, zijn vele recepten te vinden
voor het bereiden van vis, grote, kleine, zout- en zoetwatervis, in allerlei verschillende gedaanten: gekookt,
gestoomd, gebakken, gegrild.317 Paling/aal wordt als
ingrediënt in liquamen of garum genoemd, een gegiste
vissaus waarmee veel gerechten bereid werden en
waarvoor het liefst vette vis werd gebruikt.318 Al deze
verwijzingen bij Apicius geven aan dat vis in het Romeinse
menu een belangrijke plaats innam en men kan zich
voorstellen dat voor de soldaten vis een niet te versmaden
maal moet zijn geweest en een welkome variatie op hun
menu. Ook archeologische gegevens wijzen op het belang
van vis en zeebanket in het Romeinse dieet. In Engeland
zijn resten van mosselen, kokkels en oesters, en van zoeten zoutwatervis gevonden, niet alleen dicht in bij de kust
gelegen forten maar zelfs in die meer naar het binnenland
toe.319 Ook in Nederland zijn vondsten bekend van oesters
en mosselen in de militaire legerplaatsen Nijmegen,
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Zowel de vorm als de vlechtwerkmethode van de
Romeinse fuiken wijken af van de fuiken zoals wij die kennen uit de pre-Romeinse perioden. Na de Romeinse tijd
blijft de vorm bestaan en we zien deze bewaard blijven in
fuiken zoals de ‘aalkubbe’. Dit roept de vraag op of er met
dit specifieke fuikenmodel een concept van een gespecialiseerde visvangst op karperachtigen en aal met speciaal
daarvoor ontwikkeld vistuig in de Romeinse tijd in deze
contreien is geïntroduceerd.
Als we kijken naar het totale aantal archeologische
visfuiken dat in Nederland gevonden is, komen we op 76.
Hiervan komen 56 uit meso- en neolithische contexten,
twee uit de middeleeuwen en één uit de postmiddeleeuwse periode (zie tabel 10.3). Voor zover bekend zijn er
geen fuiken uit de brons- of ijzertijd gevonden. Het aantal
van 16-17 voor de Romeinse fuiken (22% van het totaal
aantal) over een periode van ca. 250 jaar lijkt hoog te zijn
als we dit aantal vergelijken met dat van de prehistorische
fuiken over een periode van ruim vijf millennia. Wat
betreft vorm en vlechtwijze wijken de Romeinse fuiken
af van de prehistorische en van de negende-eeuwse uit
Dorestad. De zestiende-eeuwse fuik uit het IJsselmeer lijkt
qua vorm op een korffuik, echter gevlochten volgens de
open structuurtechniek (fitztechniek).

Datering

Vlechtwijz e

ca. 5100 cal BC

fitztechniek

Aantal
1

mesolithisch

fitztechniek

2

neolithisch

fitztechniek

44

Vlaardingen325

neolithisch

fitztechniek

2

Bergschenhoek

ca. 4200 cal BC

fitztechniek

7

negende eeuw

fitztechniek

2

zestiende eeuw

fitztechniek

Hogevaart

323

Emmeloord

Dorestad

324

326

IJ sselmeerpolders 327
T otaal

1
59

Tabel 10.3 De prehistorische en post-Romeinse fuiken die tot nu toe in Nederland gevonden zijn.
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De dateringen van de fuiken uit Velsen en Hogeweide
wijzen op een vroege introductie. Alle Romeinse fuiken
komen uit een peri-militaire omgeving, in de buurt van
een Romeins castellum of wachtpost. De enige andere
fuikvondst uit dezelfde periode (eerste eeuw), is die van
terp 100, Uitgeest 54, een inheems-Romeinse boerderij.321
Misschien dat meer informatie over de herkomst van de
troepen gekoppeld aan informatie over fuikvondsten uit
andere gebieden, zoals bijvoorbeeld Engeland, Frankrijk
en Oost-Europa hierover meer duidelijkheid kan geven.
In de inleiding is de Romeinse fuik uit Chalon-sur-Saône
(Frankrijk) al genoemd, die lijkt op de Nederlandse fuiken
uit de Romeinse tijd. In het Germaanse heiligdom van
Oberdorla (Duitsland) zijn 39 fuiken opgegraven die
gedateerd worden in de vroege tot late keizertijd.328 Onder
de fuiken zijn verschillende typen te onderscheiden: onder
andere de trompetfuik (Trompetenreuse), te vergelijken
met veel van onze prehistorische fuiken, de korffuik
(Korbreuse), die volgens de foto’s lijkt op de in Nederland
gevonden Romeinse fuiken en Tütenreusen (fuiken met
keel), met een lengte tussen de 80 en 100 cm en een
ingang met een diameter van ca. 40-50 cm. Dit soort fuik
is volgens Barthels beschrijving echter niet afgesloten aan
het andere uiteinde, maar dient als een doorgang naar
een omheinde ruimte achter de fuik, van waaruit de vis
niet meer weg kan. De vlechtmethode wordt omschreven
als ‘Zäunergeflecht’, hetgeen betekent dat de fuiken
gevlochten zijn volgens de dichte gesloten structuur. In
Oberdorla is echter ook een trompetfuik gevonden die
volgens de fitztechniek gevlochten is. Beide vlechttechnieken waren hier dus bekend.

De vlechttechniek gebruikt bij de fabricage van deze
fuiken wijkt af van die toegepast bij fuiken uit de prehistorie. 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. Ook het type fuik wijkt af van die
welke we kennen uit de prehistorie. De kleine belvormige
of cylindrische fuik met vaste keel blijft bestaan tot in de
twintigste eeuw.
Er blijft de vraag hoe het komt dat pas vanaf het begin van
de Romeinse tijd de voor deze periode speciale fuikvorm
naar voren komt. Is dit een introductie van een nieuw gespecialiseerd visvangstsysteem door buitenlandse troepen
of nieuw ingeburgerde Germaanse stammen of hebben we
hier te maken met een hiaat en zijn dergelijke fuiken uit
de ijzertijd nog niet gevonden?
De aanwezigheid van zoveel fuiken in een beperkt gebied
en naar verhouding vrij korte tijdsperiode roept de vraag
op hoe belangrijk de rol was van vis in de voedselvoorziening van de Romeinse hulptroepen in het limesgebied. Het
naar verhouding grote aantal fuiken die in Nederland en
dan met name in gebieden rond militaire nederzettingen
zijn gevonden, wijst erop dat het vissen met dergelijke
fuiken een veel voorkomende bezigheid was en dat vis en
aal deel uitmaakte van het menu van de gewone soldaat
zoals bijvoorbeeld de bewakers van de wachttoren.

Wat betreft de fuikvormen in Nederland lijkt het erop dat
de vorm van de Romeinse fuik in Nederland is blijven
bestaan, maar dat men in de post-Romeinse periode is
overgegaan op de pre-Romeinse methode van het vlechten
van fuiken. Met deze fuiken zou een zeer gespecialiseerde
vorm van visvangst zijn geïntroduceerd, die voor zover
we nu weten, in de periode daarvoor in deze streken niet
voorkomt.

10.4 Conclusies
De vondst van zeven fuiken in het Leidsche Rijn-gebied
heeft geleid tot informatie op vele gebieden. Het materiaal van tenen geeft duidelijke aanwijzingen voor de
aanwezigheid van wilgensnijgrienden rondom de castella.
Dergelijke informatie is alleen te verkrijgen door onderzoek aan dit soort fijner vlechtwerk, evenals informatie
over de exploitatie van dergelijke grienden en hun snij-/
kapcycli. De tenen werden voor het grootste deel gesneden in het begin (voorjaar) van hun tweede jaar, enkele in
het begin van het derde jaar.
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11

Archeobotanisch onderzoek
H. van Haaster

11.1 Inleiding
Sinds 1997 vindt op de Utrechtse VINEX-locatie Leidsche
Rijn op grote schaal archeologisch onderzoek plaats.
Eén van de zwaartepunten van dit onderzoek ligt in de
Romeinse tijd. In de eerste eeuwen na de jaartelling
bevond zich in het onderzoeksgebied namelijk de noordgrens van het Romeinse rijk. Het onderzoek biedt daarom
een unieke kans meer te weten te komen over het uiterlijk
van de Romeinse rijksgrens (limes) en het landschap
waarin deze was gelegen. Binnen het plangebied Leidsche
Rijn is deze grens over een lengte van ongeveer acht
kilometer te vervolgen. De limes volgt hierbij grotendeels
de stroomrug van de Oude Rijn. Ten westen van De Meern
kende deze stroomrug in de Romeinse tijd een laterale
tak, de Heldammer stroomrug. Met name hierop is het
tracé van de Romeinse grensweg over een lengte van
ongeveer drie kilometer te vervolgen. Naast archeologisch
onderzoek vindt ook op grote schaal landschappelijk
onderzoek plaats. Hierbij wordt getracht meer inzicht
te krijgen in de wisselwerking tussen het dynamische
rivierenlandschap en alle activiteiten die samenhingen met
het inrichten van de rijksgrens, het onderhoud daarvan
en de bevoorrading van de Romeinse legereenheden die
zorg droegen voor de bewaking en het onderhoud van
de grens. Een belangrijk onderdeel van het onderzoek

naar de landschappelijke setting is pollenonderzoek en
onderzoek aan botanische macroresten. Op basis hiervan
wordt getracht meer inzicht te verkrijgen in vegetatieontwikkelingen die zich tijdens de periode van Romeinse
activiteit in het onderzoeksgebied hebben voltrokken.
Ook wordt verwacht dat door dit onderzoek meer inzicht
kan worden verkregen in de agrarische ontwikkelingen in
het studiegebied, die waarschijnlijk onder invloed stonden
van de Romeinse aanwezigheid. Sinds 1997 is daarom
op meerdere plaatsen pollen- en macrorestenonderzoek
verricht. Het zwaartepunt heeft daarbij gelegen op de
Heldammer stroomrug. De onderzoeklocaties worden
in onderstaande vogelvluchttekening van Kelvin Wilson
weergegeven (zie afb. 11.1). Wachttoren Gemeentewerf
(VLEN3-00) is onderzoekslocatie 8.
In 2000 en 2001 is door het Archeologisch Diensten
Centrum en de Afdeling Erfgoed329 van de gemeente
Utrecht archeologisch onderzoek verricht op de locatie
Gemeentewerf. Hierbij zijn de restanten aangetroffen van
een Romeinse wachttoren die midden op de Heldammer
stroomrug aan een verlandende restgeul was gelegen. In
de restgeul en andere grondsporen die op het terrein zijn
aangetroffen, zijn vondsten gedaan waaruit blijkt dat zich
op deze locatie tussen ca. 125 en 225 na Chr. een kleine
militaire eenheid bevond. Er zijn aanwijzingen dat zich

Afb. 11.1 Vogelvluchttekening van het studiegebied van de Heldam stroomrug en (rechts op de achtergrond) de Oude Rijn stroomrug
met daarop aangegeven de voornaamste locaties waar tot op heden archeobotanisch onderzoek is verricht: 1. Waterland, rivierbocht en
moerasbrug; 2. Stroomweg Veldhuizen; 3. Wilhelminalaan; 4. De Balije; 5. LR 31 Wachttoren Zandweg; 6. De Balije II; 7. Waterland, put
13; 8: Wachttoren Gemeentewerf. (Tekening: Kelvin Wilson.)
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in het gevolg van deze militairen soms ook vrouwen en
kinderen hebben bevonden en dat op het terrein andere
activiteiten dan alleen grensbewaking plaatsvonden, met
name visvangst en akker- of tuinbouw. Om meer inzicht
te krijgen in de ter plaatse ontplooide activiteiten van dit
gezelschap en de lokale milieuomstandigheden is aan een
aantal grondsporen op de locatie Gemeentewerf botanisch
en palynologisch onderzoek verricht.

11.2 Het vermoedelijke
wachttorenterrein
Tijdens het onderzoek op het terrein zijn uit een aantal
grondsporen monsters voor archeobotanisch onderzoek
genomen. Een overzicht van deze monsters met hun contextgegevens is opgenomen in tabel 10.1. Het onderzoek
is in twee fasen uitgevoerd. De eerste fase bestond uit het
inventariseren van de inhoud. Hierbij werd de conserveringstoestand, rijkdom en globale soortensamenstelling
van het botanisch materiaal in de monsters onderzocht.
Het doel van dit onderzoek was het vaststellen van de
waarde van de monsters voor een eventueel gedetailleerd vervolgonderzoek. Uiteindelijk is besloten alleen de
vondstnummers 144, 359, 495, 508 en 722 te analyseren.
De resultaten van deze analyses staan vermeld in bijlage
5.

11.2.1 Gebruiksplanten
Met uitzondering van de vnrs. 144 en 495, zijn in alle
monsters resten van granen aangetroffen. Het gaat om
emmertarwe (Triticum dicoccon), spelt (Triticum spelta) en
gerst (Hordeum vulgare). Alleen van emmertarwe is een
verkoolde korrel aangetroffen, de andere resten betreffen
(verkoolde en onverkoolde) kafresten. Alle soorten zijn
normale verschijningen in (inheems-)Romeinse context.
Van wouw (Reseda luteola) is in het monster uit visfuik2
(vnr. 359) een zaadje gevonden. Wouw is een plant
waarvan het blad en de stengel een gele kleurstof leveren.
De plant is oorspronkelijk afkomstig uit het Middellandse
Zeegebied. De cultuur van de plant als leverancier van
kleurstoffen heeft echter tot verwildering in andere delen
van de wereld geleid. Zo groeit de wouw in ons land
tegenwoordig op relatief droge, warme, kalkrijke standplaatsen in Zuid-Limburg, langs de rivieren, in de duinen
en langs spoorwegen.331
vnr.

put vlak / profiel

144

13

spoor

profiel

De geschiedenis van wouw gaat ver terug. In MiddenEuropa zijn in meeroevernederzettingen uit het neolithicum regelmatig zaden van de plant gevonden. Het is
echter niet zeker of deze zaden afkomstig zijn van planten die voor de gele kleurstof gebruikt werden, of dat de
zaden met zaaigoed van andere cultuurgewassen uit het
Middellandse Zeegebied geïmporteerd zijn.332 Aangezien
de vondsten in Noordwest-Europa rond het begin van de
jaartelling tot Romeinse contexten beperkt zijn, lijkt het er
sterk op dat de Romeinen de wouw in onze streken hebben geïntroduceerd. Hoewel de aanwijzingen voor wouw
in de klassieke literatuur onduidelijk zijn, waren de eigenschappen als verfleverancier ongetwijfeld bij de Romeinen
bekend. Hiervan getuigen de vondsten in Romeinse forten
in het Rijnland, en in de inheems-Romeinse nederzettingen in ons land bij Maastricht, Kesteren, Valkenburg en
Leiden.333
In de fuik is ook een zaadje van kaardebol gevonden. Het
zaad kan afkomstig zijn van de weverskaarde (Dipsacus
sativus) of de grote kaardebol (Dipsacus fullonum). De
zaden van beide soorten zijn niet altijd betrouwbaar van
elkaar te onderscheiden. Zaden van de weverskaarde zijn
echter nog nooit in prémiddeleeuwse context gevonden.
Het is een plant die zoals zoveel cultuurgewassen uit
het Middellandse Zeegebied afkomstig is. Het is hiermee
waarschijnlijk dat het zaadje uit de fuik van de grote
kaardebol afkomstig is. Ook de gedroogde bloeiwijzen
(ofwel kaardebollen) van deze soort kunnen echter
gebruikt worden om wol te kaarden (zie afb. 11.2). Of de
vondst van het zaad duidt op het kaarden van wol door de
voormalige gebruikers van het terrein, kan echter niet met
zekerheid worden gezegd. Grote kaardebol is namelijk
een inheemse plant die in allerlei ruige begroeiingen kan
worden aangetroffen. De wetenschappelijke soortnaam
fullonum heeft echter wel betrekking op het vollen van
textiel.
Van vijg (Ficus carica) zijn in de fuik (vnr. 359) een paar
pitten gevonden. Pitten van vijgen worden in ons land
wel vaker in (inheems-)Romeinse context aangetroffen.
In principe is het mogelijk dat de Romeinen in ons land
op beschutte plaatsen vijgen verbouwden, bijvoorbeeld
binnen de muren van hun castella. Het is echter reëler
te veronderstellen dat de vijgen in gedroogde vorm uit
het Middellandse Zeegebied of bijvoorbeeld het Rijnland
werden geïmporteerd.
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datering

MZ

geul 6, segment 4

IIIb/c 330

152

13

1

MZ

kringgreppel G1, segment 4

eind II/IIIA

359

25

1

9

MA

inhoud visfuik2 (V477), segment 1

eind II/IIIA

495

25

Oost

13
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venige laag onderin geul 4, segment 1

ca. IIB/begin III

508

29

1

1

2 emmers MA

kuil op accretievlak Heldammer 2A, segment 1

eind II/IIIA?

722

41

1

MZ

geul 4 of 5, segment 3

eind II/IIIA

Tabel 11.1 Wachttoren Gemeentewerf, overzicht van botanische monsters.
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In alle monsters zijn ook resten gevonden van zogenaamde wilde fruitsoorten. Het gaat om pitten van
bramen (Rubus fruticosus), frambozen (Rubus idaeus) en
vlierbessen (Sambucus nigra). Deze soorten komen van
nature in ons land voor en zijn door de bewoners in de
natuurlijke omgeving van hun woonplaats verzameld.

11.2.2 Onkruiden

Afb. 11.2 Bloeiwijze (kaardebollen) van grote kaardebol (Dipsacus
fullonum). (Bron: http://www.kieknoetoch.nl, geraadpleegd 9
februari 2012.)

Van hop is een zaadje in het monster uit geul 4 (vnr. 495)
gevonden. Welke betekenis we aan deze vondst moeten
hechten, is niet helemaal duidelijk. Hop is een plant die
tegenwoordig natuurlijk vooral bekend staat vanwege
haar rol in de bierbrouwerij. Van nature komt de plant
echter voor in elzen- en wilgenbossen en in struwelen
langs rivieren, dus waarschijnlijk waren natuurlijke
standplaatsen van hop in de omgeving van de vindplaats
wel aanwezig. We kunnen echter niet uitsluiten dat de
zogenaamde hopbellen (waarin zich de zaden bevinden)
verzameld werden voor welk doel dan ook. Behalve in de
bierbrouwerij is hop in het verleden ook als geneesmiddel
gebruikt. De vroegste bewijzen dat hop in tuinen werd
verbouwd, dateren pas uit de negende eeuw.335
Lijnzaad (Linum usitatissimum) en maanzaad (Papaver
somniferum) zijn zeer oude cultuurgewassen die al door
de eerste boeren in ons land, zo’n 7000 jaar geleden,
werden verbouwd. Vlas kan in principe voor twee doeleinden verbouwd worden: voor de vezels (linnen en
touw) of voor de oliehoudende zaden (lijnzaad - lijnolie).
Maanzaad werd voor de olie verbouwd, maar Plinius
beschrijft ook het gebruik van het melksap van de plant
als slaapmiddel.336

Een flinke groep onkruidsoorten is kenmerkend voor
voedselrijke akkers en tuinen. De meeste soorten zijn
eenjarige stikstofliefhebbers. Dat zijn bijvoorbeeld vogelmuur (Stellaria media), melganzenvoet (Chenopodium
album), zwarte nachtschade (Solanum nigrum), kroontjeskruid (Euphorbia helioscopia), korrelganzenvoet
(Chenopodium polyspermum), kleine brandnetel (Urtica
urens), gewone duivenkervel (Fumaria officinalis) en
perzikkruid (Persicaria maculosa). Alle soorten groeien
bij voorkeur op stikstofrijke of zeer stikstofrijke plaatsen. Tegenwoordig komen ze daarom algemeen voor in
goedbemeste moestuinen en hakvruchtakkers (tussen
aardappels, bieten e.d.). Dit maakt het aannemelijke dat
in de nabije omgeving tuinen aanwezig waren. Bij een
tuin moeten we denken aan een omheind stuk grond waar
kruiden, groenten en andere arbeidsintensieve gewassen
werden verbouwd. Vanwege het intensieve gebruik van
deze stukken grond, werden ze meestal flink bemest. Dit
verklaart de aanwezigheid van eenjarige stikstofminnende
planten
Gezien de nadrukkelijke aanwezigheid van de stikstofliefhebbers is het opvallend dat ook een aantal akkeronkruiden gevonden is dat meestal op voedselarmere, zandige
bodems wordt aangetroffen. Het gaat bijvoorbeeld om
valse kamille (Anthemis arvensis), schapenzuring (Rumex
acetosella), gewone spurrie (Spergula arvensis) en
akkerandoorn (Stachys arvensis). Deze soorten komen
tegenwoordig optimaal voor in zomer- of wintergraanakkers op basenarme, meestal zure zand- en leemgronden.
Dit betekent waarschijnlijk dat op de stroomrug akkerbouw heeft plaatsgevonden. De onkruidvondsten vormen
hiermee een fraaie aanvulling op de vondst van een sikkel
die in de restgeul is gedaan.
Dat ook echte tredplanten als varkensgras (Polygonum
aviculare) en grote weegbree (Plantago major) in de
nabije omgeving groeiden, is uiteraard niet verwonderlijk.
Behalve langs wegen en paden zijn beide soorten ook
vaak te vinden op door vee druk bezochte plaatsen. Ze
komen daarom ook in sterk begraasde graslanden voor.
Door hun laag-bij-de-grondse vorm hebben ze zich goed
aangepast aan intensieve begrazing terwijl ze bovendien
zeer goed bestand zijn tegen betreding.
Vondsten van grote varkenskers (Coronopus squamatus)
worden in archeologische context niet zo vaak gedaan.
Het is eveneens een echte tredplant die vooral op
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ammoniakhoudende kleibodems voorkomt. De plant
staat meestal op plaatsen die door intensieve betreding
of grondbewerking bijna kaal zijn geworden en waar
‘s winters water blijft staan, terwijl ze ‘s zomers vaak
uitdrogen. Voorbeelden van dergelijke standplaatsen zijn
de ingang van weilanden, wagensporen over kleidijken en
vaak belopen gazons. Op dezelfde plaatsen kan het in de
monsters aangetroffen varkensgras worden gevonden.337
Ook de categorie planten van voedselrijke ruigten is met
veel soorten goed vertegenwoordigd. Bij deze groep gaat
het om planten van zogenaamde ruderale standplaatsen,
dat wil zeggen plekken waar op de een of andere manier
materiaal (voedingstoffen) van elders aan de bodem is
toegevoegd. Die verrijking kan door de mens plaatsvinden, maar ook door bijvoorbeeld rivierwater. De planten
worden daarom ook langs rivieroevers gevonden. Het
gaat om relatief stabiele milieus waar geen sprake is van
intensieve bodembewerking. Het meest waarschijnlijk is
dat zich aan de randen van de nederzetting een relatief
stabiele ruderale zone heeft bevonden waar de menselijke
activiteit beperkt bleef tot bijvoorbeeld het storten van
afval of de opslag van bouwmateriaal of andere voorraden. Ook langs erfafscheidingen of vlak langs wanden van
gebouwen groeien de planten.
Een opvallende verschijning is dergelijke milieus is bilzekruid (Hyoscyamus niger). Dit is een voor mens en dier
zeer giftige plant. De kans dat dit duidt op een of ander
geneeskundig gebruik van de plant door de vroegere
bewoners van het terrein is groot, want bilzekruid is juist
door haar giftigheid een oeroud geneeskruid.

De aanwezigheid van kruipend zenegroen (Ajuga reptans), tweerijige zegge (Carex disticha), moerasspirea
(Filipendula ulmaria), echte valeriaan (Valeriana officinalis) en ratelaar (Rhinanthus) geeft aan dat er ook sprake is
van graslandvegetaties uit de zogenaamde Pijpenstrootjeorde (Molinietalia). Deze orde omvat natte hooilanden
op relatief voedselarme bodem. In tegenstelling tot de
vegetaties uit de Glanshaver-orde bevindt de grondwaterstand zich het hele jaar op een vrij hoog niveau; dat wil
zeggen in de wortelzone of (’s winters) zelfs daarboven.338
Het bestaan van natte hooilanden in de omgeving van de
nederzetting lijkt hiermee aangetoond.
Opvallend is dat boterbloemen en ratelaars blijkbaar een
belangrijk aandeel in het grasland hadden. De meeste
boterbloemzaden konden niet tot op de soort gedetermineerd worden. In theorie zouden deze, behalve van kruipende boterbloem (Ranunculus repens) ook van scherpe
boterbloem (Ranunculus acris) afkomstig kunnen zijn.
Beide boterbloemsoorten zijn kenmerkend voor grazige
vegetaties. Scherpe boterbloem is bij uitstek een plant van
extensief begraasde graslanden. Boterbloemen krijgen de
overhand in begraasd grasland omdat ze door vee niet of
nauwelijks worden gegeten. Ratelaars zijn veel te vinden
in graslandvegetaties in beekdalen en komkleigebieden
die gedurende de winter enige maanden onder water
staan. Tegenwoordig komen hooilanden met ratelaars
alleen nog in natuurreservaten voor, maar vroeger waren
ze algemeen in komkleigebieden.339 Graslandvegetaties
met ratelaars kunnen zich alleen handhaven als sprake is
van een regelmatig maaibeheer.340 Vondsten van ratelaar
in archeologische context zijn daarom een betrouwbare
aanwijzing voor de exploitatie van extensief beheerde
vochtige/natte hooilanden.

11.2.3 Grasland!
Uit de analyses is gebleken dat het dominante vegetatietype in de nabije omgeving grasland moet zijn geweest.
De meeste soorten waarvan resten in de monsters zijn
aangetroffen, zijn uit graslanden afkomstig. Het gaat niet
alleen om de soorten die in bijlage 5 staan ingedeeld bij
de graslanden, maar ook om de planten uit storingsmilieus en de pioniers van stikstofrijke, natte grond. Als we
de lijst met graslandsoorten goed bekijken, kunnen we
het grasland nader typeren.

Een bijzondere vondst is een vruchtje van duifkruid
(Scabiosa columbaria, zie afb. 11.3). Nog niet eerder zijn
in ons land vondsten van deze graslandplant gedaan.
Duifkruid is een plant van zonnige, weinig of niet bemeste
graslanden op zandig-kleiïge rivierafzettingen. Ze komt
zowel in beweid terrein als in hooiland voor.341 In dit
opzicht hoort de plant dus beslist thuis in de hierboven
beschreven graslandvegetatie.

Vegetatiekundig bezien, is er sprake van twee hoofdtypen grasland. Peen (Daucus carota), gewone margriet
(Leucanthemum vulgare), gewone pastinaak (Pastinaca
sativa), gewone brunel (Prunella vulgaris), scherpe en/of
kruipende boterbloem (Ranunculus acris/repens), gewone
paardenbloem (Taraxacum officinale), akkerdoornzaad
(Torilis arvensis), duifkruid (Scabiosa columbaria) en
ijzerhard (Verbena officinalis) hebben hun optimum in
de zogenaamde Glanshaver-orde (Arrhenatheretalia).
Deze orde omvat vegetaties van hooi en weilanden op
humeuze, vochtige tot vrij droge klei- en zavelgronden.
Afb. 11.3 Voor- en achterzijde van een vruchtje van duifkruid
(Scabiosa columbaria) uit vondstnummer 495. (Foto: M. van
Waijjen, BIAX Consult.)
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In het grasland hebben vrijwel zeker ook de soorten
gestaan die volgens het gehanteerde systeem van
ecologische groepering bij de planten van storingsmilieus zijn ingedeeld. Dat zijn bijvoorbeeld zilverschoon
(Potentilla anserina), behaarde boterbloem (Ranunculus
sardous), egelboterboem (Ranunculus flammula), ruige
zegge (Carex hirta), echte en/of valse voszegge (Carex
otrubae/vulpina) en de waterbiezen (Eleocharis palustris/
uniglumis). Ook water- en akkermunt (Mentha aquatica/
arvensis) zijn in deze vegetaties te vinden. De verstoring
waar de planten zo van lijken te houden bestaat uit sterk
wisselende milieuomstandigheden zoals wisselende
waterstand, regelmatige betreding en begrazing. Vooral
door regelmatige begrazing en wisselende waterstand (’s
winters nat, ’s zomers droog) worden dergelijke graslandvegetaties in stand gehouden.342 Ook de bij de tredplanten
ingedeelde grote weegbree wordt vaak in dergelijke graslanden aangetroffen. Eigenlijk is de term ‘storingsmilieu’
verwarrend omdat wisselende waterstand en begrazing
voor de betreffende planten geen storing is, maar bittere
noodzaak. Planten van storingsmilieus worden zeer vaak
aangetroffen in dierlijke mest. Ze vormen een aanwijzing
voor extensieve beweiding van vochtig grasland.343
Op open, stukgetrapte, modderige plekken in het
grasland, in greppels of op modderige oevers hebben de
planten uit de categorie Pionierplanten van stikstofrijke,
natte grond gestaan. Dat zijn bijvoorbeeld blaartrekkende
boterbloem (Ranunculus sceleratus), tandzaad (Bidens),
goudzuring (Rumex maritimus) en zeegroene of rode
ganzenvoet (Chenopodium glaucum/rubrum).
Uit de rijke soortensamenstelling van het hierboven beschreven grasland blijk al dat dit grasland niet te vergelijken is met onze huidige agrarische graslanden die uit een
monocultuur van echte grassen bestaan (tegenwoordig
voornamelijk engels raaigras). De vroegere graslanden
hadden een veel rijkere soortensamenstelling waarbij het
aandeel van kruiden veel groter was dan het aandeel van
echte grassen. Eigenlijk is de term grasland dus misleidend, maar niet als we naar de oorspronkelijke betekenis
van het woord grasland kijken: graasland. Vroeger werd
met grasland elke vegetatie bedoeld die geschikt was om
te worden begraasd.
Hoe het grasland beheerd werd, kunnen we niet met
zekerheid achterhalen. Zeker is dat het niet om intensief
begraasde weidegrond gaat. In het geval van intensieve
begrazing krijgen maar weinig planten de kans om in
bloei te komen en pollen en zaden te vormen. Zeer
waarschijnlijk gaat het om een combinatie van hooi- en
weiland, dus een semi-permanent begraasd grasland. Uit
historische bronnen blijkt dat alle semi-permanent begraasde graslanden primair als hooiland werden gebruikt.
Uit veel bronnen blijkt dat hooi het belangrijkste product
was. Het vervulde een essentiële rol in de agrarische
economie. Het was niet alleen nodig voor het voeden van
vee, maar ook voor de mestproductie. Als er sprake is
van het weiden van vee dan gaat het vrijwel altijd om een

zogenaamde naweide: als het hooi van het land was, was
het land vrij voor de dieren. Uiteraard is niet zeker of deze
beheersvorm ook in de Romeinse tijd werd toegepast.
Bovendien hebben we in het limes-gebied niet te maken
met een standaardsituatie zodat we beslist met alternatieve beheersvormen rekening moeten houden.
De graslandvondsten vormen een fraaie aanvulling op
de resultaten van het pollenonderzoek aan de waterkuil
(spoor 6, put 34) die in het achterland van het wachttorenterrein is aangetroffen (zie paragraaf 11.4 en bijlage 5).

11.2.4 Water- en oeverplanten
De meeste onderzochte monsters zijn afkomstig uit
geulafzettingen, dus het is niet verbazingwekkend dat we
daar zoveel resten van water- en oeverplanten in hebben aangetroffen. Ook in het monster uit de kuil uit de
oeverzone (vnr. 508, K1) zijn veel water- en oeverplanten
gevonden. Alle aangetroffen waterplanten zijn kenmerkend voor stilstaand tot hooguit zwakstromend zoet
water. De optimale waterdiepte voor de meeste soorten
ligt tussen de 0,80 en 1,20 m. Waterlelies (Nymphaea
alba), waterdrieblad (Menyanthes trifoliata) en watergentianen (Nymphoides peltata) kleurden het wateroppervlak
wit, roze en geel met hun boven het water uitstekende
bloemen. Bij nadere beschouwing is de soortencombinatie
verrassend. De waterlelie en watergentiaan hebben beide
een voorkeur voor voedselrijk water, terwijl waterdrieblad
meestal wordt aangetroffen in zwak zuur, matig voedselarm water. Vaak worden de planten echter aangetroffen
op plaatsen waar neutraal en zwak zuur water met elkaar
in contact komen of waar het ene watertype bezig is
in het andere over te gaan.344 Voorbeelden hiervan zijn
oude rivierlopen waarvan het water langzaam maar zeker
voedselarmer wordt. In komgebieden tussen de rivierlopen komen echter ook relatief voedselarme milieutypen
voor, als deze komgebieden tenminste niet steeds in
contact komen met voedselrijk rivierwater. Ook daar waar
in de successie het moeras langzaam heeft plaatsgemaakt
voor broekbos, kan waterdrieblad op waterrijke plaatsen
voorkomen (zie afb. 11.4).
In de monsters is een aantal soorten aangetroffen waarvan
het voorkomen op het eerste gezicht slecht te verenigen
is met de aanwezigheid van waterdrieblad. Het gaat
om lidsteng (Hippuris vulgaris), gesteelde zannichellia
(Zannichellia palustris subsp. pedicellata) en grof hoornblad (Ceratophyllum demersum). Deze soorten hebben
een voorkeur voor zeer carbonaatrijk, fosfaatrijke en zelfs
ammoniakrijke wateren. In het binnenland worden de
soorten daarom vaak in poldersloten en druk door vee
bezochte drinkpoelen aangetroffen. De aanwezigheid van
de genoemde soorten in de onderzochte monsters heeft
zonder twijfel te maken met de aanwezigheid van mensen
en/of vee die het water sterk met voedingsstoffen hebben
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Afb. 11.4 Waterdrieblad (Menyanthes trifoliata) in broekbos. (Bron: http://www.itfryskegea.nl, geraadpleegd juli 2012.)
verrijkt. Overigens is het natuurlijk zo dat niet alle soorten
gelijktijdig in de geul(en) gegroeid hoeven te hebben.
Zo kunnen de zaden van waterdrieblad een vegetatie
representeren die vooraf is gegaan aan een fase waarin de
lidsteng, gesteelde zannichellia en het grof hoornblad in
de geul(en) groeiden.
De oeverplanten zijn kenmerkend voor vegetaties die
tegenwoordig als smalle linten of bredere gordels voorkomen langs oevers van voedselrijke, stilstaande tot (zwak)
stromende wateren en in moerassen waar het water het
hele jaar of minstens een deel daarvan boven het maaiveld
staat. Optimaal ontwikkelt de vegetatie zich in zoet,
basisch water.345 Deels zullen de oeverplanten onderdeel
hebben uitgemaakt van de hierboven beschreven graslandvegetaties. Onder (semi-)natuurlijke omstandigheden
gaan oever- en graslandvegetaties namelijk geleidelijk in
elkaar over.
De soortensamenstelling van de waterplanten wijst op een
geul waarin zich stilstaand tot hooguit zwak stromend
water bevindt. Er lijkt op het eerste gezicht geen sprake
van een direct contact met een actief riviersysteem. Dit
idee wordt nog eens versterkt door de aanwezigheid
van waterdrieblad, die in het rivierengebied voorkomt in
oude rivierlopen die al langzaam aan het verzuren zijn en
waarin dus geen toevoer plaatsvindt met vers, voedselrijke
rivierwater. Mogelijk was de nederzetting Gemeentewerf
gelegen aan een doodlopende riviertak waarin niet of
nauwelijks sprake was van stroming.
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11.2.5 Bos en bomen
Uit de vele zaden van els (Alnus) die in bijna elk monster zijn gevonden, blijkt dat een of meerdere van deze
bomen op of in de zeer nabije omgeving (maximaal enkele
tientallen meters) van de vindplaats stonden.346 In mindere
mate geldt dit voor wilg (Salix) waarvan alleen in vnr. 722
een aantal vruchtklepjes is gevonden. Beide bomen staan
normaal gesproken op natte standplaatsen.
Van haagbeuk (Carpinus betulus) is een zaadfragment
gevonden. Het is een boom die bij voorkeur groeit op
gerijpte, voedselrijke gronden: leem, löss, maar ook op
zandige oeverwallen. Vaak groeit hij op een losse, lichte
bodem op een compacte ondergrond. De standplaats is
niet zo nat als die van els en wilg, maar de vochtbehoefte
van de haagbeuk is wel vrij groot.347

11.3 De restgeul van de Heldam rivier
Ten behoeve van pollenonderzoek is op de vindplaats
Gemeentewerf een profiel door de restgeul (geul 5/6)
van de Heldammer rivier bemonsterd. Omdat de vulling
destijds gedateerd werd in de tweede helft derde eeuw
tot de eerste helft vierde eeuw, was de verwachting dat
analyse van het profiel informatie zou opleveren over
de post-Romeinse vegetatieontwikkeling. Inmiddels is
duidelijk geworden dat de verlanding in het tweede kwart
van de derde eeuw plaatsvond.

De bemonstering is verricht door het slaan van twee
pollenbakken (vnrs. 49 en 50) in het oostprofiel door de
restgeul in put 3. Het pollenonderzoek is in twee fasen
uitgevoerd. In eerste instantie zijn ten behoeve van een
inventarisatie uit het profiel op elf niveaus monsters
genomen. Een overzicht van deze monsters wordt in tabel
10.2 gegeven.
De pollenpreparaten van deze niveaus zijn geïnventariseerd waarbij is gelet op globale soortensamenstelling,
soortenrijkdom, telbaarheid, verspoelingsindicatoren en
indicatoren voor menselijke activiteit. Uit de inventarisatie
is gebleken dat alleen de preparaatnummers 1331, 1335
en 1336 geschikt zijn voor een volwaardige analyse.
Preparaatnummer 1331 (diepte 44 cm) is afkomstig uit
een humeuze, kleiige laag. De preparaatnummers 1335
en 1336 (resp. van 35 en 40 cm diepte) zijn afkomstig uit
een gelamineerde gyttja-achtige laag. Uit deze laag is ook
een macrorestenmonster (vnr. 144) afkomstig. Ook dit
monster is geheel geanalyseerd.
De resultaten van het pollenonderzoek staan weergegeven
in het pollendiagram van bijlage 5. De resultaten van
de macrorestenanalyse van vondstnummer 144 staan
eveneens vermeld in bijlage 5.

11.3.1 Resultaten
Het macrorestenmonster wordt vooral gekenmerkt door
het grote aantal zaden van gele plomp (Nuphar lutea) en
resten van watervlooien (Cladocera). Ook resten van veel
andere dierlijke en plantaardige waterorganismen zijn
aanwezig, waaronder watergentiaan (Nymphoides peltata),
waterdrieblad (Menyanthes trifoliata), drijvend fonteinkruid (Potamogeton natans), waterranonkels (Ranunculus
subgen. Batrachium), lidsteng (Hippuris vulgaris) en
bloedzuigers (Piscicola geometra).
Deze soortensamenstelling wijst er op dat in de restgeul
(ten tijde van de vorming van de gelamineerde gyttjaachtige laag) een vegetatie aanwezig was die vergelijkbaar
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is met plantengemeenschappen uit het huidige waterlelieverbond (Nymphaeion). Dit zijn vegetaties die kenmerkend zijn voor stilstaand tot zwak stromend zoet water.
De meeste soor¬ten kunnen voorkomen bij waterdiepten
tussen 0 en 300 cm, maar de optimale waterdiepte ligt
tussen 80 en 120 cm.348 Waterlelievegetaties bevatten
meestal een rijke watervlooienfauna, hetgeen de grote
aantallen resten van daarvan in de gyttjalaag verklaart.349
Van watervlooien zijn veel zogenaamde ephippia gevonden. Ephippia worden onder bepaalde milieuomstandigheden door vrouwelijke watervlooien tijdens het vervellen
gevormd, en bevatten een of enkele eieren. Ze vormen
een soort bescherming, waardoor de eieren onder barre
omstandigheden (strenge vorst, langdurige droogte)
kunnen overleven.
Onder waterlelievegetaties ontwikkelt zich meestal een
typische organische modderbodem (= de gyttalaag) die
gevormd wordt uit afbraakprodukten van de planten, in
dit geval waarschijnlijk van gele plomp. Zo moeten de
grote aantallen slijmcellen (type 127) en astrosklereïden
(type 129) van waterlelie-achtigen in het pollenmonster uit
deze zone verklaard worden. In het rivierengebied komen
waterlelievegetaties o.a. voor in afgesloten rivierarmen.
Uit het feit dat niet alleen de macroresten van de planten
aanwezig zijn, maar ook de microscopische afbraakproducten, leiden we af dat de resten niet verspoeld zijn,
maar dat de waterlelievegetatie ter plaatse heeft gegroeid.
Uit het gelamineerde karakter van de modderlaag, kunnen
we afleiden dat er geen sprake was van grotere waterbeweging in bijvoorbeeld de wintermaanden, maar dat het
milieu over een langere periode (meerdere jaren) een vrij
stabiel, rustig karakter had.
In het macrorestenmonster en in de pollenmonsters uit de
gyttja zijn geen aanwijzingen gevonden voor menselijke
activiteit in de nabije omgeving. Er zijn geen cultuurgewassen gevonden of resten van planten die veel op door
mensen beïnvloede standplaatsen voorkomen.
Het percentage boompollen is onderin het profiel met
bijna 55% vrij hoog. Dit betekent dat het aandeel van
bomen in de directe omgeving waarschijnlijk vrij groot
was. Ongeveer de helft van al het boompollen is afkomstig van els. Dit betekent dat dit de meest voorkomende
boomsoort in de nabije omgeving van de restgeul was.
Als we afgaan op de percentages, lijken andere bomen in
nabije omgeving nauwelijks een rol te hebben gespeeld.
In het onderste monster is eik (Quercus) met bijna 10%
nog het best vertegenwoordigd. De eiken (of eik) hebben
op relatief hoger gelegen delen in het omringende landschap gestaan.
Het beeld dat verder uit het pollendiagram naar voren
komt als we het verloop van de curven bekijken, is dat van
een restgeul die steeds verder verlandt. De aanwijzingen
voor de aanwezigheid van open water zijn bovenin het

Tabel 11.2 Pollenmonsters uit de restgeul van de Heldam. De
dieptes zijn ten opzichte van de bovenkant van de pollenbakken.
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diagram verdwenen. De waterlelievegetatie maakt blijkbaar plaats voor een oever/moerasvegetatie. Het meeste
graspollen (Poaceae) is afkomstig van riet (Phragmites
australis). Tussen het riet stond een aantal zogenaamde
ruigtekruiden, waaruit we kunnen afleiden dat de gemiddelde grondwaterstand onder het vegetatieoppervlak
stond. We leiden dit af uit de aanwezigheid van bitterzoet
(Solanum dulcamara), kattenstaart (Lythrum salicaria),
munt (Mentha), smeerwortel (Symphytum officinale),
moerasspirea (Filipendula ulmaria) en moeraswolfsmelk
(Euphorbia palustris). De individuele percentages van
deze soorten zijn misschien niet hoog, maar dat komt
omdat de betreffende soorten zeer weinig pollen produceren dat zich bovendien zeer slecht verspreidt. Bij elkaar
genomen, vormen de soorten echter een duidelijk bewijs
dat de grondwaterstand regelmatig onder het vegetatieoppervlak stond. Ruigtekruiden reageren namelijk op
voedingsstoffen die vrijkomen bij de afbraak van organisch materiaal (= afgestorven plantenresten). Aangezien
dit vooral onder zuurstofrijke omstandigheden gebeurt,
komen ruigtekruiden alleen voor op plaatsen waar het
grondwater een gedeelte van het jaar onder het vegetatieoppervlak staat.

toename van de pollenproductie van riet in de bovenste
monsters. Omdat de pollenpercentages zijn berekend op
basis van een totaalpollensom van bomen en kruiden,
heeft een sterk lokale verandering in het vegetatiebeeld
(in dit geval de sterke toename van riet) een schijnbare
verandering in het aandeel van boompollen tot gevolg.
Om een beeld te krijgen dat meer in overeenstemming is
met de toenmalige werkelijkheid, is het daarom nodig het
graspollen niet mee te nemen in de bepaling van de verhouding tussen het boompollen en het niet-boompollen.
Als we in de berekening corrigeren voor de overproductie
van riet, dan komen we voor het bovenste pollenmonster
uit op een boompollenpercentage van 55%. Het verschil
met het onderste monster wordt hiermee aanzienlijk
kleiner. De conclusie is dan ook dat er ook qua openheid
van het landschap in het diagram geen veranderingen van
betekenis optreden. Na het verdwijnen van de menselijke
activiteiten lijken elzen en rietmoerassen het vegetatiebeeld te bepalen; althans op de locatie Gemeentewerf.

Ook in het bovenste pollenmonster uit de restgeul
zijn geen aanwijzingen voor menselijke activiteit in de
omgeving te zien. De ene pollenkorrel van het graantype
(Cerealia) zien we hiervoor niet als bewijs. Tijdens de
gehele opvulling van de restgeul, lijkt geen sprake te zijn
geweest van menselijke invloed in de omgeving van de
monsterlocatie.

Op de locatie Gemeentewerf is in put 34 een grote kuil
(K6) aangetroffen met een venige inhoud. De kuil ligt
geheel geïsoleerd in het achterland van de vindplaats.350
Mogelijk gaat het om een waterkuil, die enige tijd open
heeft gelegen, gezien de enigszins gelaagde vulling
onderin. De inhoud van deze kuil, die gedateerd is in het
eind van de tweede eeuw tot de eerste helft van de derde
eeuw, is bemonsterd voor pollenonderzoek. Dit is gedaan
door het slaan van twee pollenbakken (vnrs. 573 en 574)
in een dwarsprofiel door de kuil. Om een indruk te krijgen
van de waarde van het profiel voor een eventueel gedetailleerd pollenonderzoek, is een aantal monsters van verschillende niveaus eerst geïnventariseerd. In onderstaande
tabellen (resp. 11.3 en 11.4) worden de profielgedeelten
in de monsterbakken beschreven.

Als we naar de verhouding tussen het boompollen en het
niet-boompollen in het linkerdeel van het diagram kijken,
lijkt het landschap naar boven toe iets opener te worden.
De verhouding tussen het boompollen en het niet-boompollen daalt van 55/45 naar ca. 30/70. Dit is eigenlijk niet
wat we verwachten te zien in een landschap waarin geen
sprake is van enige menselijke invloed. Meestal is in pollendiagrammen duidelijk sprake van bosregeneratie zodra
de menselijke invloed verdwijnt.
Het verloop van de curve die de verhouding tussen het
boompollen en het niet-boompollen weergeeft, is echter
sterk vertekend. Dit wordt veroorzaakt door de enorme

11.4 Een ‘waterkuil’ in het achterland
van de vermoedelijke wachttoren

Tijdens de bemonstering viel op dat de inhoud van de
pollenbak sterk was uitgedroogd. Op 38 cm was een
krimpscheur aanwezig. Het materiaal in de bak bleek
slecht te zijn geconserveerd: de preparaten zijn bijna
pollenmons ters

diepte

lithologie

opmerk ingen

prep. nummer

diepte

0,0 - 6,0

lichtgr. klei

lichte vlekken

2443

2

6,0 - 9,0

lichtgr. klei

grote, lichte vlekken
2444

18

9,0 - 28,5

lichtgr. klei

weinig vlekken

28,5 - 33,5

sterk gevlekte klei

sterk verrommeld

33,5 - 38,0

gr. klei

lichte vlekken

2445

36

38,0 - 42,0

gr. klei

plakkerig, lichte vlekken

2446

40

2447

46

42,0 - 47,0

gr. klei

plakkerig

47,0 - 50,0

zandige klei

sterk verrommeld

Tabel 11.3 Beschrijving vondstnummer 573 (diepte in cm t.o.v. bovenkant pollenbak).
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pollenloos. Bovendien bevatten ze veel zwarte verontreiniging (houtskool?) waardoor de telbaarheid nog
verder daalt. De enige preparaten met informatie over
de vroegere milieuomstandigheden zijn de nummers BX
2445 en 2447. Beide preparaten bevatten relatief veel
goedgeconserveerd pollen. Het globale vegetatiebeeld is
dat van bos/bosrand, grasland, ruigten. Ook zijn enkele
indicatoren voor menselijke activiteit aangetroffen.

langs de restgeul op een afstand van ca. 100 m.351 Het is
mogelijk dat er een eik op vergelijkbare afstand stond.
Als 7% pollen het gevolg is van de aanwezigheid van een
of meerdere elzen op ca. 100 m afstand dan kunnen een
of meerdere eiken immers op een vergelijkbare afstand
hebben gestaan. Eiken hebben een relatieve pollenproductiviteit die bijna twee maal hoger is dan die van els.352

Ook de inhoud van deze pollenbak bleek enigszins te zijn
uitgedroogd. Op 36 cm was een krimpscheur aanwezig.
Het pollen van de geïnventariseerde niveaus bleek slecht
te zijn geconserveerd; de preparaten zijn bijna pollenloos. Bovendien bevatten ze veel zwarte verontreiniging
(houtskool?) waardoor de telbaarheid nog verder afneemt.
Het enige waardevolle preparaat is nummer 2451 uit de
vroegste opvulling van de kuil. Het pollen van dit niveau
is goedgeconserveerd en gevarieerd van samenstelling.
Opvallend is de aanwezigheid van zeer veel pollen van
ratelaar (Rhinanthus), een indicatie voor de aanwezigheid
van vochtig/nat hooiland.
Omdat het pollen in de kuil over het algemeen slecht
geconserveerd was en de stratigrafie van de hogere opvulling van de kuil sterk verrommeld leek te zijn, is besloten
alleen het rijke monster (nr. 2451) uit de vroegste opvulling van de kuil te analyseren. De resultaten van deze
analyse staan vermeld in bijlage 5.

11.4.1 Milieuomstandigheden
De verhouding tussen het boompollen en niet-boompollen
ligt op 18/82. Een boompollenpercentage van 18% betekent mogelijk een vrij open landschap rond de monsterlocatie. Omdat het percentage allochtoon pollen (Abies,
Picea) zeer laag is, heeft correctie voor deze pollentypen
nauwelijks invloed op de lokaal geproduceerde hoeveelheid boompollen. Met andere woorden: het boompollenpercentage van 18% is behoorlijk betrouwbaar. Zoals
we gewend zijn in het rivierengebied, is els (Alnus) de
belangrijkste boomsoort. Met 7% is het de belangrijkste
boomsoort, gevolgd door eik met 5%. De elzen stonden

In ieder geval lijken er op het lager gelegen gedeelte in
het achterland van de wachttoren niet veel bomen gestaan
te hebben. Enige voorzichtigheid bij deze conclusie is
wel op zijn plaats omdat we in theorie te maken zouden
kunnen hebben met bomen die als hakhout geëxploiteerd
werden (een griend?) en daardoor nauwelijks kans krijgen
om in bloei te komen en dus stuifmeel te produceren.
Als we naar de soortensamenstelling van het monster
kijken, lijkt het echter duidelijk dat de vegetatie in de
nabije omgeving als grasland geëxploiteerd is. De groep
graslandplanten is zeer goed vertegenwoordigd. Als we
de soortensamenstelling iets nauwkeuriger onder de
loep nemen, valt op dat grassen (Poaceae), cypergrassen
(Cyperaceae) en ratelaars (Rhinanthus) een belangrijk deel
uit uitmaakten van het grasland. Vooral de grote hoeveelheid pollen van deze laatste soort is opvallend. Slechts
zelden worden dergelijke hoge percentages ratelaarpollen
gevonden. De combinatie van ratelaars met grassen is
niet verwonderlijk omdat ratelaars halfparasitaire planten
zijn die wel zelfstandig fotosynthese kunnen uitvoeren,
maar voor de aanvoer van water en voedingsstoffen uit de
bodem afhankelijk zijn van de wortels van grassen. Hier
parasiteren de ratelaars dan ook op.
Ratelaars zijn veel te vinden in graslandvegetaties in
beekdalen en komkleigebieden die gedurende de winter
enige maanden onder water staan. Tegenwoordig komen
hooilanden met ratelaars alleen nog in natuurreservaten
voor, maar vroeger waren ze algemeen in komkleigebieden.353 Graslandvegetaties met ratelaars kunnen zich
alleen handhaven als sprake is van een regelmatig maaibeheer.354 Vondsten van ratelaar in archeologische context
zijn daarom een betrouwbare aanwijzing voor de exploitatie van extensief beheerde vochtige/natte hooilanden.

pollenmons ters
diepte

lithologie

opmerk ingen

0,0 - 5,0

d.gr. klei

plakkerig

5,0 - 7,0

d.gr. klei

plakkerig, zandige vlekken

7,0 - 9,5

d.gr. klei

plakkerig

9,5 - 11,5

d.gr. klei

zwarte vlekken

prep. nummer

diepte

2448

11

18

11,5 - 13,0

d.gr. klei

plakkerig

13,0 - 36,0

rommelige laag

rommelige laag

2449
2450

32

36,0 - 46,0

d.gr. klei

vet, lichte vlekken

2451

41

46,0 - 50,0

zandige klei

sterk verrommeld

Tabel 11.4 Beschrijving vondstnummer 574 (diepte in cm t.o.v. bovenkant pollenbak).
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De overige graslandsoorten en oeverplanten waarvan pollen in het onderzochte monster is aangetroffen, zijn moeiteloos in het raamwerk van de bovenstaande interpretatie
te passen. Ook de waterplanten, waarvan gedurende het
winterhalfjaar pollen in het hooiland terecht komen, passen in dit beeld. Zelfs de resten van de meeste heide- en
veenplanten kunnen afkomstig zijn van in het hooiland
groeiende planten.

we kunnen afleiden dat de gemiddelde grondwaterstand
onder het vegetatieoppervlak stond.
In het hele onderzochte profiel zijn (volgens verwachting)
geen aanwijzingen gevonden voor menselijke activiteit in
de nabije omgeving. Na het verdwijnen van de mens lijken
uiteindelijk elzen en rietmoerassen het vegetatiebeeld te
bepalen; althans op de locatie Gemeentewerf.

11.5.2 De ‘waterkuil’
11.4.2 Menselijke activiteit
De aanwezigheid van grondsporen op het onderzochte
terrein en de bewijzen voor extensief beheerd hooiland,
zijn op zichzelf natuurlijk betrouwbare aanwijzingen voor
menselijke activiteit in de nabije omgeving. Het valt echter
op dat het aandeel van andere indicatoren van menselijke
activiteit, zoals cultuurgewassen en onkruiden van ruderale standplaatsen, vrij laag is. Pollen van cultuurgewassen
als granen is in het geheel niet aangetroffen, en ook het
aandeel van onkruiden die veel op door mensen beïnvloede standplaatsen voorkomen, is eigenlijk te verwaarlozen. Op grond van deze gegevens is het niet irreëel te
veronderstellen dat weliswaar sprake was van menselijke
activiteit rond de monsterlocatie, maar dat deze activiteit
een extensief karakter had waarbij in elk geval niet of nauwelijks sprake was van bodembewerking. Dit beeld komt
in elk geval aardig overheen met de locatie van de kuil. Hij
ligt namelijk geheel geïsoleerd in het achterland van de
vindplaats. Hooiland/incidentele begrazing past helemaal
in het beeld voor deze zone.

11.5 Conclusies en discussie
11.5.1 De restgeul van de Heldam rivier
Het pollen- en macrorestenonderzoek aan de vulling van
de restgeul heeft informatie opgeleverd over de vegetatieontwikkeling tijdens de laatste verlandingsfase van
de Heldam rivier. De onderste onderzochte laag, wordt
gekenmerkt door de aanwezigheid van een gelamineerde
gyttja waarin zich veel resten bevinden van een waterlelievegetatie. Dit betekent dat zich in de geul ten tijde van
de afzetting van de gyttja, stilstaand of zwakstromend,
zoet, voedselrijke water bevond. Uit het gelamineerde
karakter van de modderlaag, kunnen we afleiden dat er
geen sprake was van grotere waterbeweging in bijvoorbeeld de wintermaanden, maar dat het milieu over een
langere periode (meerdere jaren) een vrij stabiel, rustig
karakter had. De geul had in deze fase zeer waarschijnlijk
geen verbinding meer met een actief riviersysteem. De
aanwijzingen voor de aanwezigheid van open water zijn
bovenin het profiel verdwenen. De waterlelievegetatie
maakt blijkbaar plaats voor een rietvegetatie. Tussen het
riet stond een aantal zogenaamde ruigtekruiden, waaruit
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Uit het pollenonderzoek aan de vroegste vulling uit deze
kuil bleek dat het landschap relatief open van karakter
was. Aanwijzingen voor menselijke activiteit in de vorm
van cultuurgewassen en ruderale planten zijn in het
monster echter nauwelijks aanwezig. Uit de analyse bleek
dat de vegetatie in de nabije omgeving van de monsterlocatie werd gedomineerd door graslandplanten. Ratelaars
speelden in dit grasland een belangrijke rol. Ratelaars zijn
veel te vinden in extensief beheerde graslandvegetaties
die gedurende de winter enige maanden onder water
staan. Tegenwoordig komen hooilanden met ratelaars
alleen nog in natuurreservaten voor, maar vroeger waren
dergelijke hooilanden algemeen in komkleigebieden.355
Graslandvegetaties met ratelaars kunnen zich alleen handhaven als sprake is van een regelmatig maaibeheer.356 De
conclusie is dan ook dat zich in de nabije omgeving (het
achterland van de wachttoren) aan het eind van de tweede
eeuw of begin derde eeuw extensief beheerde vochtige/
natte hooilanden bevonden.

11.5.3 Het vermoedelijke wachttorenterrein
De meeste monsters (met uitzondering van vnr. 152) zijn
afkomstig uit de restgeul of de oeverzone (vnr. 508). Van
dit laatste monster was de datering niet helemaal zeker,
maar omdat de samenstelling sterk overeenkomt met
die van de overige monsters van het terrein, gaan we er
vanuit dat vnr. 508 contemporain is met deze monsters.
Gezien het coherente beeld dat de monsters onderling
vormen en de aanwijzingen voor vrijwel stilstaand water
ten tijde van het ontstaan van de bemonsterde contexten,
gaan we er ook vanuit dat de in de monsters aangetroffen plantenresten niet zijn aangespoeld, maar dat zij van
lokale herkomst zijn.
In de grondmonsters en de geul zijn interessante vondsten gedaan. Het is gebleken dat de bewoners van het terrein gerst, emmertarwe en spelt kenden. Emmertarwe is
in de Romeinse tijd een populaire graansoort, maar er zijn
tot op heden geen bewijzen gevonden dat de Romeinen
in ons land dit graan zelf verbouwden. Het graan werd in
de Romeinse tijd wel veel door inheemse boeren in ons
land verbouwd. Er zijn aanwijzingen dat de cultuur van
dit graan onder invloed van de Romeinse aanwezigheid
is geïntensiveerd en dat emmertarwe door de Romeinse

bezetters bij inheemse boeren werd gekocht of dat de
emmertarwe als een soort belasting bij de boeren werd
geïnd.357
Gerst was het belangrijkste graan van de ijzertijdboeren
in ons land.358 Ook in Romeinse context wordt echter vaak
gerst aangetroffen. In bijvoorbeeld de vicus (kampdorp)
bij het castellum van Valkenburg werd in de paalgaten
bijna uitsluitend gerst gevonden. Ook in de horrea (pakhuizen/schuren) zat daar veel gerst.359 Gerst en emmer
waren destijds zowel bij de inheemse boeren als bij de
Romeinen veel gebruikte granen. Het favoriete broodgraan van de Romeinen was echter spelt. Daarvan zijn
enkele verkoolde kafresten gevonden. Het is mogelijk dat
de bewoners de graansoorten lokaal verbouwden. We kunnen echter beslist niet uitsluiten dat het graan van elders
werd aangevoerd. Er zijn namelijk bewijzen dat veel graan
(emmertarwe, broodtarwe, spelt) via de Rijn geïmporteerd
werd uit Noord-Gallia (Vlaanderen) en Britannia.360

natte graslanden komen alleen uit de contexten van het
nederzettingsterrein.
Hoewel hooi een zeer belangrijk product was, werd het
grasland zonder twijfel ook begraasd. Dit gebeurde waarschijnlijk als de hooioogst veilig was gesteld. Het hooi was
een zeer belangrijk product omdat het nodig was voor
de voeding van het vee tijdens de wintermaanden. Ook
was het nodig voor de productie van mest, om de relatief
voedselarme akkerbodems van voldoende voedingsstoffen
te voorzien.
Uit het onderzoek is verder gebleken dat in de restgeul
stilstaand tot hooguit zwakstromend zoet water heeft
gestaan. Door menselijke of dierlijke activiteit langs de
restgeul zijn voedingsstoffen in het water terecht gekomen waardoor de aanwezigheid van gesteelde zannichellia, grof hoornblad en lidsteng verklaard kan worden.
Deze soorten hebben een voorkeur voor zeer carbonaatrijk, fosfaatrijke en zelfs ammoniakrijke wateren.

Ook van de cultuurgewassen lijnzaad, maanzaad en
wouw staat niet vast of ze lokaal werden verbouwd of van
elders werden aangevoerd. De gewassen zijn voor hun
vezels, olie en gele kleurstof gebruikt. Het enige product
dat met zekerheid van elders is aangevoerd is de vijg.
Waarschijnlijk werden vijgen in gedroogde toestand uit
het Middellandse-Zeegebied aangevoerd. Het is echter ook
mogelijk dat vijgen op beschutte plaatsen in bijvoorbeeld
het Rijnland werden gekweekt. De wouw is ongetwijfeld
gebruikt om textiel te kleuren. Dit betekent waarschijnlijk
dat ter plaatse (linnen?) kleding werd gemaakt en geverfd. De vondst van zaden van de grote kaardebol past
heel goed in het beeld van lokale textielbewerking. De
bewoners verzamelden bramen, frambozen en vlierbessen
in hun natuurlijke omgeving.
Uit de onkruidanalyse blijkt verder dat zeer waarschijnlijk
sprake was van lokale tuinbouw. Op kleine, waarschijnlijk
afgeschermde, goed bemeste percelen werden groenten
en kruiden gekweekt. Helaas hebben we van deze producten geen resten gevonden. Dit heeft te maken met de
relatief slechte conserveringskans van de meeste groenten
en kruiden.
Op grond van het botanisch onderzoek kan ook worden
geconcludeerd worden dat sprake moet zijn geweest
van veehouderij. Zowel in de contexten van het nederzettingsterrein als in de waterkuil op het achterterrein
zijn veel resten van graslandplanten gevonden. Uit de
soortensamenstelling blijkt dat het bij het grasland
niet gaat om intensief begraasde weidegrond, maar
om een extensief beheerd vochtig/nat hooiland (het
zogenaamde ratelaar-hooiland). Er zijn ook aanwijzingen
voor minder natte, begraasde graslanden. Aanwijzingen
voor ratelaar-hooiland komen zowel uit de contexten
van het nederzettingsterrein als uit de waterkuil op het
lager gelegen achterterrein. De aanwijzingen voor minder
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Afb. 12.1 Overzicht van de genoemde buitenlandse wachttorens met (afge)ronde of ovale omgrachting. a. Alte Schanz; b. Rüsselsheim;
c. Hahlgarten; d. Westerton Tower; e. Midgate Tower. (Bronnen: 12.1b: Baatz & Herrmann (red.) 1982; 12.1e: http://www.
theromangaskproject.org.uk; overige afbeeldingen http://de.wikipedia.org/wiki/Kastell_Zugmantel, geraadpleegd augustus 2012.)
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12

Synthese en beantwoording
onderzoeksvragen

12.1 Synthese
12.1.1 De bewoningssporen
De vindplaats VLEN3-00 heeft een grote hoeveelheid
vondstmateriaal opgeleverd uit een bijzondere context
direct ten noorden van de limesweg. Het gebrek aan
archeologische sporen bemoeilijkt echter een eenduidige
interpretatie. Tijdens het veldwerk werd, door de vondst
van een grote concentratie natuursteen in de beddingafzettingen van de Heldam rivier, de conclusie getrokken
dat het om (onder meer) de steenbouwfase van een
Romeinse wachttoren ging. Tijdens het proefonderzoek
werd in het oostdeel van het terrein de noordhelft van de
min of meer ovale kringgreppel G1 aangetroffen, die een
dergelijk gebouw zou kunnen omsluiten. Parallellen voor
ovale greppels zijn aangetroffen in Hessen, Duitsland
rond de wachttoren van Rüsselsheim (zie afb. 12.1b) en
binnen het systeem van de Gask Ridge in Groot-Brittannië
(met name Midgate Tower361, zie afb. 12.1e; een ronde
greppel met ingang ligt rond Westerton Tower,362 zie
afb. 12.1d). Verschillende (zowel houten als stenen)
wachttorens tussen castellum Zugmantel en castellum
Alteburg in Taunusstein-Orlen te Duitsland hebben
eveneens (min of meer) vergelijkbare greppels (met name
‘Hahlgarten’ lijkt op kringgreppel G1,363 zie afb 12.1c).
Al deze greppels omgrachtten echter een significant
kleiner oppervlak dan G1 - Midgate Tower bijvoorbeeld
heeft een omgracht oppervlak van ca. 15 x 10 m, terwijl
G1 21 x 15 m omgeeft -, en er werden ook geen resten
van houten palen, steenfundering, uitbraaksleuven of
andere archeologische sporen binnen de kringgreppel
aangetroffen. Hierdoor blijft de aanwezigheid van een
gebouw op deze plaats onzeker. Mogelijk kan de afwezigheid van verdere sporen worden verklaard door de recente
afvletting van het opgravingsterrein, waardoor een deel
van het oorspronkelijke loopoppervlak, en daarmee de
funderingssporen en de zuidhelft van de kringgreppel, is
verdwenen en alleen de diepste sporen in het achterland
van de wachttoren zijn overgebleven (zoals kuil K5). Als
de wachttoren niet op houten hoekpalen was gefundeerd,
maar bijvoorbeeld op liggende houten balken,364 is het
mogelijk dat de sporen zo ondiep waren dat deze verloren
zijn gegaan. Een steenfundering zou eveneens relatief
ondiep kunnen zijn geweest, en de stenen hergebruikt na
het buiten gebruik raken van de wachttoren. Hiermee zou
een eventuele uitbraaksleuf ook door de afvletting kunnen
zijn verdwenen. De overige incidentele sporen, verspreid

over het terrein, geven eveneens geen duidelijkheid over
de aard of functie van de vindplaats. Vondstmateriaal uit
deze contexten is schaars, en de kuilen liggen geïsoleerd
in het landschap.
In ieder geval hebben de activiteiten op het terrein zich
aan het eind van de tweede en het begin van de derde
eeuw niet tot de kringgreppel beperkt. Over de hele lengte
van het opgravingsterrein zijn in de restgeulen 4, 5 en 6
houtconcentraties aangetroffen, met in Geul5 zowel in
segment 1 (west) als in segment 4 (oost) verschillende
visfuiken van wilgentenen. De aanwezigheid van houtconstructies in de verschillende fases en segmenten van de
Heldam rivier geeft aan dat de bewoningsactiviteiten over
het hele terrein plaatsvonden. Bijvoorbeeld de verspoelde
beschoeiing BES2 aan de noordoever van restgeul 5 in
segment 1, ca. 125 m van de kringgreppel verwijderd,
duidt op (een poging tot) actief beheer van de rivierloop
ter plaatse toen deze nog in redelijke mate watervoerend
was. In de eindfase van de verlanding werden tenminste
één van de steigers (ST1) en de brug (BR1) geplaatst in
geul 6 ter hoogte van de kringgreppel. Het moet dus
ook nog van belang zijn geweest om in deze periode, op
deze plaats, het water te kunnen oversteken. Er zijn in de
proefsleuven ten noorden van de restgeulen echter geen
sporen van bewoning of activiteiten aangetroffen.

12.1.2 De vondstzones
Het grootste deel van het vondstmateriaal is aangetroffen
in de beddingafzettingen van de Heldam in haar eindfase.
De rivierloop kwam in de eerste helft van de tweede eeuw
door een rivierbochtafsnijding op het centrale deel van het
opgravingsterrein te liggen. De rivier brak in de binnenbocht enkele malen door waardoor op het zuiddeel van
het opgravingsterrein in het laatste kwart van de tweede
eeuw de ijzertijdlaklaag in zuidoost-noordwestelijke richting werd aangesneden. Deze nieuwe rivierloop bewoog
vervolgens noordwaarts en verlandde uiteindelijk in de
derde eeuw. Met behulp van een verspreidingsanalyse zijn
verschillende vondst-/activiteitenzones onderscheiden (zie
afb. 12.2).
Vondstzone 1: de vroeg-eerste-eeuwse nederzetting
De oudste zone is die van de vroeg-eerste-eeuwse nederzetting, waarvan niet meer dan het vondstmateriaal is aangetroffen in de afzettingen van de Heldam fase 2A in het
uiterste westen van het terrein, en in de restgeulen 4/5/6
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Afb. 12.2 De verschillende vondstzones geprojecteerd op de allesporenkaart.

160

Wacht aan het water Basisrapportage Archeologie 52

in de segmenten 1 en 2. Er zijn geen sporen of structuren
aangetroffen die tot deze nederzetting gerekend kunnen
worden. In paragraaf 12.1.4 wordt, door middel van een
aantal reconstructies van de vindplaatsen op het opgravingsterrein, de mogelijke locatie besproken.
De neerslag van de eerste-eeuwse nederzetting bestaat
uit scherven handgevormd aardewerk, twee vroeg-eersteeeuwse fibulae en dierlijk botmateriaal, dat als nederzettingsafval is geïnterpreteerd. Het aardewerk laat een
geleidelijke ontwikkeling zien vanuit de late Broekpolder
II-stijl tot de sobere, eerste-eeuwse vormen van het
rivierengebied. Hiermee dateert de nederzetting vanaf de
tweede helft van de eerste eeuw voor Chr. tot in de eerste
helft van de eerste eeuw na Chr. De vormen en het grote
aandeel kook- en roetsporen geven de indruk van een ‘gewone’ nederzetting, die enkele generaties lang bewoond
is geweest. Problematisch wat betreft verspreiding is het
eerste-eeuwse aardewerk in de jongere restgeulafzettingen. Met name Geul6, de laatste verlandingsfase uit
de derde eeuw, bevat grote hoeveelheden handgevormd
aardewerk. Dit moet hier in een latere periode door
menselijk handelen terecht zijn gekomen.
Het dierlijk bot is sterk gefragmenteerd, wat een gebruikelijk beeld is van nederzettingsafval. Het grootste deel
van het botmateriaal was afkomstig van rund, gevolgd
door (water)vogels, schaap/geit en paard. Het lijkt erop
dat het voedselpatroon van de eerste-eeuwse bewoners
een relatief groot aandeel (water)wild bevatte, groter
dan in de overige, later gedateerde contexten. Mogelijk
was het milieu van de vroege (relatief snel stromende)
Heldam fase 2A aantrekkelijker voor watervogels en
waren deze in grotere aantallen aanwezig. Een andere
mogelijkheid is dat eenden en/of ganzen simpelweg niet
of nauwelijks op het menu stonden rond het begin van
de derde eeuw. Botfragmenten van een bever en een stuk
edelhertgewei wijzen mogelijk op jacht op pelsdieren en
geweibewerking.
Vondstzone 2: de eind tweede-/begin derde-eeuwse
nederzetting - een mogelijke wachttoren
De primaire neerslag van de laat-tweede-/vroeg-derdeeeuwse activiteiten bestaat uit gedraaid aardewerk,
dierlijk botmateriaal, natuursteen, grofkeramisch bouwmateriaal, metaal en leer. Tot deze zone kan het materiaal
gerekend worden dat zich in de verschillende contexten
van segment 4 en 3 is aangetroffen. Hoewel zich in de
grote hoeveelheid vondstmateriaal in de restgeulen van
segment 2 (en ook segment 1) ongetwijfeld ook bewoningsneerslag bevindt, lijkt dit slechts een onderdeel
van het gehele complex, dat daarnaast waarschijnlijk
voor een groot deel uit aangevoerd puin en mogelijk
ook lokaal afgeschoven grond bestaat. Hierdoor is een
gemengde vondstgroep ontstaan die diverse periodes
en herkomsten representeert, inclusief materiaal uit de

eerste-eeuwse nederzetting. Hierom is ervoor gekozen
deze vondstconcentratie buiten zone 2 te houden.
Het gedraaide aardewerk uit zone 2 komt wat betreft
samenstelling overeen met het gebruikelijke beeld van
een inheemse nederzetting uit het eind van de tweede
tot de eerste decennia van de derde eeuw na Chr. Het
bestaat voornamelijk uit ‘stevig’ aardewerk; Low Lands
waar en ruwwandige baksels die als kook- of voorraadpot
dienden. Het weinige serviesgoed bestaat voornamelijk
uit terra sigillata, waarvan één vrijwel compleet exemplaar
uit de eerste eeuw dateert. Samen met een complete kruik
en kurkurn betreft het hier mogelijk verspoelde bijgiften
uit een verderop gelegen, eerste-eeuws grafveld. Het
tweede-/derde-eeuwse gebruiksaardewerk oogt intensief
gebruikt en gesleten. Het inheemse karakter van het
aardewerkcomplex kan echter in twijfel worden getrokken
door zowel aspecten van het overige vondstmateriaal als
de ligging van de nederzetting net ten noorden van de
limesweg.
Het dierlijk botmateriaal lijkt de vindplaats in zone 2
een ongebruikelijk karakter te geven. Niet alleen maakt
dierlijk bot in deze zone een groot deel uit van het totaal
aantal vondsten, ook is het met name ter hoogte van
de kringgreppel G1 in de restgeulen (met name Geul5)
opvallend weinig gefragmenteerd. Er werd een relatief
groot aantal (gedeeltelijk) complete skeletten aangetroffen, en in de losse botten viel het hoge aandeel schedel
en (voor)voet op. De runderbotten, die het grootste
deel van het complex uitmaakten, vertoonden snij- en
haksporen veroorzaakt door het onthuiden en (grof)
verdelen en ontvlezen van de dieren: de eerste twee fasen
van vleesverwerking (zie met name paragraaf 6.7.2). De
laatste twee fasen, waarbij het vlees steeds fijner verdeeld
wordt, maar ook consumptieafval lijken geheel te ontbreken. Gelijksoortige sporen werden ook op de paarden- en
hondenbotten teruggevonden, wat zeker in Romeinse
context een bijzonderheid is. Het lijkt erop dat zich op
deze plaats specialistische activiteiten hebben afgespeeld,
verbonden met vleesverwerking (en -distributie?) en/of het
bewerken van dierenhuiden. Het botmateriaal wijst niet op
consumptie ter plaatse.
Het grootste deel van het natuursteen en grofkeramisch
bouwmateriaal is in zone 3 aangetroffen, maar enkele
stukken zijn uit de contexten van zone 2 afkomstig.
Opvallend zijn de relatief grote en zware brokken basalt
uit de kringgreppel G1. Basalt maakt een groot deel uit
van het complete natuursteencomplex in zone 2, waarvan
een significant aantal met mortelresten. Op de stukken uit
G1 is echter juist geen mortel waargenomen, wat gebruik
in een fundering ter plaatse niet ondersteunt. Verder valt
niet alleen de grote diversiteit van het overige materiaal
op, ook de hoeveelheden zijn veel kleiner dan in vondstzone 3, terwijl op locatie van G1 juist de wachttoren zou
moeten staan.
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Het metaal uit deze zone is divers van aard, maar bestaat
voornamelijk uit losse, geïsoleerde vondsten. Naast
ijzeren spijkers zijn onder meer een speerpunt, twee
bijlen, een (niet voor determinatie beschikbare) bootshaak
en een sikkel aangetroffen. Deze voorwerpen suggereren
zowel een militaire als een ‘gewone’ nederzettingscomponent. De kleine sikkel kan in verband worden gebracht
met het oogsten van kruiden en grassen, de bijlen voor
specialistische houtbewerking. Opvallende vondsten zijn
ook een bronzen armbandje met gouden draadhangertje
en een doorboorde, zilveren munt. Beide voorwerpen
suggereren de aanwezigheid van vrouwen. De armband
kan echter misschien ook gezien worden als een kostbaar
‘goudvoorraadje’, dat om verlies te voorkomen aan een
groter object is vastgemaakt.
Ook de schoenen, die echter niet alleen in de restgeulen
van de segmenten 3 en 4, maar ook in segment 2 zijn
aangetroffen, geven een samengesteld beeld. Er zijn
stevige werkschoenen in mannenmaten, maar ook slanke,
modieuze (vrouwen)schoenen gevonden. De zwaar
bespijkerde werkschoenen kunnen in verband worden
gebracht met soldaten, maar ook scheepslui droegen deze
vormen. De schoenen zijn verloren in de eerste decennia
van de derde eeuw na Chr. Omdat de leervondsten in
segment 4 het meest compleet waren, en naar het westen
steeds meer gefragmenteerd, kan worden aangenomen
dat ze verspoeld zijn en dat de meeste schoenen tot zone
2 gerekend kunnen worden.
Vondstzone 3: de dumpzone
In de restgeulen 4 en 5 van segment 2 is een grote hoeveelheid vondstmateriaal van verschillende categorieën
aangetroffen. Het betreft zowel handgevormd als gedraaid
aardewerk, natuursteen, grofkeramisch bouwmateriaal en
dierlijk bot. Waarschijnlijk is het materiaal in meerdere
fasen op de rivieroever gestort om deze tegen afkalving te
beschermen. Ook zijn enkele verspreide metalen voorwerpen en leren schoenen aangetroffen. Deze vondsten,
samen met een aanzienlijk deel van het aardewerk, zijn
mogelijk directe neerslag van activiteiten op het terrein.
Het lijkt namelijk onwaarschijnlijk dat de duizenden scherven integraal met ladingen puin zijn aangevoerd. Hoe de
hoeveelheid aardewerk uit het puin zich tegenover het
nederzettingsmateriaal verhoudt, is niet te achterhalen.
De samenstelling en datering van het Romeinse gedraaide
aardewerk komen grofweg overeen met die uit zone 2.
Ruwwandige vormen overheersen en de datering ligt in
de tweede helft tweede eeuw tot het begin van de derde
eeuw na Chr. De begindatering zou daarmee iets vroeger
liggen dan de eerste insnijding van de Heldam fase 2B en
de tweede-/derde-eeuwse nederzetting. Dit versterkt het
vermoeden dat het hier voor een deel om aangevoerd of
verspoeld materiaal gaat. Het is echter onwaarschijnlijk
dat al het aardewerk uit het tweede of derde kwart van de
tweede eeuw aan bijmenging kan worden toegeschreven.
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Waarschijnlijk betreft het (in ieder geval voor een deel)
de neerslag van een fase van activiteiten die zich vóór de
aanleg van kringgreppel G1 hebben afgespeeld.
Het handgevormde aardewerk in de vondstconcentratie
van zone 3 is zeer waarschijnlijk afkomstig van de vroegeerste-eeuwse nederzetting van zone 1. Dit materiaal
bevond zich echter in samen met de rest van het vondstmateriaal in de restgeulen 4/5/6. Op de verspreiding van
het vroege aardewerk in de jongere contexten wordt in
paragraaf 12.1.4 verder ingegaan.
Het dierlijk bot lijkt hier meer representatief voor (fijnere)
vleesverwerking en consumptie binnen een nederzetting. De fragmentatie is groter dan in zone 2, hoewel
ook enkele gedeeltelijke skeletten zijn aangetroffen. Van
het gedetermineerde materiaal heeft rund het grootste
aandeel, gevolgd door paard, schaap/geit, varken, (water)
vogels en hond. In het botcomplex bevond zich echter
ook een aantal opmerkelijke vondsten. Er werden botjes
gevonden afkomstig van de oehoe, de das en de knobbelzwaan. Deze zijn alle drie nog zelden in Romeinse context
aangetroffen. De das is mogelijk bejaagd om zijn pels, de
knobbelzwaan werd mogelijk gegeten en de oehoe kan
zijn gebruikt als lokvogel bij de jacht op kraaiachtigen.
Er moet echter wel worden opgemerkt dat het materiaal
hoogstwaarschijnlijk van gemengde afkomst is. Er is immers ook eerste-eeuws aardewerk in de jongere restgeulen van deze vondstzone aangetroffen. Welke botfragmenten afkomstig zijn van de eerste-eeuwse nederzetting en
welke van de tweede-/derde-eeuwse bewoning is daarom
niet te zeggen.
In zone 3 is een relatief zeer hoge concentratie natuursteen aangetroffen. De variatie aan steensoorten is groot
(er zijn ca. twintig soorten onderscheiden), wat mogelijk
een aanwijzing is dat het hier om (bouw)puin gaat. Deze
interpretatie wordt ondersteund door de aanwezigheid van mortelresten op een deel van de fragmenten.
Waarschijnlijk is het materiaal afkomstig uit een losliggende fundering (gezien de geringe hoeveelheid mortel),
en is het in een later stadium hergebruikt. Het puin wijst
niet direct op een steenfundering ter plekke. Hoewel
het ontbreken van steen niet hoeft te zeggen dat het er
ook niet geweest is, gezien het algemeen bekende latere
hergebruik van Romeinse steenbouw, ligt het materiaal
ver (ca. 75 m) van de verwachte locatie van de wachttoren.
Ook als de steenbouw op een andere locatie zou hebben
gelegen, dichter bij vondstzone 3, is de context van het
puin nog altijd de beddingafzettingen van de migrerende
en uiteindelijk verlandende rivier. Waarschijnlijker gaat het
hier eerder om hergebruikt (bouw)materiaal, dat gebruikt
is als oeverversteviging zoals onder andere aangetoond
op de Hoge Woerd (LR62) en in de bocht van de Heldam
rivier bij het schip De Meern I.365 Het relatief grote aandeel
basalt, dat met name in verband met water (rivieren,
restgeulen, drassige plaatsen) wordt teruggevonden,

ondersteunt deze interpretatie en wijst mogelijk ook op
een meer militaire herkomst.
Spijkers maken het grootste deel uit van het aangetroffen
metaal. Enkele opmerkelijke vondsten betreffen een bronzen beslag en ring, een hakmes (dat mogelijk in verband
kan worden gebracht met het botmateriaal van vondstzone 2) en een ijzeren schoen met daarin nog de resten
van een rechte tak met daaromheen mogelijk gebrande
ringen als versiering die kan worden geïnterpreteerd als
een zogenaamd ‘prikanker’. Omdat dit voorwerp in situ
werd gevonden kan het eigenlijk niet tot vondstzone 3
gerekend worden, maar eerder tot zone 2. Het prikanker
suggereert lokale, kleinschalige scheepvaart (bijvoorbeeld
kleine vissersbootjes) ten tijde van G1.
Vondstzone 4: de restgeulen in segment 1
In de restgeulen 4/5/6 van segment 1 komt materiaal
uit alle voorgaande vondstzones samen. Enerzijds is er
de perifere directe neerslag van de eind-tweede-eeuwse/
begin-derde-eeuwse activiteiten op het terrein, anderzijds
zijn transport door water en mogelijk menselijk handelen
van invloed geweest. Hierdoor is deze vondstzone een
combinatie van vroeg-eerste-eeuws materiaal, Romeins
nederzettingsafval en verspoeld materiaal uit de vondstconcentratie van vondstzone 3. Met name de grote aantallen handgevormd aardewerk in Geul6 vallen op. Enkele
bijzondere vondsten zijn een schrijfstift uit de tweede
of derde eeuw, samen met twee vroeg-eerste-eeuwse
mantelspelden en enkele munten, waaronder een sestertius van Aelius (136-138).366 Geen van deze laatste twee
vondstgroepen was echter beschikbaar voor determinatie.

12.1.3 Problematiek van het vondstmateriaal
De verspreiding van het vondstmateriaal van VLEN3-00
geeft een beeld van de menselijke activiteiten op het
opgravingsterrein, maar roept ook vragen op over hoe bepaald materiaal op bepaalde plekken terecht is gekomen.
Met name in vondstzones 3 en 4 zijn diverse aspecten van
het vondscomplex niet gemakkelijk te verklaren.
De locatie van de eerste-eeuwse bewoning is in principe
onbekend. Alleen het materiaal is op het opgravingsterrein bewaard gebleven. Geen enkel grondspoor kan
aan de nederzetting worden gekoppeld, mogelijk met
uitzondering van de hoefindrukken aan de overgang van
de laklaag met de afzettingen AIIIa. Het vondstmateriaal,
en dan met name het handgevormde aardewerk, wijst
echter op enkele generaties van bewoning.
Onvermengd eerste-eeuws vondstmateriaal werd aangetroffen in context AIIIa, de beddingafzettingen van de
Heldam in fase 2A. Het materiaal in deze context kan
als enige beschouwd worden als directe neerslag van de
vroege bewoningsfase. Er zijn twee mogelijke primaire

locaties denkbaar. Ofwel de bewoning bevond zich direct
op de laklaag aan de oostelijke oever van de rivier en het
materiaal moet worden beschouwd als nederzettingsafval
dat in het water is gedumpt, ofwel de nederzetting lag
verder noordelijk (net ten noorden van de restgeulen 4, 5
en 6) en is gedeeltelijk verspoeld door de Heldam fase 2A.
Deze laatste mogelijkheid illustreert direct het moeilijkste
vraagstuk van het onderzoek. Hoe het eerste-eeuwse materiaal dan ook in de afzettingen AIIIa terecht is gekomen,
de vraag is vooral waarom het zich verder alleen in de
laat-tweede-/vroeg-derde-eeuwse restgeulen bevindt, en
niet in de (iets) oudere afzettingen AIIIb. Als de nederzetting ongeveer op de plek lag waar AIIIa en de restgeulen
elkaar kruisen, zou een deel in fase 2A en het andere deel
in het eind van fase 2B ‘opgeruimd’ kunnen zijn door de
Heldam rivier. Dit zou de afwezigheid van grondsporen en
het voorkomen van oud materiaal in jongere afzettingen
verklaren. Het probleem is echter dat de ca. 4 m diepe rivier eerst vanuit haar meest zuidelijke insnijding opschoof
naar het noorden en dat later pas de (veel ondiepere)
restgeulen zijn gevormd. Als de eerste-eeuwse bewoning
zich op de voorgestelde locatie bevond, had het materiaal
zich vooral in de afzettingen van AIIIb moeten bevinden,
ónder de restgeulen. Dit is echter niet het geval.
Een tweede vraagstuk betreft de vondstconcentratie van
vondstzone 3 in segment 2. De concentratie is samengesteld uit tweede- en derde-eeuws Romeins gedraaid
aardewerk, eerste-eeuws handgevormd aardewerk, dierlijk
bot, natuursteen en grofkeramisch bouwmateriaal. De
hoeveelheden staan nauwelijks in verhouding tot die in de
overige segmenten, wat suggereert dat hier iets anders
is gebeurd dan het ‘gewoon’ deponeren van bewoningsafval. Voor plaatselijke stort van puin en/of grond in
een restgeul is met name het beschermen van de oever
een aannemelijke verklaring. Deze puinstort is dan in
meerdere migratiefasen van de rivier aangebracht; zowel
restgeul 4 als 5 bevatten grote hoeveelheden materiaal.
Wat betreft datering is het opvallend dat in dezelfde
vondstzone (3) het grootste deel van het gedraaide aardewerk een eind-tweede-eeuwse tot begin-derde-eeuwse
datering heeft, maar dat er ook een duidelijke component
te onderscheiden is die dateert vanaf het tweede en derde
kwart van de tweede eeuw.367 Uit de eerste insnijding
van de Heldam fase 2B is aardewerk uit dezelfde periode
afkomstig. Kringgreppel G1 dateert uit het eind van de
tweede of begin van de derde eeuw, wat overeenkomt met
het grootste deel van het vondstmateriaal. Restgeul 4 en 5
zijn eveneens in deze laatste periode ontstaan. Hoe komt
dit vroegere aardewerk in de restgeulen terecht? De aanname dat al deze scherven zich tussen het puin bevonden
dat hier lokaal op de oever is gestort, lijkt onwaarschijnlijk, ook omdat de samenstelling van het materiaal sterk
afwijkt van het bekende beeld van een castellumterrein,
de voor de hand liggende bron van het puin. Voor het
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Heldam insnijding 2A

eerste-eeuwse nederzetting

Heldam 2B eerste noordelijke
bochtafsnijding

dump
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AIIIa

eind-tweede-eeuwse/
begin-derde-eeuwse
bewoning

restgeul 4/5/6

Heldam 2B zuidelijke
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Afb. 12.3 Eerste reconstructie van de manier waarop de verschillende vondstgroepen in de verschillende contexten terecht kunnen zijn
gekomen. De vroeg-eerste-eeuwse nederzetting ligt in het noorddeel van het terrein en wordt na de eerste insnijding 2A pas weer in de
eindfase van de Heldam aangesneden. Door vervolgens heen en weer opschuiven van de rivier komt het eerste-eeuwse aardewerk in de
jongere restgeulen terecht. Het eerste-eeuwse aardewerk wordt gerepresenteerd door de kookpot-symbolen, het laat-tweede-/vroegderde-eeuwse aardewerk door de amfoor-symbolen.
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eerste-eeuwse materiaal in vondstzone 3 geldt dezelfde
vraag. Verspoeling lijkt een voor de hand liggend scenario, maar het handgevormde, eerste-eeuwse aardewerk
bevindt zich niet onderin de voorafgaande afzettingen
AIIIb, alleen in de jongere komvormen van de restgeulen.

12.1.4 Reconstructie van het ontstaan van de
vondstzones
Een noordelijke eerste-eeuwse nederzetting
De enige manier waarop verspoeling een significante rol
kan hebben gespeeld in de verspreiding van het eersteeeuwse vondstmateriaal is als deze nederzetting zich
ten noorden van de restgeulen 4/5/6 heeft bevonden. Er
moet echter wel worden opgemerkt dat deze reconstructie
berust op aannames wat betreft transport van objecten
door stromend water, de afstand die de migrerende rivier
aflegt en de stroomsnelheid van beide Heldam fasen.
In de eerste reconstructie (zie afb. 12.3) bevond de
nederzetting zich in het westdeel van het opgravingsterrein, ten noorden van de latere restgeulen 4/5/6, voordat
de Heldam fase 2A vanuit het noordoosten richting het
zuidwesten zich in de onderliggende afzettingen sneed.
De afstand tot de restgeulen is niet te reconstrueren,
maar hier wordt uitgegaan van een afstand van ca. 40
m, waarschijnlijk net ten zuiden van restgeul 3. Dit zou
ook verklaren (naast uiteraard de subrecente afvletting) waarom er geen grondsporen uit de vroege eerste
eeuw op het onderzoeksterrein zijn aangetroffen. Bij de
insnijding van de Heldam fase 2A werd een deel van de
nederzetting in zuidelijke richting verspoeld door het
snelstromende water, en kwam ten zuiden van de latere
restgeulen in de afzettingen AIIIa terecht. Tijdens de
migratie van de Heldam verspreidde het materiaal zich
iets mee naar het (noord)westen.
De nederzetting werd in dit scenario niet aangesneden
toen de Heldam fase 2B doorbrak op het zuiddeel van
het terrein en zich insneed in zowel de oude laklaag als
de afzettingen van fase 2A. Pas in de eindfase, toen de
rivier vanuit het noorden snel weer terug naar het zuiden
migreerde, werden de overgebleven resten van bewoning
‘opgeruimd’ en getransporteerd. Op deze manier zou
het aardewerk in de restgeulen terecht zijn gekomen, en
niet in de onderliggende afzettingen AIIIb. De tweede-/
derde-eeuwse nederzettingsneerslag en de vondstconcentratie in segmenten 1 en 2 zijn vervolgens tijdens latere
activiteiten vermengd geraakt met het vroege materiaal.
Het grote aandeel handgevormd aardewerk in restgeul
6 van segment 1 zou dan te maken kunnen hebben met
een iets andere oriëntatie van de insnijding van AIIIb
ten opzichte van de latere restgeulen. Mogelijk buigt de
eerste insnijding van AIIIb ter hoogte van segmenten 1
en 2 iets meer naar het noorden af dan de insnijding van
restgeul 6. Hierdoor liggen op deze locatie mogelijk nog

de afzettingen van AIIIa (waarin zich in eerste instantie
het eerste-eeuwse materiaal bevond) onder de restgeul in
plaats van de afzettingen AIIIb.
Menselijk handelen
Het is ook mogelijk dat verspoeling niet of nauwelijks een
rol heeft gespeeld in de verdeling van het vondstmateriaal
over de diverse contexten. Beide aardewerkspecialisten
merken op dat de scherven weinig of geen tekenen van
afronding door stromend water vertonen. Mogelijk is de
verklaring voor de vermenging van antropogene aard.
In een dergelijk scenario (zie afb. 12.14) bevond de vroegeerste-eeuwse nederzetting zich vermoedelijk op de oude
laklaag beneden de kruising tussen de Heldam fase 2A en
de restgeulen 4/5/6. Het materiaal in de vroege afzettingen van de rivier is hiervan een directe neerslag; het
werd gedurende enkele generaties in het water gedumpt.
De bewoning hield echter na het begin van de eerste eeuw
op en de nederzetting werd verlaten. Tot het eind van de
tweede eeuw vonden nauwelijks activiteiten plaats op het
terrein. Waarschijnlijk waren de eerste-eeuwse resten niet
meer zichtbaar (alleen mogelijk nog als lichte glooiing)
in het landschap toen de Heldam fase 2B zich op het
zuiddeel van het terrein insneed en de laat-tweede-eeuwse
bewoning begon. Tijdens deze bewoningsfase werd, naast
nederzettingsafval, een grote hoeveelheid materiaal gedumpt in de restgeul 4/5 als oeverversteviging. Mogelijk
was hierbij niet alleen (bouw)puin gewenst, maar ook
bijmenging van grond. Hiervoor werd dan de op de locatie
van de eerste-eeuwse nederzetting, die misschien nog een
kleine verhoging in het landschap vormde, grond afgegraven en met het puin in de restgeul geschoven. Op deze
manier kwam het vroege aardewerk en dierlijk bot samen
met het tweede-/derde-eeuwse materiaal in de restgeulen
in de segmenten 1 en 2 terecht. Het verklaart ook de
afwezigheid van vroege sporen; deze zijn in de Romeinse
tijd, ver voor de recente afvletting, al vergraven. De verklaring voor de relatief grote hoeveelheid vroeg aardewerk
in restgeul 6 in segment 1 kan mogelijk gezocht worden
in een gedeeltelijke aansnijding van de nederzetting of
de afzettingen AIIIa door de restgeulen. Het lijkt er ook
in deze reconstructie op dat de zuidelijke insnijding ter
hoogte van de segmenten 1 en 2 iets noordelijker afbuigt
dan de insnijding van de restgeulen. Hierdoor is het
mogelijk dat restgeul 6 een directe bron van eerste-eeuws
vondstmateriaal heeft aangesneden en verspoeld.
Tweede-eeuwse activiteiten
Het tweede-eeuwse materiaal dat in zowel de eerste
insnijding van de Heldam fase 2B en in de jongere
restgeulen 4 en 5 van vondstzone 3 is aangetroffen, moet
afkomstig zijn van activiteiten op het terrein die aan de
aanleg van kringgreppel G1 vooraf gaan. In vondstzone
3 is een deel van het materiaal mogelijk nog te verklaren
door de aanname dat zich tussen het puin dat in de rivier
is gestort, een onbekende hoeveelheid aardewerkscherven
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Heldam insnijding 2A

eerste-eeuwse nederzetting

Heldam 2B eerste noordelijke
bochtafsnijding

dump

afzettingen
AIIIa

restgeul 4/5/6

tweede-/derde-eeuwse
bewoning
Heldam 2B zuidelijke
insnijding

Afb. 12.4 Tweede reconstructie van de manier waarop de verschillende vondstgroepen in de verschillende contexten terecht kunnen
zijn gekomen. De vroeg-eerste-eeuwse nederzetting ligt op het zuidwestdeel van het terrein en wordt niet (of nauwelijks) aangesneden
door de Heldam fase 2A. De rivier fungeert als dumpplaats voor de nederzetting. Als de nederzetting wordt verlaten en honderd jaar
later weer bewoning aanwezig is, wordt de grond met nederzettingsresten en al de Heldam fase 2B in geschoven ten behoeve van
oeverversteviging. Het eerste-eeuwse aardewerk wordt gepresenteerd door de kookpot-symbolen, het laat-tweede-/vroeg-derde-eeuwse
aardewerk door de amfoor-symbolen.
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bevond die uit het tweede en derde kwart van de tweede
eeuw stammen. Dit kan echter niet al het materiaal uit
deze periode verklaren. Een groot deel van het aardewerk
is van fijne kwaliteit (geverfde bekers en terra sigillata) en
ook is een tweetal munten daterend uit het tweede kwart
van de tweede eeuw gevonden. Het lijkt niet waarschijnlijk
dat zich dit allemaal in een lading puin, waarschijnlijk
afkomstig van een castellumterrein, bevond. Hierin zou
meer grover keramisch materiaal (bijvoorbeeld amfoorscherven) te verwachten zijn. Het vroegere materiaal zal
dus grotendeels door verspoeling in de eind-tweedeeeuwse restgeul terecht zijn gekomen.
De eerste insnijding van de Heldam fase 2B (EIIIb) geeft
aan dat er zich rond het derde kwart van de tweede eeuw
al activiteiten op het terrein afspeelden. Mogelijk bevond
de kern hiervan zich aan de oostgrens van het opgravingsterrein, juist ter hoogte van de insnijding EIIIb. Toen
de Heldam rivier hier doorbrak, heeft het water sporen
en materiaal weggeslagen en meegevoerd tot zover als
segment 2. Op deze plek is het materiaal dan vervolgens
aangesneden door de latere restgeul 4/5, waardoor het
oudere materiaal met het jongere vermengd is geraakt.
Het is ook mogelijk dat de activiteiten zich hebben
afgespeeld op dezelfde plek als ten tijde van G1, namelijk
op het zuiddeel van het terrein. Tijdens deze periode is
er dan regelmatig afval in de rivier gedeponeerd, waarna,
net als in bovengenoemd scenario, restgeul 4/5 het
materiaal in segment 2 later weer aansneed. Mogelijk kan
kuil K5 tot deze wat vroegere periode gerekend worden
(hoewel K4 en K7 waarschijnlijk ook ouder zijn dan G1,
bevinden deze zich óp de afzettingen van de Heldam fase
2B, waardoor ze in ieder geval niet kunnen horen bij de
activiteiten die het aardewerk in EIIIb hebben achtergelaten). De overige sporen zijn waarschijnlijk door de recente
afvletting van het terrein verdwenen.

12.1.5 Interpretatie van de vindplaats
De vroeg-eerste-eeuwse nederzetting
Over de aard van de vroeg-eerste-eeuwse vindplaats is
weinig meer te zeggen dan dat het een nederzetting
was die enkele generaties bewoond is geweest vanaf de
tweede helft van de eerste eeuw voor Chr. tot de eerste
helft van de eerste eeuw na Chr. Het aardwerk is van
huishoudelijke aard, en ook het dierlijk botmateriaal
laat een verdeling zien die goed past bij een inheemse,
eerste-eeuwse nederzetting. Waarschijnlijk werden er
runderen gehouden die werden geweid langs de rivier,
een goede drenkplaats. Uit de hoefindrukken is niet op
te maken of er ook paarden, varkens of schapen/geiten
hebben gelopen. Resten van deze dieren zijn echter wel
teruggevonden, samen met botten van eend en gans,
die ongetwijfeld regelmatig op het water van de Heldam

rivier neerstreken. Aanwijzingen voor akkerbouw zijn niet
aangetroffen.
De tweede-eeuwse/vroeg-derde-eeuwse activiteiten
Enkele tientallen meters naar het zuiden werd rond het
eind van de eerste eeuw de Romeinse limesweg aangelegd. Er vonden echter geen (bewonings)activiteiten meer
op het terrein plaats. Rond de tweede helft van de tweede
eeuw sneed de Heldam rivier fase 2B zich in het zuiddeel
van het terrein dwars over het terrein in de laklaag en
oudere zandige ondergrond. Het aardewerk dat in deze
eerste insnijding werd aangetroffen, wijst op activiteiten
of bewoning vanaf het tweede kwart van de tweede eeuw.
Mogelijk hoort kuil K5 bij deze oudere fase.
Vrijwel direct na het moment van insnijding begon de
rivier zich snel (in enkele of een tiental jaren) richting het
noordoosten te verplaatsen. Op deze afzettingen werd aan
het eind van de tweede eeuw of het begin van de derde
eeuw kringgreppel G1 gegraven, samen met nog enkele
geïsoleerde kuilen in het achterland. Hoewel de sporen
zich in het oostdeel van het terrein concentreren kan
worden aangenomen dat de bewoning langs de hele oever
heeft plaatsgevonden. De kringgreppel was georiënteerd
op de Heldam rivier en deze werd dan ook benut; langs de
rivieroevers werden beschoeiingen en steigertjes aangelegd en diverse visfuiken geplaatst, waarmee in de zomer
waarschijnlijk vooral op paling werd gevist. De vondst van
een zogenaamd prikanker wijst op de aanwezigheid van
kleine (vissers)bootjes.
Het terrein werd waarschijnlijk (semi-)permanent bewoond, waarbij door het jaar heen verschillende seizoensgebonden activiteiten werden uitgevoerd. Het aardewerk
geeft een ‘gewoon’ nederzettingsbeeld; het bestaat
voornamelijk uit grof gebruiksaardewerk om in te koken
en voorraden in op te slaan. Verfijnder serviesgoed (terra
sigillata en geverfde waar) was aanwezig, maar maakte
maar een klein deel uit van het totaal. In de omgeving van
de kringgreppel bevonden zich niet alleen hooilanden,
waarop waarschijnlijk afwisselend hooi werd geoogst en
vee werd geweid, maar ook een of meerdere moestuinen,
waar groenten en kruiden werden verbouwd. De vondst
van een kleine balanssikkel, die specifiek wordt toegeschreven aan het oogsten van kruiden, versterkt deze
conclusies.
De schoenen die in de rivier zijn verloren wijzen erop dat
er zowel mannen (afkomstig van soldaten of scheepslui),
vrouwen als jongeren aanwezig zijn geweest. Modieuze,
slanke sandalen en sieraden als een haarnaald en een
zilveren, doorboorde munt die als hanger is gebruikt
geven aan dat het hier waarschijnlijk niet om incidentele
bezoeken van vrouwen ging, maar om een meer permanente aanwezigheid. De sporen van wouw, een plant die
als gele kleurstof werd gebruikt, en de aanwezigheid van
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de grote kaardebol zijn aanwijzingen voor het ter plaatse
vervaardigen en bewerken van textiel.
Ter hoogte van de kringgreppel wijst het dierlijk botmateriaal erop dat hier waarschijnlijk iets anders dan
huisslacht werd uitgevoerd. In de westelijke segmenten
werd ‘gewoon’ voedselafval in de restgeulen aangetroffen,
bestaande uit sterk gefragmenteerde resten van rund,
paard, schaap/geit, varken en een enkele watervogel. Op
de nagenoeg complete runderbotten uit de restgeulen in
de oostelijke segmenten zijn echter sporen zichtbaar van
onthuiden, het grof verdelen van het karkas en vervolgens
ontvlezen, terwijl voedselafval hier nagenoeg afwezig is.
Niet alleen runderen vertoonden deze behandeling, maar
ook (jonge) paarden en zelfs honden. Hoewel deze laatste
twee soorten in de Romeinse tijd niet als consumptiedieren bekend staan, wijzen alle sporen op de botten op
professionele, goed georganiseerde slacht. Een hakmes
en mogelijk een grote (slacht)bijl ondersteunen het grove
karakter van de vleesverwerking. Het lijkt erop dat ook
de huiden van de runderen en paarden op locatie werden
bewerkt. Mogelijk hebben de steigertjes en een leerpriem
hierbij een rol gespeeld. Alle werktuigen werden in de
buurt van de skeletten met slachtsporen gevonden.
Het militaire aspect van de activiteiten komt naar voren in
enkele wapenvondsten afkomstig uit de restgeulen: een
(werp)speerpunt en een geschutspijl. Ook zijn er naast het
steigertje bij de kringgreppel zes aardewerken ballistakogels aangetroffen. Verdere militaire vondsten ontbreken
echter, en ook de aardewerktypen die horen bij een
militaire vindplaats zijn ondervertegenwoordigd. Het is
ook mogelijk dat de ballistakogels (reeds afgeschoten) uit
de omgeving verzameld zijn en secundair zijn gebruikt als
bijvoorbeeld gewicht om huiden onder water te houden.
Dit zou kunnen verklaren waarom de kogels in een cluster
langs de rivieroever lagen en ze wat betreft baksel en
vorm zo van elkaar verschillen.
De concentratie puin en ander materiaal die ca. 70 m ten
westen van de kringgreppel in de restgeulen is gevonden,
wijst eveneens op een meer (militair) georganiseerd
karakter van de vindplaats. Hoewel in eerste instantie de
gedachte was dat dit materiaal afkomstig moest zijn van
een stenen gebouw ter plaatse, lijkt de samenstelling en
de locatie (ver van de vermoede locatie van de ‘wachttoren’) van het puin eerder te wijzen op secundair gebruik.
Wel heeft het materiaal waarschijnlijk een primaire
bouwkundige toepassing gehad, in de vorm van een losse
fundering waarop hout- en/of leembouw heeft gerust.
Dit puin is elders vermengd geraakt met aardewerk en
dakpanfragmenten en vervolgens aangevoerd (via het
water?). Daarna is het in de eerste fasen van verlanding
van de rivier terecht gekomen.
Tussen het materiaal bevindt zich een relatief hoog
aandeel basalten. Deze steensoort wordt doorgaans met
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militaire activiteiten en waterwerken geassocieerd. Dit
suggereert dat het puin met opzet in de rivier is gedumpt,
waarschijnlijk om de oever tegen afkalving te beschermen.
Daarbij is op een bepaald moment dan ook lokale grond
afgeschoven in het water, mogelijk omdat de oeverversteviging met alleen puin niet duurzaam genoeg bleek. Het
was dus blijkbaar belangrijk om de oever zoals hij was
in stand te houden, wat verder bevestigd wordt door de
(deels verspoelde) beschoeiingen langs de oevers.
Het aardewerk suggereert dat de activiteiten na het begin
van de derde eeuw ophielden. Dit zou verband kunnen
houden met de restgeul, die in haar laatste verlandingsfase was en daardoor niet meer bevaarbaar. Toch hebben
in deze fase nog activiteiten op het terrein plaatsgevonden, waarbij de aanleg van een brug/dam (BR1) aangeeft
dat het belangrijk was om de overkant van de verlandende
restgeul te kunnen bereiken.
Een Romeinse wachttoren?
Tijdens het veldwerk en in de daaropvolgende uitwerking
was de stellige overtuiging van de onderzoekers dat
zich binnen de kringgreppel G1 op het terrein een (al
dan niet stenen) Romeinse wachttoren had bevonden. In
Leidsche Rijn zijn diverse wachttorens opgegraven. Deze
dateren echter allemaal uit de eerste eeuw na Chr.; ze
werden minimaal honderd jaar eerder gebouwd dan de
mogelijke wachttoren van VLEN3-00. De vier wachttorens
van Leidsche Rijn368 bezitten alle een voor wachttorens
kenmerkende plattegrond: vier centraal gestelde zware
palen, vaak nog met hout bewaard onder grondwaterniveau, en meestal een dubbele omgrachting. Deze
grachten zijn gewoonlijk V-vormig van doorsnede, wat
als typisch Romeins-militair kenmerk wordt beschouwd.
In een enkel geval ging het zelfs om een greppel met
verdedigende elementen369: omhoog stekende rijen van
schuin geplaatste, waarschijnlijk aangepunte staken.
Als er binnen kringgreppel G1 een wachttoren heeft
gestaan, zijn alle funderingssporen (en overige randverschijnselen zoals druipgoten, haarden en ‘vuile’ bewoningslagen) verdwenen. Dit kan worden verklaard doordat
het gebouw mogelijk een sterk afwijkende constructiewijze heeft gehad, bijvoorbeeld een fundering op een
houten raamwerk of een ongefundeerde wandconstructie,
opgetrokken in hout.370 Dergelijke constructies zouden
nauwelijks grondsporen veroorzaken. De vraag is echter
of de bodem droog en stevig genoeg was om op deze manier een gebouw voor langere tijd stabiel te houden. Een
puinfundering zou mogelijk beter geschikt zijn, en eveneens minder diepe sporen in de bodem achterlaten dan
de traditionele vierpalige constructie. In dat geval zouden
er echter, ondanks de onvermijdelijke steenroof voor
hergebruik, meer steenfragmenten in de directe omgeving
verwacht worden. De vijftien fragmenten in de greppelvulling betreffen voornamelijk basalt, dat doorgaans niet

met steenbouw wordt geassocieerd. Er zijn tevens geen
bewerkingssporen en/of mortel op aangetroffen.
Een tweede verklaring voor het ontbreken van funderingssporen is de subrecente afvletting die op het terrein heeft
plaatsgevonden, waardoor de (sporen van de) centrale
vier palen verloren zijn gegaan. Door de afvletting is
waarschijnlijk gemiddeld zo’n 1 m van het oorspronkelijk bodemprofiel afgegraven, waarbij de diepte toe
lijkt te nemen richting het zuiden. Dit verklaart waarom
kringgreppel G1 niet compleet bewaard is gebleven. Als
gekeken wordt naar de verhouding tussen funderings- en
greppeldieptes van de andere wachttorens van Leidsche
Rijn, blijkt dat de funderingspalen gemiddeld 20 tot 50
cm dieper zijn ingegraven dan de omringende grachten/
greppels. Wanneer een vierpalige fundering met aangenomen afmetingen van 4 x 4 m (gebaseerd op maten van de

overige Leidsche-Rijn-wachttorens) wordt geprojecteerd
op de verwachte locatie in het centrum van de kringgreppel, blijkt dat tenminste twee van de hoekpalen binnen
het bewaard gebleven deel van G1 vallen (zie afb. 12.5).
Als de palen in het algemeen diepere sporen hebben
achtergelaten dan de greppels, had een paalfundering
dus tenminste nog voor een deel tijdens het onderzoek
teruggevonden moeten zijn.
Als G1 wordt aangevuld, ontstaat een ovale vorm van ca.
21 x 15 m. Deze afmetingen zijn ruim vergeleken met
de andere wachttorens van Leidsche Rijn. Het grootste
bruikbare binnenareaal is 12,8 m (structuur 2A, LR43-53)
in doorsnede, terwijl G1, indien compleet, een gebied van
21 m bij 16 m omsluit. Ook gaat het bij de eerste-eeuwse
wachttorens vooral om (afgerond) vierkante of cirkel-

G1

G2

Afb. 12.5 De reconstructie van kringgreppel G1 met in het centrum de verwachte plaats van de wachttoren met afmetingen van 4 x 4
m. Het varkensskelet van K3 ligt mogelijk in de zuidhelft van de greppel, recht tegenover de mogelijke ingang. G2 loopt parallel aan de
projectie van de wachttoren over G1 heen.
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vormige greppels en zijn de meeste doorsnedes (min of
meer) V-vormig. Dit geldt niet voor G1.
Opvallend is ook de positie van K3 met het varkensskelet
ten opzichte van G1. Bij de reconstructie van de complete
kringgreppel ligt het varken niet alleen op het veronderstelde tracé, maar ook recht tegenover de mogelijke
ingang in het midden van de noordelijke lange zijde (zie
onder). Er is geen daterend vondstmateriaal bij het skelet
gevonden, waardoor niet met zekerheid kan worden
gezegd of de kuil werkelijk met G1 in verband kan worden
gebracht. De locatie is echter dermate opmerkelijk dat
tenminste de suggestie wordt gewekt dat dit het geval is.
Als het complete varken werkelijk in de kringgreppel is
gedeponeerd, lijkt het om een gebruik te gaan dat doorgaans niet met Romeinse wachttorens wordt geassocieerd.
Het is de vraag of kringgreppel G1 lang in gebruik is
geweest. De greppelvulling vertoont twee stadia van
opnieuw uitdiepen, waarbij tijdens de jongste uitgraving
een uitsparing van ca. 1 m breed midden op de lange
zijde is blijven staan die mogelijk als ingang geïnterpreteerd kan worden. Hoewel dit aangeeft dat het complex in
ieder geval langere tijd in gebruik is geweest en meerdere
gebruiksfasen heeft gekend, lijken twee oversnijdende
greppels (G2 en G3) erop te wijzen dat de kringgreppel
uiteindelijk niet meer belangrijk genoeg was om te blijven
onderhouden. Het aardewerk dat afkomstig is uit een van
de oversnijdende greppels (G2) geeft een datering die
gelijk is aan de datering van de kringgreppel zelf, en de
locatie van de vondst lijkt erop te wijzen dat het hier niet
om opspit uit G1 gaat. Mogelijk is dit een aanwijzing dat
de kringgreppel niet meer dan zo’n 25 jaar heeft gefunctioneerd. Dit hoeft echter niet verwonderlijk te zijn; de
eerste-eeuwse wachttorens van Leidsche Rijn zijn waarschijnlijk ook niet langer dan 10 tot 15 jaar in gebruik
geweest.371
Opvallend is de oriëntatie van G2: de greppel staat precies
haaks op de lange zijde van G1. Het lijkt erop dat G2
parallel loopt aan de structuur die centraal binnen de
kringgreppel moet hebben gestaan. Als het een wat dieper
uitgegraven ontwateringsgreppel langs de oostwand zou
zijn, zou het (indien het om een symmetrische structuur
gaat) een gebouw van ca. 9 m breed kunnen betreffen.
Verdere mogelijke afmetingen kunnen niet gereconstrueerd worden.
Conclusie
De locatie tussen limesweg en grensrivier, de kringgreppel, de steenconcentratie en de diverse Romeins-militaire
vondsten lijken op het eerste gezicht overtuigende
aanwijzingen voor de aanwezigheid van een laat-tweede-/
vroeg-derde-eeuwse (stenen) wachttoren op het terrein.
Maar als dit het geval zou zijn, is alleen door het opvoeren
van enkele uitzonderlijke funderingswijzen de afwezigheid van sporen binnen de kringgreppel te verklaren, ook
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als alle oude en recente bodemingrepen in beschouwing
worden genomen. Bij een nadere analyse sluiten de
overige gegevens niet of nauwelijks bij elkaar of andere
bekende Romeinse wachttorens uit de omgeving aan. Het
lijkt dus onwaarschijnlijk dat er Romeinse torenbouw op
het terrein aanwezig is geweest.
De nauwe banden met het Romeinse leger zijn echter
onomstotelijk vastgesteld. Op deze afgelegen buitenpost
langs de rivier hebben zich vanaf het tweede of derde
kwart van de tweede eeuw activiteiten afgespeeld.
Indicaties voor de aard van deze activiteiten zijn te vinden
in het vondstmateriaal en het archeobotanisch onderzoek.
Het gaat hierbij voornamelijk om seizoensmatige, lokale
productie. Vanaf de tweede helft van de tweede eeuw
werd in de zomer hooi geoogst, en werden er groentes
verbouwd in moestuinen. Vanaf het begin van de derde
eeuw wordt het najaar gerepresenteerd door de slacht van
onder andere runderen. De sandalen en de palingfuiken
geven aan dat er ook in deze periode ‘s zomers mensen
aanwezig waren. De bijlen die zijn gevonden, zijn een
aanwijzing voor houtkap in de directe omgeving.
Vanaf het eind van de tweede eeuw na Chr., ten tijde van
de aanleg van kringgreppel G1, werd het van belang om
de rivieroever te beschermen. Zeer lokaal gebeurde dit
door het storten van puin, dat gezien de grote diversiteit
aan steensoorten waarschijnlijk van een castellumterrein
afkomstig was. Over de gehele lengte van het onderzoeksgebied zijn houten beschoeiingen aangebracht
langs verschillende fasen van de snel migrerende rivier.
Hierbij is mogelijk zelfs een poging gedaan om de rivier
af te dammen of in te perken: het vroeg-eerste-eeuwse
materiaal in de jongere restgeulen wijst erop dat er lokaal
grond is afgeschoven.
Wat zich precies op het onderzoeksterrein heeft afgespeeld en in welke vorm, is mede door het ontbreken van
grondsporen moeilijk te reconstrueren. Maar de sieraden
en de schoenen lijken, samen met de aanwijzingen voor
textielbewerking, te wijzen op het langdurige verblijf van
vrouwen en jongeren. Mogelijk werden soldaten voor
langere tijd naar deze plek gedetacheerd om zorg te
dragen voor dit onderdeel van een aanvullend bevoorradingssysteem voor het castellum en/of de vicus van De
Meern, waarbij lokale bronnen werden aangesproken. Hun
gezinnen zouden dan (tijdelijk) bij hen gewoond kunnen
hebben.
De sporen op de botten van runderen wijzen op professionele, goed georganiseerd slacht, waarbij het vlees waarschijnlijk was bedoeld voor de bewoners van het castellum
of de vicus; consumptieafval ter plekke ontbreekt. Een
opvallend gegeven is dat onder deze professioneel geslachte dieren ook jonge paarden en zelfs honden waren,
die op dezelfde manier waren behandeld als de runderen.
Heerste er tegen het einde van de tweede eeuw of het

begin van de derde eeuw een zodanige hongersnood dat
moest worden teruggegrepen op dieren die normaal gesproken niet werden gegeten? De bewoning van de vicus
bereikte juist in deze tijd een hoogtepunt (Severische
periode: 193 tot 235 na Chr.).372 Hoewel geopperd is dat
het hier mogelijk om bepaalde rituele handelingen zou
kunnen gaan (zie hfdst. 6), lijkt een scenario waarin een
dreigend voedseltekort ervoor zorgde dat minder nauw
werd gekeken naar de herkomst van het te consumeren
vlees een aannemelijker verklaring.
Hoewel de aanwijzingen voor een wachttoren in de meest
letterlijke zin van het woord ontbreken, hoeft dit niet te
betekenen dat er niet op de een of andere manier wacht
werd gehouden. Misschien waren de binnengehaalde
gewassen of houtvoorraden die hier werden bewaard belangrijk genoeg om ze onder militair toezicht te plaatsen.
In Duisburg-Baerl, Duitsland, werd op de Dachsberg een
gebouw van ca. 16 x 9 m met een lichte puinfundering
aangetroffen.373 Ook hier was geen sprake van een toren,
maar uit het vondstmateriaal bleek duidelijk het militaire
karakter van de structuur. Gezien de ligging op een
verhoging in het landschap, zal het hier om een observatiepost zijn gegaan waarvoor torenbouw niet nodig bleek.
Misschien was een wachttoren ook op de locatie van
VLEN3-00 niet nodig. De primaire functie had mogelijk
niet zozeer te maken met observeren en waarnemen,
maar eerder met het ondersteunen van de bevoorrading
van de troepen die in castellum De Meern gelegerd waren.

12.2 Beantwoording
onderzoeksvragen
Kan de aanwezigheid van de twee gebruiksfasen die op
basis van de resultaten van het IVO-P vermoed worden,
bevestigd worden? Gaat het om een pre-Romeinse en een
Romeinse fase?
Er bevond zich vanaf het laatste kwart van de eerste eeuw
voor Chr. een inheemse nederzetting op of nabij het
terrein tot in het eerste kwart van de eerste eeuw na Chr.
Vanaf het tweede kwart van de tweede eeuw vonden er
opnieuw menselijke activiteiten plaats. Deze duurde ten
minste tot in de eerste helft van de derde eeuw na Chr.
Wat is de aard, omvang en datering van pre-Romeinse
bewoningsresten? Is er een tijds- en/of stratigrafisch hiaat
tussen de verschillende gebruiksfasen van het terrein?
De datering van de pre-Romeinse resten ligt tussen het
laatste kwart van de eerste eeuw voor en het eerste kwart
van de eerste eeuw na Chr. Over de aard en omvang is
weinig te zeggen, omdat grondsporen ontbreken. Aan de
hand van het vondstmateriaal kan echter wel worden gesteld dat het waarschijnlijk een rurale nederzetting betrof
die enkele generaties lang bewoond is geweest, waarbij
in ieder geval veehouderij een rol speelde. Tussen deze
bewoning en de Romeinse activiteiten ligt een periode van

ca. 100 jaar waarin zich op het terrein geen activiteiten
afspeelden.
Hoe liggen de pre-Romeinse bewoningsresten in geomorfologische zin?
De resten van de pre-Romeinse bewoning bestaan alleen
uit het vondstmateriaal dat zich in de afzettingen van de
Heldam fase 2A bevindt. Sporen en structuren uit deze
fase zijn niet aangetroffen, waardoor verder niets met
zekerheid gezegd kan worden over de landschappelijke
positie van de nederzetting.
Valt er iets te zeggen over de ontwikkeling in plaats en
vorm van eventueel aanwezige bebouwing en overige
structuren?
Op het terrein zijn, naast de laat-tweede-/vroeg-derdeeeuwse kringgreppel G1, enkele kuilen aangetroffen,
waarvan er drie aan G1 vooraf lijken te gaan. Mogelijk
dateert tenminste één van deze kuilen uit het tweede
kwart van de tweede eeuw. De kringgreppel kent twee
opschoningsfasen, waarna twee oversnijdende greppels
(G2 en G3) laten zien dat G1 weer buiten gebruik raakte
(waarschijnlijk binnen maximaal 25 jaar op basis van het
aardewerk). Waarschijnlijk heeft binnen G1 een gebouw
gestaan. Mogelijk zijn de latere greppels G2 en G3 hier
restanten van. Als G2 een afwateringsgreppel was, gaat
het mogelijk om een gebouw van ca. 9 m lang of breed.
De houtstructuren langs de oevers van de restgeulen van
de Heldam fase 2B zijn grotendeels verspoeld, waardoor
eventuele faseringen en reparaties niet meer zichtbaar
zijn. Alleen van de brug/dam BR1 is te zeggen dat deze
constructie in de laatste fase van verlanding van de restgeul is aangelegd: rond het tweede kwart van de derde
eeuw na Chr.
Wat was de aard en intensiteit van de aangetroffen
Romeinse bewoning en/of activiteiten?
Vanwege het vrijwel ontbreken van grondsporen is niets te
zeggen over de aard en omvang van eventueel aanwezige
structuren. De diverse werktuigen en de aanwezigheid van
visfuiken en moestuinen wijzen echter wel op een langdurige bezetting van de locatie. De nadruk lag hierbij op
het exploiteren en waarschijnlijk ook de opslag van lokale
grondstoffen: er zijn aanwijzingen voor hooiproductie,
houtbewerking, slacht en huid-/leerbewerking op het
terrein. De schoen van een jongeling, vrouwenschoenen
en sieraden geven aan dat er ook aan de aanwezigheid
van gezinsleden gedacht moet worden. Een geschutspijlen speerpunt, een concentratie ballistakogels en een
grote (bouw)puinconcentratie met een hoog basaltgehalte
bevestigen het militaire karakter van de vindplaats. Het
aangevoerde puin heeft waarschijnlijk in diverse fasen
van de restgeul van de Heldam rivier als oeverversteviging gediend, samen met de houten beschoeiingen.
Waarschijnlijk gaat het om een kleine buitenpost, die
onderdeel was van een lokaal, aanvullend bevoorradingssysteem ten behoeve van het castellum in De Meern.
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Wat kan er op basis van de vondsten uit de restgeul
gezegd worden over de materiële cultuur en de voedseleconomie van de pre-Romeinse en Romeinse bewoning?
De pre-Romeinse bewoning heeft het karakter van een
‘gewone’ nederzetting; het aardewerk laat een tamelijk
normale verdeling van groot, middelgroot en klein
aardewerk zien, met een groot aandeel roet- en kookresten. Uit het dierlijk bot blijkt eveneens een verdeling die
niet afwijkt van andere eerste-eeuwse nederzettingen: een
hoog aandeel rund en schaap/geit, hier aangevuld met
waterwild.
Het aardewerk van de Romeinse bewoning laat eveneens
een ‘gewoon’ nederzettingsbeeld zien: een groot aandeel
kook- en voorraadpotten en een klein aandeel serviesgoed. Het dierlijk bot geeft een tweeledig beeld: aan de
ene kant het voedselafval met een groot percentage rund,
aan de andere kant een assemblage met een bijzonder
groot deel paard en een zeer lage fragmentatiegraad van
alle botten (ook rund). Op de botten werden specifieke
snijsporen waargenomen die wijzen op de eerste twee stadia van vleesverwerking, waardoor de indruk ontstaat dat
deze grove stukken elders verder zijn verdeeld. Onthuide
en ontvleesde honden en paarden wijzen mogelijk op een
dreigend voedseltekort rond het begin van de derde eeuw.
Verder zijn sporen gevonden van granen (die waarschijnlijk niet lokaal verbouwd werden), tuinbouw en een enkel
vijgenzaadje, waarschijnlijk afkomstig van een geïmporteerd, gedroogd exemplaar. Hoewel de vindplaats redelijk
afgelegen was, werd hier toch ook rekening gehouden
met uiterlijk, wat zichtbaar is in de modieuze vrouwenschoenen, de zilveren munthanger en de haarnaald. Het
militaire karakter komt naar voren in een geschutspijl- en
speerpunt en enkele mogelijke soldatenschoenen.
Wat is de landschappelijke ligging van de Romeinse resten
in geomorfologische zin, met name wat betreft de stratigrafische relatie van de Romeinse vindplaats ten opzichte
van de afzettingen van het riviersysteem?
De kringgreppel G1 ligt op de eerste afzettingen van de
Heldam rivier fase 2B. Het betreft hier een ‘chute’ vanaf de
voormalige rivierbocht die zich in het eerste kwart van de
tweede eeuw na Chr. heeft ingesneden in zowel de oude
afzettingen van de Heldam fase 1 en de westelijk gelegen
afzettingen van fase 2A. Vervolgens vormde zich in het
tweede kwart van de tweede eeuw in de binnenbocht een
nieuwe, zuidelijke insnijding die naar snel het noorden
opschoof. Op deze afzettingen werd G1 aangelegd. Uit het
vondstmateriaal in deze afzettingen en de restgeulen die
de eindfase van de rivier markeren, blijkt dat deze afzettingen en de diverse restgeulen in slechts enkele (of een
tiental) jaren gevormd zijn. De bewoning heeft vanaf het
midden van de tweede eeuw gefunctioneerd tot minstens
het eerste kwart van de derde eeuw na Chr. en het bewoningsafval is in de insnijding EIIIb en de restgeulen 4/5/6
terechtgekomen. Er is geen aardewerk meer aangetroffen
dat later dateert. Tijdens de laatste verlandingsfase van de
Heldam rivier is echter wel een brug of dam in het water
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(aan)gelegd, en is er dierlijk botmateriaal in het water
terecht gekomen. Een van de kuilen in het achterland van
de kringgreppel ligt op de laklaag uit de ijzertijd. Het is
echter waarschijnlijk dat ook deze kuil bij de Romeinse
bewoning hoort en dat een groot deel ervan door de
afvletting is verdwenen.
Hoe zag het landschap in de wijdere omgeving eruit in
geomorfologische zin, met name wat betreft de dynamiek
en dimensies van het riviersysteem?
In het centrale deel van het terrein zijn bedding- en
oeverafzettingen van reactiveringsfase van de Heldam
stroomrug aanwezig. De reactivering vond plaats vlak
vóór of rond het begin van de jaartelling en daarbij werd
de Heldam stroomrug mogelijk de hoofdstroom van de
Rijn. De afzettingen uit deze fase worden onderverdeeld
in fase 2A en 2B. In fase 2A stroomde de rivier van het
noordoosten naar het zuidwesten over het westelijke deel
van het opgravingsterrein. De rivierbedding verschoof
geleidelijk in noordwestelijke richting. In het eerste
kwart van de tweede eeuw na Chr. had de rivier een
ruime meanderbocht gevormd en vond waarschijnlijk
een bochtafsnijding plaats (fase 2B). De nieuw gevormde
rivierloop lag waarschijnlijk in het centrale deel van het
opgravingsterrein en was zuidoost-noordwest georiënteerd. Deze oriëntatie was dus vrijwel haaks op richting
van de rivierbedding uit het begin van fase 2A. Tijdens
perioden van grote waterafvoer werden in de binnenbocht
diverse nevengeulen (‘chutes’) gevormd. Rond de tweede
helft van de tweede eeuw sneed de rivier zich in het zuiddeel van het terrein in en schoof vervolgens noordwaarts
op. Aan het begin van de derde eeuw wordt de Oude Rijn
de hoofdstroom van de Rijn. Hierdoor neemt de waterafvoer in de Heldam rivier af en begint de rivierbedding te
krimpen. In deze eindfase migreert de slinkende rivier in
korte tijd snel. Uiteindelijk verlandt de rivier in het tweede
kwart van de derde eeuw na Chr.
Wat valt er te zeggen over de vegetatie in de omgeving
van de Romeinse vindplaats in de tweede en derde eeuw?
Het pollenonderzoek laat zien dat het landschap relatief
open van karakter was. Wel blijkt dat een of meerdere
elzen op of in de zeer nabije omgeving (maximaal
enkele tientallen meters) van de vindplaats stonden.
Aanwijzingen voor menselijke activiteit in de vorm van
cultuurgewassen en ruderale planten waren nauwelijks
aanwezig. De vegetatie in de nabije omgeving werd
gedomineerd door graslandplanten. Graslandvegetaties
met ratelaars kunnen zich alleen handhaven als sprake
is van een regelmatig maaibeheer. De conclusie is dan
ook dat zich in de nabije omgeving extensief beheerde
vochtige/natte hooilanden bevonden. De bewoners
verzamelden bramen, frambozen en vlierbessen in hun
natuurlijke omgeving. Verder blijkt dat zeer waarschijnlijk
sprake was van lokale tuinbouw. Op kleine, waarschijnlijk
afgeschermde, goed bemeste percelen werden groenten
en kruiden gekweekt.

Welke formatieprocessen hebben zich na de Romeinse tijd
op het terrein afgespeeld?
Het terrein is in de nieuwe tijd grotendeels tot ca. 1 m
diep afgegraven ten behoeve van kleiwinning voor de
productie van dakpannen en bakstenen.
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Lauwerier & Robeerst 2001.
Groot 2008.
De schofthoogte gemiddelden zijn echter wel erg
site-gebonden. Zo ligt het gemiddelde op LR41-42
rond 128 cm en op LR60 rond 134 cm; beide sites
dateren uit de eerste eeuw. De bepalingen met
betrekking tot de eerste-tweede eeuw komen
voornamelijk van LR46, die van de tweede-derde
eeuw zijn van dit onderzoek (VLEN3-00).
Zie bijlage 13 van LR58, Esser 2012.
De wachttoren op LR39 heeft te weinig gegevens
geleverd voor een inzicht in de slachtleeftijd.
Voorvoet: het voorste deel van het halve geslachte
dier dat alle beenderen, alsmede de hals en
schouder omvat, met tenminste vier en ten hoogste
tien ribben. Voorhand: de schoudergordel en de
voorbenen. Achtervoet: het achterste deel van het
halve geslachte dier dat alle beenderen, alsmede de
romp, de dikke en dunne lendenen omvat, met ten
minste drie ribben. Achterhand: de achterbenen en
de bekkengordel; www.encyclo.nl.
Soms ook halverwege een bot. Op welke manier
en in hoeveel stukken het karkas wordt verdeeld is
namelijk afhankelijk van traditie en gewoonte.
En zoals ze bijvoorbeeld nog op Spaanse markten
te koop zijn.
FAO 1985, 1990.
Lauwerier 1988.
Maltby 2007.
Seetah 2002.
Lauwerier 1999.
Op deze dag werden wedrennen gehouden met
krijgspaarden. Het rechter paard van het winnende
tweespan (d.i. het paard dat het hardst had
gelopen en zich het meest had moeten inspannen)
werd met een speer gedood en geofferd aan
Mars. Het hoofd en de staart werden afgehakt,
waarna hier vervolgens rituele handelingen mee
plaatsvonden. Wat met de rest van het paard
gebeurde, is onbekend. http://nl.wikipedia.org/
wiki/Equus_october.
De slachtsporen op de middenvoetsbeenderen
uit de Nijmeegse castra hebben niets van doen
met consumptie, maar met beenbewerking. De
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sporen op een opperarmbeen uit de castra en een
spaakbeen uit de vicus (Nijmegen Ib-c) worden in
verband gebracht met het in stukken verdelen van
het karkas om het begraven te vergemakkelijken
(Lauwerier 1988, 154-155).
Zeiler 2005. Het schouderblad is afkomstig uit de
vicus of het castellum.
Gehasse 1997, 57-58. In hoeverre er een
overeenkomst is met de fragmentatiegraad,
is moeilijk te zeggen. Volgens Gehasse zijn
de fragmenten van paard, met een gemiddeld
percentage van 50-69% voor fase 1 t/m 5, wel
groter dan die van rund (gemiddeld percentage
38-47%). Het is echter onduidelijk hoe dit
gemiddeld percentage tot stand is gekomen.
Gehasse 1997, 23. Het percentage kop- en
voetresten bedraagt 52% (Gehasse, 1997, 9).
Gehasse 1997, 63.
Baretta, Tobi & Wesseling 1955.
In zowel vondstnummer V409, als V410 en V411 zit
niets anders dan een schedel en voeten van paard.
Lauwerier 1999.
Lauwerier 1999. Hier betreft het overigens een
merrie met een schofthoogte 139-142 cm; Laarman
1996b, 349.
Zie onder andere Tiel-Passewaaij, Groot 2008.
Meijer 2011, 111.
Het keramisch bouwmateriaal wordt hier aangeduid
met de correctere term grofkeramiek. Dit is de
gangbare term binnen de keramische wereld
waarmee dakpannen, metselstenen, straatstenen en
buizen worden onderscheiden van fijner keramisch
bouwmateriaal zoals tegels en aardewerk. Daarmee
wordt niet alleen een verschil in productgroep maar
ook in productiemethode weergegeven.
Het gemeentelijk depot heeft geen voorzieningen
voor onderzoek van materiaal ter plekke. Er moest
dus geïmproviseerd worden, waardoor op bepaalde
momenten geen wegschaal ter beschikking stond.
Systematisch onderzoek hiernaar is tot op heden
vrijwel niet uitgevoerd. Waar dit wel gebeurd is, is
veelal slechts gekeken naar een selectie van het
materiaal, dat bovendien op de vindplaats vaak
ook al selectief is verzameld. Vergelijkingen met
andere vindplaatsen zijn daardoor moeilijk. Vaak
wordt verondersteld dat alleen materiaal afkomstig
uit relevante sporen onderzocht hoeft te worden.
Dit is echter een onjuiste veronderstelling. Ook al
verspreidt bouwmateriaal zich bij sloop of verval
van een gebouw wel enigszins, het blijft haar
waarde houden als informatiebron over het soort
gebouwen dat aanwezig is geweest, al kan deze
informatie niet altijd direct teruggekoppeld worden
aan specifieke gebouwsporen
Ook over de productie van grofkeramiek en
natuursteen is nog betrekkelijk weinig bekend.
Van veel fenomenen weten we dat ze voorkomen,
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maar nauwelijks in welke verhoudingen tot de
totale hoeveelheid materiaal. Pas als we hier
greep op krijgen, kunnen we beginnen met het
formuleren van antwoorden op vragen betreffende
de organisatie en techniek van de productie van
bouwmateriaal.
In het algemeen is de onderzijde van een later
vlakker en met minder uitgesproken vervormingen.
Dit wordt vermoedelijk veroorzaakt doordat een
drogere massa wordt gebruikt bij het vormen
(een later hoeft niet verder bewerkt te worden).
Tegulae lijken met een nattere, plastischer massa
te worden gemaakt, wat vaak zichtbaar is aan
de vervormingen aan de onderzijde, die daarom
regelmatig werd bijgewerkt.
Er zijn negen categorieën insluitsels onderscheiden
(zand, grind, Fe en Mn in de vorm van oer,
concreties en vlekken), kalk in amorfe vorm, kalk
in schelpen etc, glimmers (muscoviet), organica:
negatieven van plantendelen, klei: brokken en
vlekken klei (witte ontijzerde klei, gele kalkrijke
vlekken, prismatische brokken etc), sintels etc,
waaronder ook fragmenten baksteen en keramiek
vallen). Het materiaal is ingedeeld in de categorieën
zacht en hard aan de hand van de klank van
het materiaal en de krasbestendigheid. Bij de
structuur is onderscheid gemaakt in compactheid,
gelaagdheid, blazigheid (in de matrix bevinden
zich blazen en holtes niet-zijnde negatieven
van organica) of rommeligheid (de matrix is
rommelig, met hoeken, prismatische structuren,
scheuren etc). Het baksel is steeds ingedeeld naar
de overheersende structuurvorm. Insluitsels of
structuur zijn niet gekwantificeerd.
Onder mechanische slijtagesporen worden die
sporen gerekend die ontstaan door schuren,
krassen etc. als gevolg van belopen of hergebruik
als slijpsteen etc. Grofkeramiek slijt vooral als
gevolg van verwering door weersinvloeden:
regen, vorst, zon. In de bodem lijkt grofkeramiek
nauwelijks aan slijtage onderhevig te zijn, al wordt
het wel brosser op termijn. Verweringsporen
zeggen daarom niet alleen wat over het primaire
(en secundaire) gebruik van het materiaal in de
oorspronkelijke toepassing(en), maar ook over de
latere processen.
Er zitten vrij veel stukken in de categorie ‘Indet’
met een gewicht van enkele honderden grammen of
nog meer. Vermoedelijk betreft het hier fragmenten
van tegulae en lateres zonder voor de onderzoekers
herkenbare kenmerken.
De keien zijn wel gedetermineerd, evenals een deel
van het grind, maar zijn hier samengevoegd naar
hun natuurlijke vorm om de tabellen overzichtelijk
te houden.
Tegulae verschillen nogal in gewicht. De enige
twee complete tegulae uit Forum Hadriani wegen
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6100 en 5800 g (Gazenbeek 2009). In Ewijk zijn
meerdere complete tegulae aangetroffen, waarvan
vijftien zijn gewogen. Deze wegen tussen de 5787
en 9942 g, het gemiddelde gewicht bedraagt 6846
g. Opgemerkt dient echter te worden dat bij een
deel van deze tegulae een van de flenzen bewust
was afgekapt, zodat het gemiddelde gewicht van
de complete tegulae oorspronkelijk hoger zal zijn
geweest (eigen waarneming). Brodribb komt tot een
gemiddelde van 5806 g (n= 41) bij de tegulae van
het badgebouw van Beauport Park. De tegulae daar
zijn echter wat kleiner. (Brodribb 1979a 140-142).
Al moet bij deze opmerking wel enige
voorzichtigheid worden betracht. Per
vondstnummer is wel onderzocht of fragmenten
aan elkaar passen, maar dit is niet gebeurd met
fragmenten uit verschillende vondstnummers. Dat
een dergelijke vergelijking zinvol kan zijn, laat een
onderzoek zien aan grofkeramisch materiaal uit de
omgeving van de Zuidpoort van het castellum van
Alphen aan den Rijn. Een groot aantal fragmenten
bleek aan elkaar te passen, waardoor in een
aantal gevallen complete tegulae konden worden
geconstrueerd. Op de betreffende locatie bleek
dus niet een pakket samengesteld uit los puin,
maar eerder de elementen van een compleet dak te
liggen (eigen onderzoek, KUN, niet gepubliceerd).
Het verdient derhalve aanbeveling om de
tegulafragmenten alsnog met elkaar te vergelijken.
De complete tegula meet 400x340 mm. Zes
complete tegulae uit Forum Hadriani meten
410x315 (2x), 410x320, 410x335, 415x330 en
420x320 mm (Gazenbeek 2009). Derhalve kan
worden uitgegaan van een dekking van ca. 0,13 m2
per tegula. De overlap bij tegulae bedraagt ca. 20%,
de netto dekking zal daarom ca. 0,10 m2 bedragen.
Brodribb komt tot een vergelijkbare dekking bij het
badgebouw van Beauport Park. Bij een tegula met
eenmaat van 397x310 mm en een overlap van 10cm
(=25%) komt hij uit op een dekking van 0,09 m2
(Brodribb 1979a, 141-142).
Warry 2006a en Warry 2006b.
Tijdens het XXII International Limes Congress van
6 tot 11 september 2012 presenteerde Alexandra
Busch (DAI) een paper over de castra van het
Legio II Parthica in Albano Laziale. Een deel van
het dak van dit aan het eind van de tweede eeuw
gebouwde fort is bij de destructie integraal naar
beneden gekomen en afgedekt met puin. Op dit
dak bevonden zich naast tegulae gestempeld door
het Legio II Parthica, dus daterend uit het eind van
de tweede eeuw, ook tegulae met stempels die nog
uit de tijd van de republiek stamden. Deze waren
waarschijnlijk afkomstig van een villa uit de eerste
eeuw die tot het keizerlijke bezit behoorde en die
gesloopt is om de castra te kunnen bouwen.
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Vormling (meervoud: vormlingen) is de gangbare
term binnen de grofkeramische industrie voor pas
gevormde, drogende, maar nog niet gebakken
producten. Deze term, evenals andere uit deze
industrietak, wordt hier bewust gebruikt omdat
de Romeinse grofkeramische industrie zich in
essentie niet onderscheidde van die zoals die
tot in het begin van de vorige eeuw gangbaar
was. Vormlingen werden ook wel aangeduid als
groenlingen of groene stenen.
Indien de hoek meer dan 90 graden bedraagt, dus
wijkt, betreft het een bovenhoek. Bij een hoek
minder dan 90 graden betreft het een onderhoek.
Leiden-Matilo: Gazenbeek in voorbereiding; LR62:
Gazenbeek 2012c; Naaldwijk: Gazenbeek 2010b en
2012a; Voorburg: Gazenbeek 2009 en Gazenbeek
2012b.
Bijvoorbeeld het bedrijfsgebouw van Lebach
(Saarland) waarvan de twee ingangspoorten
opgemetseld zijn in lateres (Miron 1990) of een
gebouw van de villa in Meonstoke (GB), waar lateres
gebruikt zijn in raamomlijstingen en zuilen (King &
Potter 1990).
Eigen waarneming september 2011. Het onderzoek
is uitgevoerd door het INRAP onder leiding van M.
Gazenbeek. Publicatie van de resultaten van het
onderzoek is voorzien in 2013.
Zie bijvoorbeeld Ruprecht 1980 Tafel 45b of
Anderson, Wacher & Fitzpatrick 2001:16. Recent is
in Jerusalem (Great Causeway) een oven opgegraven
waarin ronde lateres waren verwerkt in een lemen
wand en vloer (persoonlijke mededeling S. WekslerBdolah). In eerste instantie is deze geïnterpreteerd
als een oven voor de verwerking van metaal. Er zijn
echter geen andere aanwijzingen aangetroffen die
dit ondersteunen. Gezien de vorm en de interne
afwerking zou het wel eens kunnen gaan om een
oven voor de bereiding van levensmiddelen.
V428.
Vondstnummer 375.
V261 (kam? zes parallelle cirkels), V337
(diagonalen), V692 (vier parallelle groeven), V708
(twee parallelle groeven), V719 (cirkels kam?) en
V720 (parallelle ribbels).
V692, V708 en V720.
V318, V320 (ca. 2/3 deel aanwezig), V322 en V329
(alle rond) en V321 en V336 (biconisch).
V336.
V637. Dit fragment met een gewicht van 455 g
is door Kars en Van Pruissen geclassificeerd als
indetermineerbaar met de opmerking ‘Conc.
Cirkels’. Bij de tweede determinatie is vastgesteld
dat het om een fragment van een vlak van een
tegula gaat dat slijtage vertoont.
Warry geeft een summier maar helder overzicht
van verschillende verklaringen. Aan de hand van
het materiaal dat hij voor zijn onderzoek bekeken

heeft, concludeert hij dat ca. 80% van de vormen
bogen betreft (Warry 2006b, 90-91).
189 Er wordt hier uitgegaan van een productiemodel
waarbij de vormlingen liggend op de grond
werden gedroogd, waarbij ze zonodig met (riet)
matten tegen regen of extreme zonneschijn
werden afgeschermd. Dit is ook de wijze waarop
in de middeleeuwen en nieuwe tijd hoofdzakelijk
werd gewerkt. Incidenteel zijn indrukken van
regendruppels of de gevolgen van uitdroging
door teveel zon waarneembaar op Romeins
grofkeramiek, wat dit ook lijken te onderbouwen.
Haaghutten, waarop de vormlingen individueel
op rekken liggen te drogen, zijn vooral vanaf de
negentiende eeuw veel gebruikt. Uit Romeinse
contexten zijn geen haaghutten met zekerheid
bekend, wat gezien de te lichte bouwwijze mogelijk
deels een waarnemingsprobleem is. Mogelijk
werden vormlingen na het opsnijden in loodsen
gestapeld. Een grote loods tussen twee ovens
in Rheinzabern kan zo geïnterpreteerd worden
(Federhofer 2007, 37).
190 V176.
191 Omwille van de betrouwbaarheid is alleen een
aantal vindplaatsen opgenomen die recent zijn
onderzocht. In het verleden is te vaak niet naar al
het materiaal gekeken, terwijl telmerken veelal op
kleine fragmenten worden aangetroffen. Daarnaast
is er bij sommige auteurs een misconceptie over
telmerken. Zij rekenen berwerkingssporen aan de
buitenzijde van de flenzen tot de telmerken (zie
bijvoorbeeld Brakman & van Pruissen 2008 of van
Pruissen, Kars et al 2008).
192 Gazenbeek 2009.
193 Brakman en Van Pruissen 2008
194 Gazenbeek in prep. (Leiden).
195 Gazenbeek 2012c.
196 Ook het grofkeramiek van het onderzoek
LR62 heeft een sterke component zand in de
matrix. Bij dit onderzoek is ook al gewezen
op de waarschijnlijkheid van een herkomst
stroomopwaarts langs de Rijn (Gazenbeek 2012c).
197 Brodribb 1979a, 152 e.v.; Brodribb 1979b, 219;
Chauffin 1956, 85; Hanel 1995, 277-8.
198 Van verschillende locaties zijn tegulae bekend
met daarop graffiti die betrekking hebben op de
dagproductie. Deze lijkt rond 220 exemplaren te
liggen (Rudling 1986, 211; Federhofer 2007, 92 ev;
Spitzlberger 1968, 86-7).
199 Vergelijk de capaciteitsberekeningen van Eschbach
en Castella met de gegevens van Federhofer over
ovenomvang (Eschbach & Castella 1995, 178 en
Federhofer 2007, 67-91).
200 Men moet niet vergeten dat het vormseizoen
beperkt is tot de zomermaanden (globaal apriloktober), daar vormlingen door hun vochtgehalte
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gevoelig zijn voor vorst. Naar alle waarschijnlijkheid
liep de stookperiode gelijk.
Zie Gazenbeek 2012c.
Haalebos en Franzen 2000, 121.
Haalebos en Franzen 2000, 121.
Haalebos en Franzen 2000, 123, noot 104; Haalebos
1977, 178.
Holwerda en Braat 1946, 106.
Spitzlberger geeft een mooi overzicht van dit
soort indrukken, waarbij hij niet alleen mogelijke
verklaringen vanuit toeval, maar ook vanuit
een bewust handelen bespreekt. Een van de
verklaringen die voor bijvoorbeeld de afdrukken
van (blote) kinder- en mogelijk ook vrouwenvoeten,
maar ook voor de wistekens, wordt gegeven, is
dat deze een bovennatuurlijke betekenis zouden
hebben gehad, en dus als een rituele handeling
zouden zijn aangebracht (Spitzlberger 1968, 88).
Gezien het brede scala aan indrukken, zowel wat
betreft veroorzaker als wijze van aanbrengen,
lijkt een verklaring als rituele handeling echter
vergezocht.
Zie hierover ook het onderzoek LR62, waar ook veel
basalt is aangetroffen (Gazenbeek 2012c). In de
omgeving van Utrecht lijken deze twee vindplaatsen
overigens niet alleen te staan. De tot nu toe
uitgevoerde onderzoeken overziend, onstaat de
indruk dat basalt op veel locaties is toegepast, en
dan met name in waterstaatkundige situaties.
Roder 1972, 8 en 18; Hörter 1997, 76 ev.
Linthout 2007 (De Meern 4).
Deze veronderstelling is gebaseerd op het
voorkomen van witte puimsteen in de matrix en de
grove macroporiën, zie Ebisch 2005.
Röder1972, 13.
Kars 1983c.
Oölithische = kalksteen opgebouwd uit oöiden,
kleine, bolronde, uit concentrische laagjes
opgebouwde kalkconcentraties, die door kalk zijn
samengekit.
Panhuysen 1996, 87ev.
Breccie is een gesteente gevormd door
aaneenkitting van hoekig gesteentepuin.
Zie in dit verband de opmerkingen van Thoens
over Franse kalksteen in Aardenburg en steen uit
Boulogne in Oudenburg: Thoens 1975, 126.
Ook bekend onder diverse (handels)namen als,
o.a., blauwe steen, Petit Graniet, Doornikse steen,
Namense steen, Arduin.
Stromatolitisch kalksteen is kalksteen opgebouwd
uit gelamineerde banden gevormd door kolonies
van kalkproducerende eencellige wieren.
Crinoidea = zeelelies.
Grainstone = kalkgesteente opgebouwd uit korrels,
zonder slib. Vergelijkbaar met zuiver zandsteen.
Dreesen/Dusar/Doperé 2003, 179 ev.
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222 Thoens 1975, 126. Zie echter ook Panhuysen 1996,
99.
223 Dreesen/Dusar/Doperé 2003, 83-85.
224 Panhuysen 1996, 81-82, Gazenbeek 2009 en 2012b
(Voorburg) en Gazenbeek 2012c (LR62).
225 Ibidem 213 e.v.
226 Rothenhöfer 2005, 109 en ook noot 262.
227 Natuursteen wordt maar beperkt onderzocht,
waarbij meestal slechts een selectie van het
materiaal wordt bekeken. Kwantitatieve gegevens
zijn schaars in de rapportages zodat het vergelijken
van vindplaatsen moeizaam gaat. En er is ook nog
vrijwel geen onderzoek gedaan naar de herkomst
van het natuursteen. Gunstige uitzonderingen zijn
onder andere het werk van Linthout (al gaat het bij
hem om een materiaalcategorie, basalt, waarvan
de herkomst al vrij nauwkeurig bekend was) en
het onderzoek van Panhuyzen naar de stenen
van Maastricht (o.a. Linthout 2007, Panhuyzen
1996). Momenteel wordt door W. de Clerq van
de Universiteit van Gent onderzoek gedaan naar
de herkomst van het leisteen aangetroffen in de
Vlaamse kustvlakte en Zeeuws-Vlaanderen. Dit
onderzoek lijkt verrassende resultaten te gaan
opleveren. Er pleit veel voor het uitvoeren van
vergelijkbaar onderzoek naar de herkomst van het
natuursteen van de limes, daar dit waarschijnlijk
diffuser is dan we altijd hebben aangenomen.
228 De dikte van Romeinse dakleien is in het algemeen
aanzienlijk groter dan die van middeleeuwse of
jongere dakleien. Inmiddels zijn echter ook dunne
dakleien uit Romeinse contexten bekend van de
Katzenburg bij Mayen. In een van de torens hier
bleek nog het complete dak te liggen, bestaande
uit dunne, schubvormige leien. Deze vorm werd
bepaald door de ronde architectuur van de toren,
waarop per definitie ook een rond dak moet
zitten. Een dergelijk dak kan alleen succesvol
gedekt worden door gebruik te maken van dunne,
schubvormige leien (Hunold 2011).
229 Zie o.a. Gazenbeek 2012b (Voorburg), Gazenbeek in
prep b (Nijmegen) en Wesseling 2000 (Oss).
230 V690.
231 V487 en V554.
232 V517.
233 C. van Driel-Murray heeft over leembouw een zeer
verhelderende lezing gegeven op de Dag van het
Romeins Aardewerk 2009 (Universiteit Nijmegen).
Zie ook het informatieve artikel van Kienzle over
woonhuizen in Xanten (Kienzle 2008).
234 Vakwerk, al dan niet verdekt, is ook nu nog in grote
delen van Europa te vinden. Verhelderend is het
bekijken van de zij- of achterkanten van gebouwen.
Dan blijkt dat veel gebouwen die aan de straatzijde
een volledig stenen gevel tonen, een houten skelet
in vakwerk hebben. Steen heeft status, en wie zich
het kon veroorloven, versteende zijn gevel. Dit
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proces zal mogelijk in de Romeinse tijd niet anders
zijn geweest.
Iversheim: Solter 1970; Koudekerke: Kisters 1991, 8.
Nijmegen: Kisters 1991; Keulen en Bonn:
Rothenhofer 2005, 115.
Gazenbeek 2012b.
Zie bijvoorbeeld Thoen 1975, 126; die ook het
gebruik van Doornikse steen (een kolenkalksteen)
als grondstof voor brandkalk noemt.
Een kwaliteit die zelfs nu nog door
waterstaatkundigen zeer wordt gewaardeerd.
Dijken, kribben en versteende oevers langs de
rivieren en de kust worden tegenwoordig nog
steeds uitgevoerd in basalt.
Bijvoorbeeld elders in Utrecht (De Balije LR39,
wachtpost: n=231, 3552,1 kg (Kars & Van Pruissen
2010); LR62, rivierbedding: n=50, 210,162 kg
(Gazenbeek 2012c); of Domplein, castellum:
n=onbekend (Ozinga en De Weerd z.j.: 75);
Woerden, castellum: vermoedelijk meer dan vijf
fragmenten (Van Pruissen & Kars 2008, 210-211);
Voorburg-Forum Hadriani, stad: enkele fragmenten
(Gazenbeek 2009 en Gazenbeek 2012b); en
Aardenburg, castellum: eigen waarneming,
proefsleuvenonderzoek 2010/2011).
Een kleine hoeveelheid metaalvondsten was
niet beschikbaar voor het metaalonderzoek van
VLEN3-00. Het betrof hier enkele Romeinse fibulae
(mantelspelden) en Romeinse munten. Deze dateren
uit het begin van de eerste eeuw (mondelinge
mededeling E.P. Graafstal, gemeentelijk archeoloog
Utrecht) en zijn op afb. 8.1 weergegeven.
Pietsch 1983, 8-9.
Bazelmans 2007, 222.
Manning 1985, 12-14.
Bazelmans 2007, 222, afb.8.44 (vondstnummer
601).
Den Hartog in prep.
Van der Poel 1959, 144.
Manning 1985, 120-122.
Harnecker 1997, 11.
Vgl. Harnecker 1997, Kat.nr. 214-225, tafel 21.
Houtdeterminatie: L. Kooistra, Biax consult.
Kerkhoven in prep.
Idem.
Van Es en Verwers 2007, 227-228, 239: Fig. 195B.
Persoonlijke mededeling J. van Hemert.
Deschler-Derb 1999, 21.
Appels & Laycock 2007, 136-137.
Deschler-Erb 1999, 16.
Nicolay 2005, 35.
Idem.
Manning 1985, 85; Vgl. Kat. nr. N22-N27, Pl. 36.
Derks 2007, 214-217.
Determinatie J. van Hemert.
Vgl. Riha 1990, Kat. nr. 601-610, tafel 23.
Riha 1990, 62.
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287
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289
290

291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305

306
307

Idem.
Idem
Vergelijk Oldenstein 1976, tafel 47-49.
Riha 1990, 112-113.
Riha 1990, 113.
Van Driel-Murray in press.
Van Driel-Murray 2007.
Van Driel-Murray 2001, 356, fig. 27.
Van Driel-Murray 2001, 349, fig. 18.
Van Driel-Murray in press.
Van Driel-Murray 2001, 350-1.
Van Driel-Murray 2001, 351, fig. 21.
Vergelijk Van Driel-Murray 2001, 352, fig. 22.
Van Driel-Murray 1996, 2007, 2008.
Voorheen sectie Cultuurhistorie.
Voorheen ROB (Rijksdienst voor Oudheidkundig
Bodemonderzoek).
Brinkhuizen 1983, 43; Bloemers et al. 1981, 42-43.
Van Iterson Scholten 1977.
Bulten et al 2002.
In een enkel geval zouden aparte fragmenten van
dezelfde fuik afkomstig kunnen zijn.
Beunder 1990, 40.
Persoonlijk commentaar P.C. Beunder.
In Chalon-sur-Saône (Frankrijk) is een Romeinse fuik
van wilgentenen, van mogelijk hetzelfde model,
gevonden met een lengte van 135 cm, Monthel
1996.
Van Iterson Scholten 1971b; Van Regteren Altena &
Sarfatij 1973, 70.
BP 1880 + 35 (GrN 6633). In verband met wiggles in
de 14C-calibratiecurve zijn er twee mogelijkheden
voor de kalenderjarendatering.
Van Rijn 1993, 149-153.
Persoonlijk commentaar van B. Beerenhout en
gedetailleerde beschrijving in Spruyt 1990.
Bureau voor Eco-archeologie, Lange 1998.
Brinkhuizen 1983.
Schweingruber 1982.
Van Doorn 1971, 30.
Spruyt 1990.
Van Gerfen in: Spruyt 1990.
Weeda et al 1985, 64.
Braster 2000, 74.
Braster 2000.
Weeda et al 1987, 238.
Bloemers et al 1981, 42.
Louwe Kooijmans et al 2001, 466-9.
Van Doorn 1977. Soms echter wordt geen verschil
gemaakt. Zowel in sommige literatuur als in
bepaalde delen van het land wordt de vis altijd ‘aal’
of altijd ‘paling’ genoemd, ongeacht de leeftijd. In
deze rapportage ga ik echter uit van de door Van
Doorn aangegeven verschillen.
Lobregt & Van Os 1977.
Deze hele passage lijkt in de verleden tijd te spelen,
aangezien paling op het punt van uitsterven staat.
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313
314
315

316
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318
319
320
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323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
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337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
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De Jong et al. 1988, 139.
Dorleijn 1977.
Dorleijn 1977.
Van Iterson Scholten 1971b.
Nijssen & de Groot 1987a en b.
Volgens Sirelius 1906, in: Brinkhuizen 1983, 21.
Ehrenkreutz 1863.
De Geoponica is een verzamelwerk over
onderwerpen betreffende het boerenbedrijf
verzameld in de tiende eeuw.
Vrije parafrase van Engelse vertaling Green 1967.
Flower & Rosenbaum 1974.
Van Winter 1976, 42.
Davies 1971, 128-9.
Esser et al 2004.
Van Gijn 1984, 217-8.
Louwe Kooijmans et al 2001.
Van Rijn & Kooistra 2001.
Bulten et al 2002.
Louwe Kooijmans 1978, 297-9; 1986, 9-14.
Prummel 1983, II.
Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, Lelystad.
Barthel 1977, 148-85.
Destijds sectie Cultuurhistorie.
Voorheen IIIB/IVA.
Weeda et al 1985, 271.
Körber-Grohne 1987, 417.
Resp. Kuijper 1984; Bakels & Dijkman 2000;
Kooistra & Van Haaster 2001; Brinkkemper
ongepubliceerd; Van Amen & Brinkkemper in press.
Het woord fullonum is de tweede naamval
meervoud van het Latijnse woord fullonis hetgeen
volder of voller betekent. Dit is iemand die laken
volt of walkt, dwz. in volmolens of tussen rollen
plet en met behulp van reinigingsmiddelen
(volaarde, vollersaarde, een vette kleisoort) van
onzuiverheden bevrijdt.
Echter niet in Nederland, wel in Duitsland en
Frankrijk. Zie Van Haaster 1997, 73.
Plinius, Naturalis Historia, boek 20 (vertaling Van
Gelder et al 2004).
Weeda et al 1987, 43.
Schaminée et al 1996, 171
Westhoff et al 1971, 266.
Weeda et al 1988, 237; Schaminée et al 1996, 185.
Weeda et al 1988, 288.
Schaminée et al 1996, 34.
Schaminée et al 1996, 34-36.
Weeda et al 1988, 99.
Schaminée et al 1995, 166.
Het pollenpercentage van 7% els in de waterkuil
(K6) is hiermee in overeenstemming.
Weeda et al 1985, 99.
Schaminée et al 1995, 83.
Van der Velde 1988, 56.
De afstand van de kuil tot de kringgreppel G1
bedraagt ongeveer 60 m.
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351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368

369
370
371
372
373

In de vondstnummers 722, 508, 359 en 495 zijn
veel zaden van els gevonden.
3,65 (eik) t.o.v. 2,03 (els), vgl. Sugita et al. 1999,
414.
Westhoff et al 1971, 266.
Weeda et al 1988, 237; Schaminée et al 1996, 185.
Westhoff et al 1971, 266.
Weeda et al 1988, 237; Schaminée et al 1996, 185.
Groenman-van Waateringe 1989; Pals 1997, 36.
Zie bijvoorbeeld Brinkkemper 1993; Kooistra 1996;
van Beurden 2002.
Pals et al 1989.
Pals & Hakbijl 1992; Jones 1964, 844; Groenmanvan Waateringe 1977, 238.
Woolliscroft 1993.
Hanson & Friell 1995.
Fabricius et al 1936.
Zoals beschreven in hfdst. 2, Van der Kamp 2007.
Resp. Aarts 2012 en Jansma & Morel (red.) 2007.
Graafstal 2002, noot 52.
Graafstal 2002, noot 52. Vgl. de versierde terra
sigillata uit La Madeleine in paragraaf 5.1.
Zie de onderzoeken LR31 (Van der Kamp 2007),
LR39 (Langeveld & Luksen-IJtsma 2010) en LR43-53
(Langeveld & Luksen-IJtsma in prep.).
Van der Kamp 2007, 78-84.
Zoals beschreven in hfdst. 2 in Van der Kamp 2007.
Van der Kamp 2007, Langeveld & Luksen-IJtsma
2010.
Langeveld et al 2010, Kemmers 2008.
Bechert 1989.
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1. Inleiding
Het onderzochte botmateriaal is afkomstig uit het archeologisch onderzoek
Wachttoren Gemeentewerf, gemeente Utrecht. Het gaat met name om materiaal
uit een veronderstelde dumpzone met een datering van in de tweede helft
van de 2e eeuw tot begin 3e eeuw na Chr. Het doel van het archeozoölogisch
onderzoek is om te bepalen of de samenstelling van het materiaal, op basis
van diersoort en/of element, iets zegt over de herkomst ervan. Heeft het
materiaal bijvoorbeeld een rurale of een militaire oorsprong of heeft het juist
een ongebruikelijke samenstelling. Hiervoor is het botmateriaal onderzocht
door middel van een quickscan. Op deze manier wordt de samenstelling
van het botmateriaal snel duidelijk en kan er een advies gegeven worden of
verdere analyse van het materiaal nodig is.

198

Wacht aan het water Basisrapportage Archeologie 52

2. Materiaal en methode
Het botmateriaal is van redelijk goede kwaliteit, maar wel gefragmenteerd.
De botten zijn tijdens het veldwerk handverzameld. Voor de analyse is het
materiaal onderworpen aan een zogenaamde quickscan. Dit houdt in dat de
botfragmenten vluchtig bekeken zijn en een aantal punten genoteerd zijn.
Voor dit botspectrum is de soort bepaald, het element, welk deel van het
element, de fragmentatiegraad van het bot en het gewicht van het fragment.
Wanneer de soort niet bepaald kon worden, is een indicatie van de grootte
van het dier gegeven. De categorie groot zoogdier bevat soorten ter grootte
van het rund en het paard. Voor het middelgrote zoogdier zijn dat het schaap
en het varken en voor het kleine zoogdier de haas en de kat. In de categorie
zoogdier worden fragmenten geplaatst waarvan slechts bekend is dat het van
een zoogdier afkomstig is.
De osteologische verschillen tussen het schaap (Ovis aries) en de geit (Capra
hircus) zijn klein. In de categorie schaap/geit zijn beide soorten ondergebracht.
Bij een aantal elementen is een determinatie op soort wel mogelijk aan
de hand van een studie van Boesneck en van Robeerst (Boesneck 1969,
Robeerst 1996). Wanneer het duidelijk is dat het om een schaap of een geit
gaat, is dat als zodanig aangegeven. Dit geldt ook voor de verschillen in het
skeletmateriaal van het varken (Sus domesticus) en het wilde zwijn (Sus
scrofa). Door de domesticatie zijn bepaalde delen van het skelet aangepast,
waaronder de grootte van de kiezen uit de onderkaak. Wanneer het mogelijk
is om een onderscheid te maken, wordt dit gedaan. Wanneer dit niet mogelijk
is, wordt over varken gesproken.
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3. Resultaten
In totaal zijn er 534 botfragmenten aangetroffen, met een gezamenlijk gewicht
van 10,4 kg. Voor 202 fragmenten was het mogelijk de soort te bepalen.
Hiervan is het rund (Bos taurus), met 63%, het beste vertegenwoordigd. Van
het paard (Equus caballus), de woelrat (Arvicola terrestris), het schaap/geit
(Ovis aries/Capra hircus), het varken (Sus domesticus) en de hond (Canis
familiaris) werd respectievelijk 13%, 8%, 5%, 4%, en 4% van het aantal op
soort gedetermineerde botten aangetroffen. Naast botten van zoogdieren,
waren ook een vissenwervel, een oester en fragmenten van vogels aanwezig
in het botspectrum. Een aantal vogelbotten kon op soort gedetermineerd
worden. Zo werd er onder andere een fragment van een knobbelzwaan en
een oehoe gevonden. Voor het grootste deel van de botfragmenten (62%)
was een soortbepaling echter niet mogelijk. Dit is onder andere te wijten aan
de hoge fragmentatiegraad van de botten. In de categorieën groot zoogdier,
middelgroot zoogdier en zoogdier zijn vooral veel fragmenten die kleiner zijn
dan 25% van het element aangetroffen.
Een aantal fragmenten is compleet (100%) bewaard gebleven. Dit zijn vooral
kleinere, compacte beenderen zoals de teenkoten, het sprongbeen, het
hielbeen en de gebitselementen. Deze botten kunnen de tafonomische, of
post-depositionele, processen beter doorstaan dan de pijpbeenderen.

Rund
Paard
Schaap/geit
Woelrat
Varken
Hond
Das
Oehoe
Knobbelzwaan
Gans
Hoender
Oester
Groot zoogdier
Middelgroot zoogdier
Klein zoogdier
Zoogdier
Vis sp.
Vogel sp.
Totaal

< 10%
38
1
2
1
94
10
45
1
192

10-25%
20
5
4
6
1
92
4
1
1
1
135

25-50%
13
1
4
1
19
8
3
4
53

50-75%
8
1
2
1
1
15
20
2
50

75-100%
18
7
3
2
4
1
1
3
5
44

Tabel 1 De fragmentatiegraad van de botfragmenten per soort.
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100%
31
12
2
2
1
6
1
1
1
2
1
60

Totaal
128
26
16
10
9
7
1
1
1
1
1
1
223
48
5
46
1
9
534

3.1 Het rund (Bos taurus)
Van het rund zijn 128 fragmenten gevonden (tabel 2). Het grootste aantal
van de fragmenten (57%) was afkomstig van de kop van het rund. Het
ging daarbij voornamelijk om kleine fragmenten van de schedel. Qua
gewicht zijn de botten uit het bewegingsapparaat het meest aangetroffen
(68%). Bij de elementen van het bewegingsapparaat zijn geen opvallende
zaken waargenomen. De fragmenten kwamen zowel van elementen uit de
voorpoten, als uit de achterpoten. Het aantal metatarsusfragmenten (n=8)
was wel wat hoger dan de overige elementen. In totaal waren er drie complete
metatarsi en één metatarsus aangetroffen die in aanmerking kwamen voor
een reconstructie van de schofthoogte van de runderen. Doordat het hier
een quickscan betreft is de mate van vergroeiing van de pijpbeenderen en
de slijtage van de gebitselementen niet genoteerd. Uit de gebitselementen
blijkt wel dat er een hoog aantal jonge runderen in het botspectrum aanwezig
waren. Van de 33 gebitselementen (incl. maxilla en mandibula) waren er
dertien afkomstig uit een melkgebit. Vanaf circa 36 maanden is het melkgebit
volledig gewisseld (Hingham 1967, Silver 1969). Dit houdt in dat er in het
botspectrum dertien botfragmenten van dieren jonger dan drie jaar aanwezig
zijn.
Blad1
Element
Schedel
Bovenkaak
Gebitselementen
Gebitselementen uit de bovenkaak
Gebitselementen uit de onderkaak
Onderkaak

Cranium
Maxilla
Dentes
Dentes boven
Dentes onder
Mandibula

Atlas
Borstbeen
Staartwervel

Atlas
Sternum
Vertebrae Caudale

Schouderblad
Opperarmbeen
Spaakbeen
Ellepijp
Handwortelbeentjes
Middenhandsbeen
Bekken
Dijbeen
Scheenbeen
Sprongbeen
Hielbeen
Voetwortelbeentjes
Middenvoetsbeen
1e vinger/teenkoot
2e vinger/teenkoot
3e vinger/teenkoot
Totaal

Scapula
Humerus
Radius
Ulna
Metacarpalen
Metacarpus
Pelvis
Femur
Tibia
Astragalus
Calcaneum
Metatarsalen
Metatarsus
Phalange 1
Phalange 2
Phalange 3

Aantal Gewicht in gram
36
229
3
424
1
1
11
170
13
78
8
971
1
1
1

360
2
6

5
3
3
2
1
2
7
1
4
4
2
2
8
2
2
5
128

1096
150
137
17
3
227
406
41
282
150
109
34
694
35
35
33
5690

Tabel 2 De aangetroffen elementen van het rund (Bos taurus).
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3.2 Het paard (Equus caballus)
Van het paard zijn 26 fragmenten gevonden, met een gezamenlijk gewicht
van 1640 gr (tabel 3). Van de elementen uit de kop, werd slechts één snijtand
uit de onderkaak aangetroffen. Van de elementen uit het bewegingsapparaat
waren voornamelijk fragmenten van de achterhand aanwezig. Uit de voorhand
zijn slechts delen van de scapula en de onderpoten gevonden. De metacarpus
3 en metatarsus 3 zijn beide van een individu dat niet ouder dan één jaar
is geworden. De distale epifyse van deze elementen was nog niet vergroeid
(Habermehl 1975).
Blad1
Element
Gebitselementen uit de onderkaak
Schouderblad
Handwortelbeentjes
2e middenhandsbeen
3e middenhandsbeen
4e middenhandsbeen
Bekken
Dijbeen
Knieschijf
Scheenbeen
Voetwortelbeentjes
2e middenvoetsbeen
3e middenvoetsbeen
1e vinger/teenkoot
2e vinger/teenkoot
Totaal

Dentes onder
Scapula
Metacarpalen
Metacarpus 2
Metacarpus 3
Metacarpus 4
Pelvis
Femur
Patella
Tibia
Metatarsalen
Metatarsus 2
Metatarsus 3
Phalange 1
Phalange 2

Aantal
1

Gewicht in gram
4

2
6
2
1
2
1
2
1
1
3
1
1
1
1
26

621
64
16
35
11
102
308
14
161
31
2
156
63
52
1640

Tabel 3 De aangetroffen elementen van het paard (Equus caballus).

3.3 Het schaap/geit (Ovis aries/Capra hircus)
Van het schaap/geit zijn zestien fragmenten met een gezamenlijk gewicht van
150 gr aangetroffen (tabel 4). Van de kop waren voornamelijk gebitselementen
aanwezig. In de bovenkaak en twee van de vier onderkaken waren de
melkkiezen nog aanwezig. Het schaap/geit wisselt deze elementen na het
tweede levensjaar (Silver 1969). De aangetroffen elementen waren dus van
dieren jonger dan twee jaar. Van het bewegingsapparaat zijn een klein aantal
fragmenten uit de voorhand en uit de achterhand van het dier gevonden. Het
femurfragment betreft een onvergroeide epifyse. Dit houdt in dat het dier
niet ouder dan tweeënhalf jaar oud is geworden (Habermehl 1975). Ook één
tibiafragment was van een jong dier. Beide epifysen waren niet vergroeid,
wat duidt op een leeftijd jonger dan vijftien maanden (Habermehl 1975).
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Element
Bovenkaak
Gebitselementen onder
Onderkaak
Opperarmbeen
Handwortelbeentjes
Dijbeen
Scheenbeen
Middenvoetsbeen
Totaal

Maxilla
Dentes onder
Mandibula

Aantal
1
1
4

Gewicht in gram
9
2
30

2
2
1
3
2
16

27
2
4
43
33
150

Humerus
Metacarpalen
Femur
Tibia
Metatarsus

Tabel 4 De aangetroffen elementen van het schaap/geit
(Ovis aries/Capra hircus).
Blad1
Element
Bovenkaak
Gebitselementen uit de bovenkaak
Gebitselementen uit de onderkaak
Onderkaak
Middenhandsbeen
Scheenbeen
Totaal

Aantal

Gewicht in gram

Maxilla
Dentes boven
Dentes onder
Mandibula

1
1
2
2

2
2
5
141

Metacarpus
Tibia

1
2
9

2
42
194

Tabel 5 De aangetroffen elementen van het varken (Sus domesticus).

3.4 Het varken (Sus domesticus)
Van het varken zijn negen fragmenten gevonden (tabel 5). Het grootste deel
van de aangetroffen fragmenten is afkomstig uit de kop (67%). Dit waren
voornamelijk gebitselementen. Eén van de onderkaken werd bijna compleet
teruggevonden. Van de elementen uit het postcraniale skelet zijn slechts één
fragment van een metacarpus en twee tibiafragmenten gevonden
3.5 De vogels
In totaal werden dertien botfragmenten van vogels aangetroffen. Voor twee
fragmenten was het mogelijk de soort te bepalen. Het ging daarbij om een
humerusfragment van een knobbelzwaan (Cygnus olor) en een complete
tarso-metatarsus van een oehoe (Bubo bubo). Bij twee andere fragmenten
kon alleen het geslacht bepaald worden. Dat zijn een tibio-tarsus van een gans
(Anser sp.) en een spoor (tarso-metatarsus) van een hoender (Galiformes
sp.). Van de laatste negen vogelbotfragmenten zijn er vermoedelijk drie van
een eend (Anser sp.). Van de overige botten waren de fragmenten te klein
voor een soortbepaling.

203

3.6 Overige soorten
Van de hond (Canis familiaris) zijn zeven fragmenten aangetroffen, met een
gezamenlijk gewicht van 59 gr. De meeste fragmenten waren gebitselementen.
Zo zijn er twee hoektanden uit de onderkaak en één kies uit de bovenkaak
gevonden. Tevens werd een bijna complete onderkaak aangetroffen. Uit het
postcraniale skelet zijn slechts drie metatarsi gevonden. Vermoedelijk zijn er
resten van minimaal twee individuen verzameld.
In dit botspectrum was één fragment van een das (Meles Meles) aanwezig.
Van de das werd een bijna complete tibia van een volwassen exemplaar
aangetroffen.
De woelrat (Arvicola terrestris) is met tien fragmenten vertegenwoordigd in
dit botspectrum. Het gaat om onderkaken en gebitsfragmenten van dit dier.
Hoe dit dier in het botspectrum is gekomen is niet duidelijk. De woelrat kan
ook door natuurlijke processen in de bodem en dus het botspectrum zijn
geraakt.
Naast resten van zoogdieren zijn ook een oesterschelp (Ostrea edulis) en een
vissenwervel verzameld.
3.7 Overige botfragmenten
Tot slot zijn er diverse botfragmenten waarvan de soort niet bepaald kon
worden. Deze botten werden ingedeeld in de categorieën groot zoogdier,
middelgroot zoogdier en klein zoogdier. Wanneer ook de grootte van het dier
niet meer bepaald kon worden, zijn de fragmenten in de groep 'zoogdier'
geplaatst. De meeste fragmenten zijn van elementen die lastig op soort te
determineren zijn, zoals kleine fragmenten van de schedel, de ribben, de
wervels en het mediale deel van pijpbeenderen. De verschillen tussen de
diersoorten zijn voor deze elementen klein. Samen met de geringe omvang
van het fragment bemoeilijkt dit de determinatie. Toch zijn er in dit botcomplex
een aantal pijpbeenderen wel op element gedetermineerd, maar niet op soort.
Dit heeft te maken met de wijze waarop dit botmateriaal gedetermineerd is.
Doordat het materiaal met behulp van een quickscan vluchtig is bekeken,
zijn er een aantal elementen, waar bij nadere bestudering wellicht wel de
diersoort achterhaald had kunnen worden, in een van de bovenstaande
categorieën terecht gekomen. In tabel 6 zijn de aangetroffen elementen van
de diverse categorieën weergegeven. Van de categorie groot zoogdier zijn
223 fragmenten gevonden. Samen wegen deze fragmenten 2,3 kg. De groep
middelgroot zoogdier bevat 48 fragmenten met een gezamenlijk gewicht van
219 gr en de groep van het klein zoogdier wordt vertegenwoordigd met vijf
fragmenten van ongeveer 7 gr. In de categorie zoogdier zijn 46 fragmenten,
van in totaal 73 gr, ondergebracht.
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Groep
Groot zoogdier

Totaal groot zoogdier
Middelgroot zoogdier

Element
Schedel
Halswervel
Borstwervel
Lumbale wervel
Rib
Wervel
Schouderblad
Opperarmbeen
Spaakbeen
Bekken
Dijbeen
Pijpbeen
Indetermineerbaar
Halswervel
Rib
Lumbale wervel
Borstwervel
Wervel
Schedel
Middenhands/voetbeen
Pijpbeen

Totaal middelgroot zoogdier
Klein zoogdier
Rib
Lumbale wervel
Borstwervel
Pijpbeen
Totaal klein zoogdier
Indetermineerbaar
Zoogdier
Totaal

Cranium
Vertebrae cervicale
Vertebrae thoracale
Vertebrae lumbale
Costae
Scapula
Humerus
Radius
Pelvis
Femur

Vertebrae cervicale
Costae
Vertebrae lumbale
Vertebrae thoracale
Cranium
Metapodium

Costae
Vertebrae lumbale
Vertebrae thoracale

Aantal Gewicht in gram
41
138
9
154
7
147
1
6
48
679
16
128
2
9
3
42
3
75
3
37
2
55
81
726
7
94
223
2290
4
11
23
149
2
17
6
20
1
1
4
9
1
1
7
11
48
219
2
1
1
3
1
2
1
1
5
7
46
73
322
2589

Tabel 6 De aangetroffen elementen van de diverse zoogdier categorieën.
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4. Analyse
Er zijn in totaal 534 botfragmenten aangetroffen, met een gezamenlijk
gewicht van 10,4 kg. Een soortbepaling was mogelijk voor 202 fragmenten,
waarbij het rund met 63% het beste is vertegenwoordigd. Naast het rund zijn
ook fragmenten van het paard (13%), het schaap/geit (8%) en het varken
(4%) aangetroffen. Het voorkomen van deze soorten in het botspectrum is
normaal voor een complex uit de Romeinse tijd. De verhoudingen tussen
de soorten kan wellicht iets zeggen over het gebruik van de veestapel. In
nederzettingen met een meer rurale oorsprong komt naast het rund een
groot aandeel botfragmenten van het schaap/geit voor. De verhouding tussen
het percentage paarden- en varkensbotten is over het algemeen gelijk, al is
het percentage aanzienlijk lager dan dat van rund en schaap/geit. In rurale
nederzettingen zoals Tiel-Passewaaij (Groot 2008) en Kesteren-de Woerd
(Zeiler 2001) is dit patroon aangetoond. Dit is voor Gemeentewerf niet het
geval. Daar is het paard in plaats van het schaap/geit na het rund het meeste
aangetroffen. Ook de verhouding tussen de varkens- en paardenbotten is niet
vergelijkbaar. Wellicht heeft het botspectrum van Gemeentewerf een meer
militair karakter. Echter, sites met een meer militair karakter hebben vaak
een hoger percentage varkensbotten ten opzichte van die van het schaap/
geit (Lauwerier 1988, 126). Dit is bij Gemeentewerf ook niet het geval. Het
percentage varkensbotten is zeer laag in dit botspectrum. Het relatief hoge
aandeel paard zou erop kunnen wijzen dat het botspectrum van Gemeentewerf
toch een meer militair dan ruraal karakter heeft.
Naast vee, zijn er ook botten van de hond, een das en vogels gevonden. De
hond en een deel van de aangetroffen vogels, de gans en hoender, kunnen als
huisdieren worden gezien. De vogels zullen voor een aanvulling van het dieet
hebben gezorgd. Behalve gans en hoender kunnen ook de zwaan en eend zijn
gegeten. Deze dieren zijn door middel van jacht in het complex gekomen.
Dit geldt ook voor de das en de oehoe. Men heeft bewust voor deze soorten
gekozen. Bij de das zal dit voor de pels van het dier zijn geweest. Bij de oehoe
is dit niet duidelijk. Botten van de oehoe zijn slechts sporadisch aangetroffen
tijdens archeologisch onderzoek. In Romeinse context zijn botten van de oehoe
in de tempel van Empel, een boerderij uit Rijswijk en een Romeinse haven
in Velsen gevonden (Van Wijngaarden-Bakker 2007). Het is niet duidelijk of
de oehoe werd geconsumeerd of een andere waarde voor de Romeinen had.
Volgens Wijngaarden-Bakker werd de oehoe uit Empel niet geconsumeerd.
De resten van oehoes uit Rijswijk en Velsen
zijn waarschijnlijk wel geconsumeerd,
aangezien de resten zich tussen het
nederzettings- of consumptieafval bevonden
(Van Wijngaarden-Bakker 2007).

Afbeelding 1 In het botspectrum van Ge
meentewerf werd een onderpootje (tarsometatarsus) van een Oehoe (Bubo bubo)
aangetroffen (lengte: 81 mm).
-
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5. Conclusie en advies
Het botspectrum van Gemeentewerf heeft een samenstelling die past in
de Romeinse tijd. Om te bepalen of het botspectrum bij dat van een rurale
nederzetting hoort of eerder een militair karakter heeft, wordt gekeken naar
de verhoudingen tussen de aangetroffen soorten. Echter, het botspectrum
van Gemeentewerf past eigenlijk niet in één van de hierboven geschetste
patronen. Wellicht komt dit door het beperkte aantal botfragmenten. Het
botcomplex heeft zowel rurale als militaire kenmerken. Door het lage aantal
schaap/geitbotten en het relatief hoge aantal paardenbotten neigt het
complex wellicht meer naar de militaire dan de rurale kant. Een bijzondere
vondst is een onderpootje (tarso-metatarsus) van een oehoe. Oehoebotten in
archeologische context zijn schaars. Mogelijk heeft de oehoe een bijzondere
betekenis voor de Romeinen gehad, maar omdat het bot tussen het
consumptieafval is aangetroffen wordt het voorlopig als zodanig gezien.
Geadviseerd wordt de rest van het botmateriaal van Gemeentewerf ook te
laten onderzoeken, omdat de onderzoeksvraag nog niet naar genoegen is
beantwoord. Daarnaast kunnen er meer bijzondere vondsten, zoals die van
het oehoebot, worden aangetroffen. Een verdere studie van het oehoebot kan
misschien de rol van de oehoe in de Romeinse samenleving verklaren.
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Schaap

Geul6

tweede/derde-eeuw

Paard

Geul4,5of6

Geul5

Geul4,5of6

tweede/derde-eeuw

tweede/derde-eeuw

AIIIa

tweede/derde-eeuw

CONTEXT

eerste eeuw

Geul5

tweede/derde-eeuw

DATERING

Geul4,5of6

Geul4,5of6

tweede/derde-eeuw

tweede/derde-eeuw

tweede/derde-eeuw

ELEMENT

maxilla

mandibula

4

mandibula

3

maxilla

ELEMENT

metatarsus 3

humerus

femur

humerus

tibia

femur

ulna

ELEMENT

metacarpus

ELEMENT

tibia

metacarpus

metatarsus

metatarsus

metatarsus

metatarsus

metatarsus

metacarpus

metacarpus

metacarpus

metacarpus

metacarpus

metacarpus

metatarsus

4

1

SEGMENT

4

4

4

4

4

Geul5

Geul4,5of6

tweede/derde-eeuw

4

Geul5

tweede/derde-eeuw

4

SEGMENT

3

Geul5

CONTEXT

EIIIb

SEGMENT

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

SEGMENT

tweede/derde-eeuw

DATERING

tweede/derde-eeuw

Hond

Geul6

tweede/derde-eeuw

CONTEXT

Geul4,5of6

tweede/derde-eeuw

DATERING

Geul4,5of6

Geul4,5of6

tweede/derde-eeuw

tweede/derde-eeuw

Geul4,5of6

Geul4,5of6

tweede/derde-eeuw

Geul4,5of6

tweede/derde-eeuw

tweede/derde-eeuw

Geul4,5of6

Geul4,5of6

tweede/derde-eeuw

tweede/derde-eeuw

Geul4,5of6

tweede/derde-eeuw

AIIIb

Geul4,5of6

tweede/derde-eeuw

vanaf tweede helft tweede eeuw

CONTEXT

AIIIb

Paard

vanaf tweede helft tweede eeuw

DATERING

maten in mm

Afmetingen van skeletelementen

Tabel 1

42

-

-

-

HP2

r

l

r

r

l

r

r

L_R

r

L_R

r

l

l

r

l

l

r

r

r

l

r

l

l

l

L_R

GL

-

-

80

-

HP3

82

124

133

179

203

202

131

GL

122

GL

354

232

277

270

269

270

271

232

231

231

223

225

231

251

-

41,6

-

-

HP4

398,8

404,7

587,4

602,2

621,3

370,4

schofthoogte

596,6

schofthoogte

1397,2

1415,7

1451,2

1414,5

1409,3

1414,5

1419,8

1415,7

1409,6

1409,6

1360,7

1373,0

1409,6

1315,0

schofthoogte

-

39,5

-

74

HM1

H2?

H1?

H1?

H2?

H2

H2

H1

ASS

ASS

P8

P7

P7

P6

P6

P4

P3

P3

P2

P2

ASS

-

38,5

-

84

HM2

Grootste lengte

HM3

HM2

HM1

-

37,3

-

-

P9

P10

ASS

ca. 9 jaar

10-12 jaar

3-4 jaar

4-5 jaar

leeftijdindicatie

kroonhoogte 3e molaar

kroonhoogte 2e molaar

kroonhoogte 1e molaar

kroonhoogte 3e premolaar
kroonhoogte 4e premolaar

HP3

kroonhoogte 2e premolaar
HP4

HP2

HM3

Legenda
GL

Bijlage 3 Archeozoölogische gegevens
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Geul4,5of6

tweede/derde-eeuw

CONTEXT

Geul 5

Geul4

DATERING

tweede/derde-eeuw

tweede/derde-eeuw

Hond

Geul 5

Geul4,5of6

tweede/derde-eeuw

tweede/derde-eeuw

Geul4,5of6

Geul 5

tweede/derde-eeuw

tweede/derde-eeuw

Geul 5

Geul4,5of6

tweede/derde-eeuw

tweede/derde-eeuw

3

4

SEGMENT

4

4

3

3

4

4

4

SEGMENT

4

CONTEXT

DATERING

3

4

4

4

4

4

4

4

4

1

SEGMENT

3

onbekend, mogelijk (sub)recentK3

Geul 5

Geul 5

tweede/derde-eeuw

Geul 5

tweede/derde-eeuw

tweede/derde-eeuw
Varken

Geul4,5of6

Geul4,5of6

tweede/derde-eeuw

tweede/derde-eeuw

Geul4,5of6

Geul4,5of6

tweede/derde-eeuw

tweede/derde-eeuw

Geul4,5of6

Geul4,5of6

tweede/derde-eeuw

tweede/derde-eeuw

CONTEXT

Geul 5

tweede/derde-eeuw
Paard

AIIIa

3

Geul 5

DATERING

3

Geul 5

tweede/derde-eeuw

tweede/derde-eeuw

eerste eeuw

3

Geul4

tweede/derde-eeuw

?

3

Geul4,5of6

Geul 5

tweede/derde-eeuw

4

3

4

4

4

3

3

4

4

SEGMENT

tweede/derde-eeuw

Geul 5

Geul 5

Geul 5

tweede/derde-eeuw

tweede/derde-eeuw

Geul 6

tweede/derde-eeuw

tweede/derde-eeuw

Geul 5

Geul 5

tweede/derde-eeuw

Geul 5

Geul 5

tweede/derde-eeuw

tweede/derde-eeuw

EIIIb

tweede helft tweede eeuw

tweede/derde-eeuw

CONTEXT

DATERING

Rund

ASS: Associatie (bij elkaar horende elementen)

X: aanwezig; -: afwezig

mandibula

cranium

ELEMENT

mandibula

mandibula

mandibula

mandibula

cranium

mandibula

mandibula

mandibula

ELEMENT

cranium

mandibula

cranium

cranium

mandibula

cranium

mandibula

mandibula

cranium

ELEMENT
(pre)maxilla

mandibula

mandibula

mandibula

cranium

(pre)maxilla

cranium

mandibula

mandibula

cranium

mandibula

mandibula

cranium

mandibula

mandibula

mandibula

ELEMENT

-

-

dP4

-

-

-

-

x

e

f

g

dP4

x

x

x

-

-

x

X

X

P4

f

d

c

c

-

-

-

-

P4

(x)

-

-

x

x

x

x

-

-

-

x

-

P4

-

f

-

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

M1

m

k

g

e

x

d

d

c

M1

x

-

-

x

x

x

x

x

x

X

M1

l

l

-

X

X

X

h

-

X

g

g

X

b

H

-

M1

X

X

M2

j

g

e

d

E

E

V

N

M2

x

-

-

x

x

x

x

x

H

X

M2

k

k

-

X

-

X

g

-

X

-

H

E

N

-

-

M2

TWS codering
P4

x

-

dP4

-

-

-

-

-

X

k

-

-

X

j

-

h

f

-

dP4

-

X

M3

e

e

b

N

-

-

N

N

M3

N

-

-

x

x

x

x

-

-

-

M3

-

g

g

X

-

X

b

X

X

-

-

N

N

-

b

M3

TWS Codering volgens Grant 1982; Leeftijdindicatie op basis van Hambleton 1999 of Silver 1969

Leeftijdgegevens op basis van gebitselementen

Tabel 2

1-8 maanden

r

r

l

a

l

a

r

r

a

r

r

a

r

a

r

a

a

a

a

a

a

a

a

l

l

> 6 maanden

> 6 maanden

l

a

Leeftijdindicatie L_R

27-36 maanden

l
r

21-27 maanden

r

r

l

r

a

27-36 maanden

14-21 maanden

7-14 maanden

7-14 maanden

7-14 maanden

7-14 maanden

Leeftijdindicatie L_R

2,5-3,5 jaar

1-9 maanden

1-9 maanden

ca. 9 jaar

ca. 9 jaar

3-4 jaar

3-4 jaar

2- 2,5 jaar

2- 2,5 jaar

4-5 jaar

Leeftijdindicatie L_R

volwassen

volwassen

volwassen

> 36 maanden

> 36 maanden

30-36 maanden

30-36 maanden

> 30 maanden

> 30 maanden

8-18 maanden

8-18 maanden

8-18 maanden

8-18 maanden

l

Leeftijdindicatie L_R
30-36 maanden

SEXE

v

v

SEXE

m

m

m

m

m

SEXE

SEXE

Nog niet aan het wisselen dI1 en dP2; M2 doorgebroken; ws. aanleg haaktand: mnl

M2db (lichte slijtage) dI1 nog niet wisselend; ws. aanleg haaktand: mnl.

HM1: 74; HM2: 84

vlen3_00_OPMERKING

P4M1 met slijtage

dP23 uitgevallen maar nog niet gewisseld, M3db

frag. M3

aparte slijtage beide M3: achterste lobben zijn niet gesleten en ruim 2 cm langer dan voorste lob

frag dP4

op basis doorbrekende M1: 5-6 maanden (Silver 1969)

vlen3_00_OPMERKING

zie meetgegevens

haaktand: mnl.

H1

ASS

V1

ASS

I3CP34M123

vlen3_00_OPMERKING

M2db

dIdCdP234M1M2db

vlen3_00_OPMERKING

P2dP34 (daaronder P34 niet db) M12M3niet db

P11 dP234 met slijtage; dI12 zijn doorgebroken, dI3 niet

P11 dP234 met slijtage; dI12 zijn doorgebroken, dI3 niet

P9

P9

P10 haaktand: mnl, dP4 aan het wisselen

P10 haaktanden: mnl.; zie meetgegevens

P1

P1

ASS

R1

ASS

Tabel 3

Leeftijdgegevens op basis van het postcraniale skelet

H: associatie hond; P: associatie paard; R: associatie rund; V: associatie varken;
Leeftijdindicatie op basis van Habermehl 1975 (of Silver 1969)
Tijdstip vergroeiing
Soort
Rund

Datering

Context

in maanden

eerste eeuw

AIIIa

7-10

(vanaf) tweede helft
tweede eeuw

AIIIb en EIIIb

15-18

tweede/derde-eeuw

geulen,
segment 3 en
4

42

tweede/derde-eeuw

Laklaag
AIIIb en EIIIb

geulen,
segment 3 en
4

eerste eeuw
(vanaf) tweede helft
tweede eeuw

AIIIa
AIIIb en EIIIb

tweede/derde-eeuw

geulen,
segment 3 en
4

tweede/derde-eeuw
onbekend
Hond

210

tweede/derde-eeuw

geulen,
segment 3 en
4
kuil K3
geulen,
segment 3 en
4

1

-

1

femur prox

1

-

-

phalanx 2 prox

-

-

1

tibia prox

7-10

pelvis, acetabulum

12-15

radius prox

15-18

Vergroeid

-

-

1

R1

-

8
1

2

-

R2

-

-

phalanx 2 prox

1

-

-

15-20

humerus dist

1

-

-

20-24

phalanx 1 prox

-

-

1

24-30

tibia dist

3

-

2

24-30

metacarpus dist

3

-

1

24-30

metapodia dist

1

-

1

36

calcaneum prox

-

-

1

femur prox

1

-

-

ulna prox en dist

1

-

1

42-48

humerus prox

1

-

1

distaal vergroeid

42-48

radius dist

2

-

-

proximaal vergroeid

42-48

femur dist

1

-

-

42-48

tibia prox

2

-

-

femur prox

1

-

-

42
12-15

metacarpus dist

-

-

1

12-15

metatarsus dist

-

-

1
1

12-15

phalanx 1 prox

-

-

42

humerus prox

-

1

-

scapula dist

-

-

1

10-12
10-12

pelvis, actabulum

10-12

phalanx 2 prox

-

-

2

P12

-

6

12-15

metacarpus dist

-

-

1+P2, P3 en P4

12-15

metatarsus dist

-

-

P6, P7 en P8

12-15

phalanx 1 prox

-

-

8+P5

15-18

radius prox

-

-

1

24

tibia dist

-

-

1

42

humerus prox

1

-

-

42

femur prox en dist

1

-

2

tibia prox

-

-

2

metapodia dist

-

-

1

7-10

phalanx 1 prox

1

-

-

20-24

metacarpus dist

-

-

1

20-24

42

Varken

n

pelvis, acetabulum

scapula dist.

42
Schaap/Geit

n

7-10

42

IJzertijd?
(vanaf) tweede helft
tweede eeuw

Vergroeiend

n

42-48

42-48

Paard

Onvergroeid
Element

femur dist

1

-

-

7-10

phalanx 1 prox

1

-

-

-

-

-

20-24

metapodia dist

1

-

-

-

-

-

1

42

femur prox en dist

-

-

12

scapula dist

V1

-

-

3-5 (6-7)

scapula dist

-

-

1
H1

6-8

ulna dist

-

-

humerus prox

-

-

2

9-10 (18)

femur prox

-

-

1

6-11 (18)

tibia prox

-

-

H2

10 (15)
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1 exempl. distaal vergroeid

distaal vergroeid
1 exempl. symphyse
onvergroeid

Tabel 4
Dierlijke resten uit de verspoelde eerste-eeuwse nederzetting, context AIIIa
KLK: klein knaagdier; LM: groot zoogdier; MM: middelgroot zoogdier

MAM: zoogdier, indet.
Lichaamsdeel
kop

Element

Rund

Paard

cornus

1

-

(pre)maxilla

-

1

dentes superior

3

dentes

gewei

cranium

mandibula

dentes inferior
hals,romp

voorpoot

vert. lumbales

costa

hals,romp

-

-

-

-

Bever

KLK

LM

MM

MAM

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1
8

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

-

7

5

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

femur

2

fibula

1

patella

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

pijpbeen indet.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

1

eend

eend

gans

AVES

coracoid

2

-

-

-

phalange manis

-

-

1

-

3

1

1

Snoek

PISCES

-

1

pijpbeen indet.

Lichaamsdeel

Element

divers

pterygoideum

vert. caudales

indet.

24

-

3

furcula

-

-

1

Element

-

-

metatarsus

indet.

-

Gewone
-

1

-

2

-

2

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

carpalia/tarsalia

-

-

-

1

divers

Eindtotaal

1

1

humerus

hals,romp

1

-

1

voorpoot

Eindtotaal

-

Varken Edelhert

2

voet, voor of achter metapodium

Lichaamsdeel

-

humerus

calcaneum

Eindtotaal

-

Geit

2

astragalus

divers

1

-

pelvis

scapula
radius

achterpoot

-

Schaap/

-

-

-

-

-

-

16

16

3

32

25

-

7

-

-

-

-

-

-

-

-

135

145

-

-

2
2

-

1

2

211

212

Wacht aan het water Basisrapportage Archeologie 52
-

-

1

-

humerus

pijpbeen indet.

tarsometatarsus

pijpbeen indet.

divers

Eindtotaal

Element

poot

indet.

1

-

1

Smient

15

-

-

-

1

phalanx 2

phalanx 1

-

-

-

-

metapodium

metatarsus

astragalus

fibula

-

2

tibia

femur

-

metacarpus

-

-

scapula

vertebrae indet.

-

-

costa

vert. lumbales

-

vert. cervicales

vert. thoracales

1

1

1

-

AVE

4

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

axis

2

dentes

dentes inferior

-

-

-

Paard

2

2

4

Rund

dentes superior

mandibula

Element

cranium

Lichaamsdeel

Eindtotaal

divers

voet, voor
of achter

achterpoot

voorpoot

hals, romp

kop

Lichaamsdeel

Eindtotaal

6

-

-

-

1

1

-

-

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1

1

Schaap/Geit

5

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

Varken
-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Hond

Tabel 5
Dierlijke resten uit de tweede helft van de tweede eeuw, context AIIIb en EIIIb
KLK: klein knaagdier; LM: groot zoogdier; MM: middelgroot zoogdier; SM: klein zoogdier
MAM: zoogdier, indet.; AVE: vogel, indet.

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

KLK

29

12

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

5

-

3

1

-

-

-

-

-

-

LM

16

7

3

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

3

1

1

-

-

-

-

-

-

-

MM

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SM

124

123

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

MAM

9

1

2

1

1

1

1

3

2

2

2

1

3

8

1

4

2

1

2

2

2

5
4

202

142

Eindtotaal

Tabel 6
Dierlijke resten uit segment 1
LM: groot zoogdier; MM: middelgroot zoogdier; SM: klein zoogdier
MAM: zoogdier, indet.
Lichaamsdeel

Element

Rund

Paard

LM

MM

MAM

kop

cranium

3

-

-

3

5

-

-

11

(pre)maxilla

1

-

1

-

-

-

-

2

mandibula

5

-

1

1

2

-

-

9

dentes superior

3

-

-

-

-

-

-

3

dentes inferior

2

-

1

-

-

-

-

3

dentes

1

-

-

3

-

-

-

4

atlas

1

-

-

-

-

-

-

1

axis

1

1

-

-

-

-

-

2

vert. cervicales

-

-

-

-

1

-

-

1

vert. thoracales

-

-

-

-

-

2

-

2

costa

-

-

-

-

16

14

-

30

hals, romp

voorpoot

achterpoot

voet, voor
of achter
divers

Eindtotaal

vertebrae indet.

-

-

-

-

2

1

-

3

scapula

-

-

-

3

-

-

-

3

humerus

4

-

3

1

-

-

-

8

radius

6

1

2

1

16

-

-

26

ulna

4

1

1

1

-

-

-

7

metacarpale 3

-

-

-

1

-

-

-

1

metacarpus

1

-

1

-

-

-

-

2

femur

3

-

1

-

-

-

-

4

tibia

2

1

4

-

-

-

-

7

astragalus

1

-

-

-

-

-

-

1

metatarsus

4

-

2

-

-

-

-

6

phalanx 1

1

-

-

-

-

-

-

1

phalanx 2

1

1

-

-

-

-

-

2

phalanx 3

3

-

-

-

-

-

-

3

pijpbeen indet.

2

-

-

-

15

14

-

31

indet.

-

-

-

-

10

13

61

84

49

5

17

14

67

44

61

257

Eindtotaal

Lichaamsdeel

Element

romp

vert. praecaudales

Eindtotaal

Schaap/Geit Varken

Snoek

Eindtotaal

1

1

1

1

213

Tabel 7
Dierlijke resten uit segment 2
KLK: klein knaagdier; LM: groot zoogdier; MM: middelgroot zoogdier; SM: klein zoogdier
MAM: zoogdier, indet.; AVE: vogel, indet.; PISC: vis, indet.
Lichaamsdeel

Element

Rund

Paard

Schaap/Geit

Varken

Hond

Das

Woelrat

LM

MM

SM

MAM

kop

cranium

36

-

-

-

-

-

-

41

4

-

-

(pre)maxilla

3

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

5

mandibula

8

-

4

2

1

-

2

-

-

-

-

17

hals, romp

voorpoot

achterpoot

divers

dentes superior

11

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

13

13

1

1

2

2

-

8

-

-

-

-

27

dentes

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

atlas

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

vert. cervicales

-

-

-

-

-

-

-

9

4

-

-

13

vert. thoracales

-

-

-

-

-

-

-

6

6

1

-

13

vert. lumbales

-

-

-

-

-

-

-

1

2

1

-

4

vert. caudales

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

sternum

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

costa

-

-

-

-

-

-

-

48

23

2

-

73

vertebrae indet.

-

-

-

-

-

-

-

16

1

-

-

17

scapula

5

2

-

-

-

-

-

2

-

-

-

9

humerus

3

-

2

-

-

-

-

3

-

-

-

8

radius

3

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

6

ulna

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

metacarpale 2

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

metacarpale 3

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

metacarpale 4

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

metacarpus

3

6

2

1

-

-

-

-

-

-

-

12

pelvis

7

1

-

-

-

-

-

3

-

-

-

11

femur

1

2

1

-

-

-

-

2

-

-

-

6

patella

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

tibia

4

1

3

2

-

1

-

-

-

-

-

11

astragalus

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

calcaneum

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

metatarsale 2

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

metatarsale 3

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

10

3

2

-

2

-

-

-

-

-

-

17

metapodium

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

2

phalanx 1

2

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

phalanx 2

2

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

phalanx 3

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

pijpbeen indet.

-

-

-

-

-

-

-

81

7

1

-

89

indet.

-

-

-

-

-

-

-

7

-

-

46

53

128

26

16

9

7

1

10

222

48

5

46

518

Eindtotaal

Lichaamsdeel

Element

Kip

gans

Knobbel
zwaan

Oehoe

AVE

hals, romp

sternum

-

-

-

-

1

1

vertebrae indet.

-

-

-

-

1

1

vleugel
poot
divers

214

Eindtotaal

pelvis

-

-

-

-

1

1

humerus

-

-

1

-

1

2

tibiotarsus

-

1

-

-

-

1

tarsometatarsus

1

-

-

1

1

3

pijpbeen indet.

Eindtotaal

Lichaamsdeel

Element

hals, romp

vertebrae indet.

Eindtotaal

81

dentes inferior

metatarsus
voet, voor
of achter

Eindtotaal

-

-

-

-

4

4

1

1

1

1

9

13

PISC

Eindtotaal

1

1

1

1
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Tabel 8
Dierlijke resten uit segment 3

LM: groot zoogdier; MM: middelgroot zoogdier

MAM: zoogdier, indet.
Lichaamsdeel

Element

Rund

Paard

Schaap /
Geit

Varken

Hond

LM

MM

MAM

kop

cranium

5

2

-

-

-

-

1

2

(pre)maxilla

2

1

-

-

1

-

-

-

4

mandibula

8

2

1

3

1

-

-

-

15

hals, romp

voorpoot

achterpoot

dentes

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

1

vert. cervicales

1

-

-

-

-

1

1

-

3

vert. thoracales

-

-

-

-

-

1

-

-

1

vert. lumbales

-

-

-

-

-

2

1

-

3

sacrum

1

-

-

-

-

-

-

-

1
14

costa

-

-

-

-

-

11

3

-

scapula

4

1

-

-

-

-

-

-

5

humerus

2

1

-

-

-

-

-

-

3

radius

3

-

1

1

-

-

-

-

5

ulna

1

-

-

-

-

-

-

-

1

carpalia

2

-

-

-

-

-

-

-

2

carpalia/tarsalia

-

1

-

-

-

-

-

-

1

metacarpale 2

-

1

-

-

-

-

-

-

1

metacarpus

3

-

-

-

-

-

-

-

3

pelvis

2

3

-

-

1

-

-

-

6

tibia

4

2

-

-

-

-

-

-

6

astragalus

-

2

-

-

-

-

-

-

2

tarsalia (overig)

-

4

-

-

-

-

-

-

4

metatarsale 2

-

2

-

-

-

-

-

-

2

metatarsale 4

-

1

-

-

-

-

-

-

1

metatarsus

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

2

-

-

-

-

-

-

2

phalanx 1

1

-

1

-

-

-

-

-

2

phalanx 2

1

-

-

-

-

-

-

-

1

phalanx 3

-

2

-

-

-

-

-

-

2

metapodium

1

2

1

-

-

-

-

-

4

pijpbeen indet.

-

-

-

-

-

3

1

-

4

indet.

-

-

-

-

-

12

-

14

26

41

31

5

4

3

30

7

16

137

Eindtotaal

Lichaamsdeel

Element

Kip

Wilde/Tamme
eend
Eindtotaal

hals, romp

sternum

-

1

1

poot

tarsometatarsus

1

-

1

1

1

2

Eindtotaal

Lichaamsdeel

Element

romp

vert. praecaudales

Eindtotaal

10

atlas

voet, voor of achter sesamoidea

divers

Eindtotaal

Snoek

Eindtotaal

1

1

1

1

215

Tabel 9

Dierlijke resten uit segment 4

LM: groot zoogdier; MM: middelgroot zoogdier

MAM: zoogdier, indet.

Rund

Hond

-

Ass.
R1+R2

-

Ass. P1
t/m P12

Varken

-

Ass.
H1+H2

LM

MM

MAM

Totaal

Lichaamsdeel

Element

kop

cranium

5

1

-

4

2

-

1

-

-

-

13

hyoid

-

2

-

8

-

-

-

-

-

-

10

mandibula

7

2

-

4

8

-

-

-

-

-

21

dentes superior

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

2

dentes inferior

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

hals, romp

voorpoot

achterpoot

dentes

-

-

1

-

3

-

-

-

-

-

4

atlas

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

axis

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

2

vert. cervicales

-

5

-

-

-

-

-

2

-

-

7

vert. thoracales

-

1

-

-

-

1

-

1

1

-

4

vert. lumbales

1

-

-

-

-

-

1

1

-

-

3

sacrum

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

costa

-

-

-

-

-

-

1

-

3

-

4
13

vertebrae indet.

-

13

-

-

-

-

-

-

-

-

scapula

4

2

-

-

-

1

2

-

-

-

9

humerus

3

5

-

-

-

2

-

-

-

-

10
5

radius

-

3

1

-

-

-

1

-

-

-

ulna

1

2

-

-

-

-

1

-

-

-

4

carpalia

-

7

-

6

-

-

-

-

-

-

13
11

metacarpus

3

1

1

6

-

-

-

-

-

-

pelvis

3

-

1

-

-

1

-

-

-

-

5

femur

5

-

4

-

1

-

2

-

-

-

12
6

tibia

4

-

1

-

-

-

1

-

-

-

astragalus

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

calcaneum

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

tarsalia (overig)

-

-

-

6

-

-

-

-

-

-

6

metatarsus

1

-

1

6

-

-

1

-

-

-

9

voet, voor of achter metapodium

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

3

2

-

-

-

-

-

-

5

phalanx 1

-

-

8

3

-

-

-

-

-

-

11

phalanx 2

-

-

6

3

-

-

-

-

-

-

9

phalanx 3

-

-

5

3

-

-

-

-

-

-

8

sesamoidea

divers
Eindtotaal
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Paard

pijpbeen indet.

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

indet.

-

4

-

-

-

-

-

6

-

13

23

44

50

35

51

14

6

11

10

5

13
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Bijlage 4 Catalogus van de Utrechtse Romeinse fuiken

Inleiding
Alle hier beschreven Romeinse fuiken zijn gemaakt met
een dichte gesloten structuur. Binnen dit systeem zijn de
betreffende fuiken volgens twee verschillende methoden
gevlochten, de Hollandse eer en de Franse eer. Hieronder
wordt uitleg gegeven wat met een aantal gebruikte termen
bedoeld wordt:
- Staken zijn de lengte-elementen van het vlechtwerk,
de zogenaamde passieve elementen. Deze kunnen in
enkelvoudige vorm voorkomen maar ook in paren, soms
zelfs met drie naast elkaar, die dan één bundel staken en
één passief element vormen.
- Vlechttwijgen of inslag zijn de tenen die dwars op de
lengterichting onder en overlangs de staken worden
gevlochten. Dit zijn de actieve elementen. Soms worden
deze enkelvoudig gebruikt en worden afwisselend onder
en bovenlangs één passief element gevlochten. Dit
systeem noemt men de Hollandse eer. In het systeem van
de Franse eer wordt tegelijkertijd met twee vlechttwijgen
gevlochten die na het passeren van elk passief element
met elkaar gekruist worden (zie 9.2a en b).
- Knik is de plaats waar een snelle verwijding of versmalling van het object wordt gemaakt door het vermeerderen
of verminderen van het aantal staken.
- Met ‘bovenste deel of bovenkant van de fuik’ wordt het
uiteinde van de fuik bedoeld met de grotere opening
waardoor de vangst uit de korf gehaald wordt.
Vondstnummer 22
Project: Waterland (VTN 98), werkput 2, spoor 10.
Afbeelding: 9.2
Complextype: Romeinse weg met beschoeiing aan
rivierzijde.
Ligging: In de geul, direct tegen de noordzijde van een
palenrij, gedateerd 90-91 na Chr., die een gesloten
beschoeiing of kribconstructie vormde.
Geconserveerd: Ja.
Beschrijving: Alleen het keelgedeelte rondom met een deel
van de korfwand is bewaard gebleven. Een beperkt deel is
misschien vergraven, maar volgens de opgraver gaat het
hier waarschijnlijk om een verspoeld fuikfragment en is de
rest boven het grondwater weggerot. Het verband tussen
keel en wand ontbreekt, maar beide lijken ten opzichte
van elkaar in positie bewaard te zijn
Afmetingen: De lengte van het geconserveerde fragment
is ca. 12 cm, de diameter van het resterende korfdeel 25
cm en van de keelingang 17 cm. De lengte van de fuik
zou oorspronkelijk tot ca. 80 cm te reconstrueren zijn
geweest, de diameter/breedte van de korfwand zou 40 tot
50 cm zijn geweest.
Vlechtmethode: De staken zijn in bundels van drie gebruikt, de inslag is volgens het systeem van de Hollandse
eer gevlochten. Op de wand zijn voor de inslag tien

vlechttwijgen over een lengte van 5 cm geteld. De afstand
tussen de stakenbundels was 7 cm.
Materiaal: er zijn éénjarige ongeschilde wilgentenen (Salix)
gebruikt met diameters tussen de 0,4 en 0,8 cm, seizoen
van snijden is niet bekend (N=12). 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 3 cm 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 zoetwaterschelpen (zwanenmossels)
aangetroffen.
Vondstnummer 162
Project: Gemeentewerf (=Stroomweg Veldhuizen/
Wachttoren DO, VLEN-00), werkput 13.
Afbeelding: 9.8
Complextype: Militaire wachtpost.
Ligging: In de verlandingsafzettingen van geul 6 van de
Heldammer stroomrug, zijlings ten westen van vondstnummer 163 (zie onder), dwars op de stroomrichting van
de rivier met de achterzijde in de richting van de oever.
Geconserveerd: Ja.
Beschrijving: Van deze fuik is vrijwel de hele onderliggende helft van korf en keel nog aanwezig. Het ontbrekende deel lag boven het permanent grondwaterniveau
en is weggerot. Ook ontbreken de bovenopening, de
bovenrand en de stop. Vanaf de keeluitgang in de korf
steken scherp aangepunte staken de korf in.
Afmetingen: De gemeten lengte van deze fuik is 85
cm, de totale lengte zal ca. 5 cm meer zijn geweest. De
grootste breedte van de korfwand is 64 cm. De breedte
van de keelingang is ca. 42 cm, de lengte van de keel is
47 cm, inbegrepen de scherpe aangepunte uiteinden van
de staken die ca. 7 cm lang zijn.
Vlechtmethode: de keel is begonnen met 7 tot 9 staken
maar deze worden snel vermeerderd. De staken zijn
in paren gebruikt, bij de inslag is volgens het systeem
van de Hollandse eer gewerkt. De stakenbundels staan
ongeveer 6,5 cm van elkaar op de korfwand. Bij de keel
zijn van de inslag zeventien vlechttwijgen geteld op 10,5
cm, op de korfwand twaalf op 10,5 cm.
Materiaal: Het materiaal bestaat uit ongeschilde wilgentenen die alle in het vroege voorjaar van hun derde
groei-jaar gesneden zijn (N=12). Van de korfwand liggen
de diameters van de staken tussen de 0,7 en 0,9 cm, de
diameters van de vlechttwijgen tussen 0,3 en 0,9 cm,
maar het merendeel is 0,8-0,9 cm. De diameters van de
staken van de keel zijn kleiner en liggen tussen de 0,6 en
0,7 cm, die van de vlechttwijgen in de keel liggen tussen
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de 0,3 en 0,6 cm. Voor de hele fuik is naar verhouding vrij
dik materiaal gebruikt, de tenen van de keel zijn echter
iets dunner dan die van de korf.
Bijzonderheden: In deze fuik zijn Romeinse baksteenfragmenten en natuursteen als verzwaring aangetroffen. Bij
de voorbereiding voor de conservering is het zand dat
in de halve korf lag, weggehaald en vervolgens gezeefd
op visresten en/of resten van aas. Dergelijke resten zijn
echter niet aangetroffen.
Vondstnummer 163
Project: Gemeentewerf (=Stroomweg Veldhuizen/
Wachttoren DO, VLEN-00), werkput 13.
Afbeelding: 9.9
Complextype: Militaire wachtpost.
Ligging: In de verlandingsafzettingen van geul 6 van de
Heldammer stroomrug, zijlings ten oosten van vondstnummer 162 (zie boven), dwars op de stroomrichting van
de rivier met de achterzijde in de richting van de oever.
Geconserveerd: Ja.
Beschrijving: Van deze fuik is vrijwel de hele onderliggende helft van de korf en de keel nog aanwezig, evenals
het deel rondom bij de bovenopening. De stop zelf en de
rand van de bovenopening ontbreken. Ook hier geldt dat
de niet aanwezige delen voornamelijk door blootstelling
aan zuurstof in de bodem zijn vergaan. De keel is langer
dan 28 cm, maar de inslag begint pas op 22 cm vanaf de
keelingang, dat is duidelijk te zien aan de afwerking van
het begin van de eerste vlechttwijgen. De breedte van
de keeluitgang is hier 11 cm. De staken lopen nog ca. 7
cm door en komen bij verlenging dichter naar elkaar te
liggen, hetgeen de vernauwing van de keel naar binnen
toe aangeeft.
Afmetingen: De lengte van het fuikfragment is 100 cm,
de grootste breedte is 35 cm gemeten op 43 cm van de
keelingang. De keelingang heeft een breedte van 28 cm.
De oorspronkelijke lengte moet ca. 103 cm geweest zijn.
Vlechtmethode: De staken zijn meest dubbel, bij vernauwing van de vorm zoals bij de bovenopening gaat men
over tot één staak. Bij de bovenopening zijn negentien
staken geteld op een diameter van 16 cm. Op het breedste deel liggen de dubbele staken ca. 5 cm van elkaar.
De inslag is gepaard, dat wil zeggen met de Franse eer
gevlochten. Bij de nauwe keeluitgang in de buik is begonnen met elf tot dertien staken en vervolgens wordt in de
keel snel het aantal staken vermeerderd.
Materiaal: Het materiaal bestond uit ongeschilde wilgentenen, die, ongeacht hun verschil in diameters, alle gesneden waren in hun tweede groei-jaar en wel in het voorjaar
(N=12). Voor de staken was over het algemeen dikker
materiaal gebruikt dan voor de vlechttwijgen en voor de
korf dikker materiaal dan voor de keel. De diameters van
de staken van de korf lagen tussen 0,7 en 0,9 cm, van de
vlechttwijgen tussen de 0,7 en 0,3 cm. Er lagen op een
breed middendeel van de wand 24 vlechttwijgen over een
hoogte van 10 cm. De keel was met dunner materiaal
gevlochten en de diameters lagen hier tussen de 0,5 en
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0,6 cm voor de staken, en 0,3 en 0,4 cm voor de inslag.
De diameters van de drie in elkaar gedraaide tenen voor
de bovenrand varieerden tussen 0,2 en 0,4 cm.
Bijzonderheden: In de korf lagen baksteenfragmenten en
natuursteen. Ook van deze fuik is de inhoud gezeefd, er
zijn echter geen visresten of aas aangetroffen. Naast de
fuik is een lange elzenhouten paal (Alnus, diameter ca.
13 cm) aangetroffen waaraan de fuik mogelijk is opgehangen, hoewel daartoe geen aanwijzingen zijn gevonden
anders dan het feit dat de paal zich tussen de fuiken 162
en 163 bevond, die tezamen zonder enige twijfel als stel
zijn gebruikt. De paal lag dwars op de stroomrichting van
de rivier, schuin de oever op, en liep nog minstens 1,1 m
aan de landzijde van de fuiken door. De paal kan hebben gediend om dit stel op de bodem te fixeren en weer
omhoog te halen. Een klein deel van de paal is meegeconserveerd met fuik 163.
Vondstnummer 387
Project: Hoge Weide (LR 42), werkput 16, spoor 37.
Afbeelding: 9.3a
Complextype: Rurale nederzetting met vroege militaire
connecties.
Ligging: In de stroomrichting van een crevassegeul met
de keel naar het zuiden in de richting van de crevassemonding. Het is echter de vraag of de fuik, aangetroffen
zonder verzwaringsmateriaal en zonder bevestigingspunt
in de vorm van een paal, in zijn oorspronkelijke vangstpositie lag.
Geconserveerd: Ja.
Beschrijving: Bovenwand van de korf ontbreekt, evenals
de rand rondom de bovenopening en de stop. De keel en
keelingang zijn wel aanwezig, zelfs voor een deel rondom,
maar de nauwe uitgang van de keel in de korf ontbreekt.
Bij de ingang van de keel is de knik naar de korfwand
verstevigd met een lange, 1 cm dikke wortel van wilg.
Afmetingen: De lengte van het wandfragment was 51 cm,
waarop men nog een rand van de bovenopening van ca. 4
cm moet rekenen. De breedte van de keelingang is 28,5
cm, de lengte van de keel is meer dan 25 cm. De uitgang
van de keel in de korf heeft een diameter van ca. 5 cm.
Vlechtmethode: Een enkele vlechttwijg was afwisselend
onder- en bovenlangs dubbele staken gevlochten volgens
de Hollandse eer. Men is bij de keel begonnen met negen
staken oplopend bij de eerste knik tot twaalf op 18 cm
van het begin. De tweede knik, het punt van de ingang
van de keel, waar het vlechtwerk wordt omgedraaid,
ligt op 50 cm vanaf de bovenopening. De staken zijn in
paren gebruikt. Op 10 cm vanaf de bovenopening wordt
het aantal staken geminderd en enkelvoudig. De afstand
tussen de staken is ca. 3 cm. De inslag bestaat uit zestien
vlechttwijgen op 10 cm.
Materiaal: Er waren ongeschilde, niet-gespleten wilgentenen gebruikt, die alle in hun tweede groei-jaar gesneden
zijn en wel in het (vroege) voorjaar (N=14). De vlechttwijgen van korf en keel hebben diameters van 0,3 respectievelijk 0,2 cm, de staken een diameter van 0,3 tot 0,5 cm.

Bijzonderheden: Er is geen verzwaring aangetroffen in de
korf.
Vondstnummer 388
Project: Hoge Weide (LR 42), werkput 16, spoor 36.
Afbeelding: 9.3b
Complextype: Rurale nederzetting met vroege militaire
connecties.
Ligging: Vlak bij vondstnummer 387, waarschijnlijk een
verspoeld fragment hiervan.
Geconserveerd: Nee.
Beschrijving: Van deze fuik was slechts een klein fragment over van de korfwand. Keel, bovenopening en stop
ontbraken.
Afmetingen: Het nog resterende stuk had een lengte van
48 cm en een maximale breedte van 25 cm.
Vlechtmethode: Een enkele vlechttwijg was afwisselend onder- en bovenlangs dubbele staken gevlochten
(Hollandse eer), met 23-26 vlechttwijgen op 10 cm in de
korfwand.
Materiaal: Er waren ongeschilde, niet-gespleten wilgentenen gebruikt, die alle in hun tweede groei-jaar gesneden
zijn en wel in het vroege voorjaar (N=12). De vlechttwijgen
van de korf hebben diameters van 0,3 tot 0,4 cm, de
staken een diameter van 0,3 tot 0,5 cm.
Bijzonderheden: Geen.
Vondstnummer 477
Project: Gemeentewerf (Wachttoren DO), werkput 25,
spoor 9.
Afbeelding: 9.6
Complextype: Militaire wachtpost.
Ligging: Op de basis van geul 6, dwars op de stroomrichting, met de achterzijde in de richting van de oever.
Geconserveerd: Nee.
Beschrijving: De onderwand was vrijwel compleet en een
klein deel van de keel was nog aanwezig. Van het andere
einde van de fuik bij de bovenopening was nog een deel
aanwezig van de aanzet tot de halsvernauwing. De bovenwand, bovenopening zelf en de stop ontbraken.
Afmetingen: De gemeten lengte was ca. 80 cm, de maximale breedte 42 cm.
Vlechtmethode: De staken waren in bundels van twee,
soms enkelvoudig, de vlechttwijgen leken gepaard
gebruikt te zijn, volgens het vlechtsysteem met de Franse
eer. Op 10 cm waren gemiddeld zeventien vlechttwijgen
verwerkt, hetgeen een dichte structuur gaf. Op de grootste breedte lagen de bundels staken ongeveer 7,5 – 8 cm
van elkaar.
Materiaal: Er waren ongeschilde, in tweeën of drieën
gespleten wilgentenen gebruikt (N= 8), met enkele tenen
van tweejarige kornoelje (Cornus) (N=2). Leeftijden van de
tenen waren niet te bepalen, evenmin als het seizoen van
snijden.
Bijzonderheden: Naast de keelingang lag een stuk van
een vierkant bekapte paal van elzenhout (Alnus) van 6,5
x 4 cm (vondstnummer 478). In de korf lagen resten van

bakstenen, natuursteen en bot. De fuikinhoud is niet
gezeefd, maar gewoon leeg gepeuterd. Er is geen aas
aangetroffen.
Vondstnummer 800
Project: Gemeentewerf, werkput 41, vlak 1, spoor 3.
Afbeelding: 9.7
Complextype: Militaire wachtpost.
Ligging: Op de basis van geul 6 van de Heldammer
stroomrug, met de vangmond schuin stroomopwaarts
gericht.
Geconserveerd: Ja.
Beschrijving: Van deze fuik is meer dan de helft van de
omtrek van de korfwand nog aanwezig over vrijwel de
gehele lengte. Alleen het bovenste deel met de bovenopening ontbreekt. Ook vrijwel de hele keel is in halve omtrek
nog aanwezig, met de uitstekende aangescherpte punten
van de staken die naar binnen in de korf wijzen.
Afmetingen: De gemeten lengte van de fuik is 93 cm waar
nog ca. 5 cm bij zou komen voor de afwerking aan de bovenkant. De grootste breedte van de korf gemeten op 54
cm vanaf de keelingang is 53 cm. De lengte van de keel is
groter dan 31 cm, de breedte van de keelingang 43 cm.
Vlechtmethode: De staken zijn soms dubbel, soms enkel
gebruikt, de inslag volgens de Franse eer verwerkt. De
keel is opgezet met zeven staken die tot bij de keelingang
vermeerderd zijn tot zestien. De staken(bundels) liggen
op 3 cm van elkaar. Bij de inslag zijn op 10 cm zeven
vlechttwijgen geteld.
Materiaal: Voor de fuik zijn ongeschilde, niet gespleten
wilgentenen gebruikt, die alle gesneden zijn in hun
tweede groei-jaar en wel in het voorjaar of overgang naar
de zomer (N=15). De diameters van de tenen liggen tussen de 0,9 en 0,4 cm.
Bijzonderheden: In de korf lagen enkele stukken tegels en
tefriet als verzwaring.
Fuik van Utrecht – Achter Clarenburg
Vindplaats: Bouwput van V&D tussen Achter Clarenburg
en de gedempte Catharijnesingel (Rijnkade).
Afbeelding: 9.4
Complextype: De vindplaats ligt ca. 400 m ten westen
van het Romeinse castellum op het Domplein, ca. 250 m
ten westen van de bijbehorende vicus.
Ligging: In de verlandingsafzettingen van de Romeinse
Rijnbedding, zij het niet in een dateerbare oeverlaag.
Geconserveerd: Slechts de uiterste punt van de korf kon
geconserveerd worden.
Beschrijving:‘Bevindingen van rapporteur: Bij het lichten
was de fuik in drie delen gebroken. De langste latten van
de drie delen waren van mond tot visgat 50 cm, 32 cm en
37 cm. Totaal 119 cm. Dit was 24 cm meer dan hetgeen
waargenomen is in het veld. Doordat de mogelijk kortste
en langste einden aan elkaar hebben gezeten is een totale
lengte van 95 cm zeer wel mogelijk. De trechtermond was
vast verbonden met de viskorfmond, De fuik heeft een
visgat. De fuik was met veldstenen verzwaard tussen de
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trechter en de viskorfwand. Dit laatste wijst erop dat de
fuik verticaal geplaatst werd met het visgat naar boven.
Nadat de mond van de fuik op de bodem lag, werd het
achterste gedeelte naar beneden geduwd totdat de fuik
horizontaal lag. (Het visgat was waarschijnlijk gevuld met
een stop waaraan een touw of een stok bevestigd was.)’
(einde citaat: van Iterson Scholten op woensdag 16 juni
1971).
Door van Iterson Scholten wordt de fuik ingedeeld bij
het type ‘dichte fuik’ op grond van de gebruikte vlechtwerkmethode, tot het fuiktype ‘visfuik met inwendige
trechter’, subtype ‘visfuik gemaakt van tenen en/of
hout’. Afmetingen, beschrijvingen van onderdelen en
vlechtmethode maken het duidelijk dat het ook hier om
het Romeinse model visfuik gaat. Op grond van zijn
beschrijving kunnen we aannemen dat de fuik min of
meer volledig is geweest, met alle onderdelen nog. Bij het
lichten is de fuik in drie delen gebroken en uiteindelijk
kon slechts een klein deel geconserveerd worden.
Afmetingen: Bij de observaties door van Iterson Scholten:
de lengte was ca. 95 cm, de diameter van de keelingang
ca. 28 cm, de diameter van de keeluitgang in de korf 7 x
10 cm, de lengte van de keel ca. 26 cm, de afstand tussen
de vlechttwijgen 0 cm, de afstand tussen de staakbundels
van de korf 1,8 tot 3 cm, van de keel 2,5 bij de keeluitgang tot 3,6 cm bij de keelingang. De doorsnede van de
bovenopening (visgat) was 7,5 cm.
Vlechtmethode: De staken bestonden uit bundels van twee
of drie tenen, uit de nieuwe foto’s van het geconserveerde
deel blijkt dat de inslag is uitgevoerd in Franse eer.
Materiaal: Voor de fuik waren wilgentenen gebruikt
(N=onbekend). Er zijn geen verder details bekend over
leeftijd of seizoen van snijden.
Bijzonderheden: In de korf lagen veldkeien en een min of
meer driehoekige netverzwaarder van rode hard gebakken
klei met in het midden een doorboring.
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Bijlage 5 Archeobotanische gegevens
Tabel 1
Analyseresultaten van de monsters van VLEN 3-00
722

144

508

359

495

geul4/5

geul6

kuil

fuik

geul4

.

.

1

e

.

Gebruiksplanten
Granen
Hordeum vulgare,
aarspilfragmenten

Gerst

Triticum dicoccon,
aartjesvorkje

1

.

e

.

.

Emmer

Triticum dicoccon (v)

1

.

.

.

.

Emmer

.

.

.

e

.

Spelt

Triticum spelta, aartjes vorkje
(v)

Fruit, zuidvruchten
Ficus carica

.

.

.

e

.

Vijg

Rubus fruticosus

.

.

e

e

e

Gewone braam

Rubus idaeus

e

.

.

.

.

Framboos

Sambucus nigra

+

+

+

e

+

Gewone vlier
Kaardebol

Overige gebruiksplanten
Dipsacus

.

.

.

1

.

Humulus lupulus

.

.

.

.

e

Hop

Linum usitatissimum

e

.

.

.

.

Vlas

Papaver somniferum

.

.

1

.

.

Slaapbol

Reseda luteola

.

.

.

e

.

Wouw

Aethusa cynapium

+

.

+

+

+

Hondspeterselie

Anagallis arvensis

.

.

.

e

.

Guichelheil

Wilde planten
Onkruiden van voedselrijke
akkers en tuinen

Euphorbia helioscopia

.

.

e

e

.

Kroontjeskruid

Fumaria officinalis

.

.

e

.

.

Gewone duivenkervel

Odontites

.

.

e

.

.

Helmogentroost

Persicaria maculosa

.

.

.

e

.

Perzikkruid

Solanum nigrum

+

.

.

e

e

Zwarte/Beklierde nachtschade

Sonchus arvensis

e

.

.

e

.

Akkermelkdistel s.l.

Sonchus asper

e

.

.

.

.

Gekroesde melkdistel

Stellaria media

+

.

+

+

+

Vogelmuur

Urtica urens

.

.

e

+

.

Kleine brandnetel

Onkruiden van matig
voedselrijke akkers
Anthemis arvensis

.

.

.

.

e

Valse kamille

Galeopsis speciosa/tetrahit

.

.

.

.

e

Dauwnetel/Gewone hennepnetel
Glad/Gewoon biggenkruid

Hypochaeris glabra/radicata

e

.

.

.

.

Rumex acetosella

.

.

e

.

e

Schapenzuring

Scleranthus annuus

.

.

.

e

e

Eenjarige hardbloem

Stachys arvensis

.

.

e

e

Akkerandoorn
Grove varkenskers

Tredplanten
Coronopus squamatus cf.

.

.

.

.

1

Plantago major

.

.

e

e

.

Grote en Getande weegbree

Polygonum aviculare

e

.

e

e

e

Gewoon varkensgras

Planten van voedselrijke
ruigten
Alliaria petiolata

e

.

.

.

.

Look-zonder-look

Atriplex patula/prostrata

.

.

.

+

.

Uitstaande melde/Spiesmelde

Carduus crispus

.

.

.

.

e

Kruldistel

Carduus nutans

.

.

.

.

e

Knikkende distel

Chenopodium album

e

.

e

e

e

Melganzenvoet
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Vervolg tabel 1
722

144

508

359

495

geul
geul 4/5

6

kuil

fuik

geul 4

Chenopodium ficifolium

.

.

e

e

e

Cirsium arvense/palustre

+

+

.

e

e

Akkerdistel/Kale jonker

Conium maculatum

.

.

+

.

.

Gevlekte scheerling
Hondsdraf

Stippelganzenvoet

Glechoma hederacea

.

.

.

e

e

Hyoscyamus niger

e

.

.

.

.

Bilzekruid

Hyoscyamus niger (v)

.

.

.

e

.

Bilzekruid
Gevlekte dovenetel

Lamium maculatum

.

.

.

e

e

Lepidium campestre

1

.

.

.

.

Veldkruidkers

Linaria vulgaris

1

.

.

.

.

Vlasbekje
Kaasjeskruid

Malva

.

.

.

e

.

Persicaria lapathifolia

e

.

+

+

.

Beklierde duizendknoop

Rumex obtusifolius

e

.

.

.

.

Ridderzuring

Saponaria officinalis

.

.

.

.

1

Zeepkruid

Urtica dioica

.

.

.

+

e

Grote brandnetel

Planten (en dierlijke organismen) van
open water
Ceratophyllum demersum

.

.

e

.

Grof hoornblad

Characeae, oogonia

.

.

+

.

.

Kranswierenfamilie

Cladocera

.

++

.

e

e

Watervlooien

statoblasten

.

.

+

+

.

Mosdiertjes

Damasonium alisma

.

.

.

e

.

Stervruchtige waterweegbree

Hippuris vulgaris

e

e

e

.

e

Lidsteng

Cristatella mucedo,

Lemna

.

.

.

e

.

Eendenkroos

Menyanthes trifoliata

e

+

++

+

++

Waterdrieblad

Myriophyllum verticillatum

.

.

.

.

+

Kransvederkruid

Najas marina

e

.

.

.

.

Groot nimfkruid

Nephelis

+

.

+

.

.

Achtogige bloedzuiger

Nuphar lutea

.

++

.

.

.

Gele plomp

Nymphaea alba

1

.

.

.

+

Witte waterlelie

Nymphoides peltata

+

e

+

.

+

Watergentiaan

Piscicola geometra

.

+

+

+

.

Vissenbloedzuiger
Mosdiertjes

Plumatella, statoblasten

.

.

+

.

.

Potamogeton natans

.

+

.

.

e

Drijvend fonteinkruid

Potamogeton pectinatus

.

.

.

e

e

Schedefonteinkruid

Potamogeton pusillus

.

.

.

e

.

Tenger fonteinkruid

+

+

+

+

+

Waterranonkel

.

.

e

e

e

Gesteelde zannichellia

Alisma plantago-aquatica

+

+

+

+

+

Grote waterweegbree

Bolboschoenus maritimus

.

.

.

+

.

Heen

Ranunculus subgen.
Batrachium
Zannichellia palustris subsp.
pedicellata
Oeverplanten
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Carex elata

.

.

.

e

.

Stijve zegge

Carex pseudocyperus

e

+

e

e

.

Hoge cyper zegge

Carex riparia

.

.

.

e

e

Oeverzegge

Carex rostrata

.

.

.

+

.

Snavelzegge

Carex rostrata/vesicaria

.

+

.

+

.

Snavelzegge/Blaaszegge

Carex vesicaria

+

.

.

.

.

Blaaszegge

Eupatorium cannabinum

.

.

.

e

.

Koninginnenkruid

Lycopus europaeus

.

.

e

+

.

Wolfspoot

Oenanthe aquatica

e

+

e

e

e

Watertorkruid
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722
geul 4/5

144
geul 6

508

359

495

kuil

fuik

geul 4

Oenanthe fistulosa

.

.

.

e

e

Pijptorkruid

Rumex hydrolapathum

.

.

.

e

e

Waterzuring

Sagittaria sagittifolia

+

e

+

.

+

Pijlkruid

Solanum dulcamara

e

.

.

.

.

Bitterzoet

Sparganium erectum

e

+

.

e

.

Grote en Blonde egelskop

Stachys palustris

e

e

e

e

.

Moerasandoorn

Thalictrum flavum

.

.

.

.

1

Poelruit

Graslandplanten
Ajuga reptans

.

.

.

.

e

Kruipend zenegroen

Carex disticha

e

.

.

.

.

Tweerijige zegge

Carex pallescens

.

.

.

e

.

Bleke zegge

Daucus carota

e

.

+

+

+

Peen

Filipendula ulmaria

.

e

.

e

e

Moerasspirea

Leucanthemum vulgare

e

.

.

.

.

Gewone margriet

Pastinaca sativa

e

.

.

.

.

Gewone pastinaak

Prunella vulgaris

+

.

.

+

+

Gewone brunel

Ranunculus acris/repens

++

+

++

.

++

Scherpe -/Kruipende boterbloem

Rhinanthus

+

.

+

.

.

Ratelaar

Rumex acetosa type

e

.

.

e

.

Veldzuring type
Duifkruid

Scabiosa columbaria

.

.

.

.

1

Taraxacum officinale

e

.

.

.

.

Gewone paardenbloem

Torilis arvensis

1

.

.

.

.

Akkerdoornzaad

Valeriana officinalis

e

.

.

.

e

Echte valeriaan

Verbena officinalis

.

.

e

e

.

IJzerhard

Planten van storingsmilieus
Carex hirta

e

.

.

e

.

Ruige zegge

Carex otrubae/vulpina

.

.

.

.

e

Valse voszegge/Voszegge

Eleocharis palustris/uniglumis

+

.

.

e

.

Mentha aquatica/arvensis

+

.

+

+

+

Watermunt/Akkermunt

Potentilla anserina

e

.

e

.

e

Zilverschoon
Egelboterbloem

Gewone waterbies/Slanke
waterbies

Ranunculus flammula

.

.

.

e

.

Ranunculus sardous

.

.

e

.

e

Behaarde boterbloem

Rumex crispus

e

.

.

.

.

Krulzuring

Trifolium repens, bloemblad

e

.

.

.

.

Witte klaver

e

.

.

.

.

Tandzaad

glaucum/rubrum

.

.

.

e

.

Zeegroene/Rode ganzenvoet

Ranunculus sceleratus

.

+

.

e

.

Blaartrekkende boterbloem

Rumex maritimus

+

.

+

e

+

Goudzuring

Alnus

+

+

+

+

+

Els

Salix, vruchtkleppen

+

.

.

.

.

Wilg

Carpinus betulus

.

.

.

.

1

Haagbeuk

Pioniers van stikstofrijke,
natte grond
Bidens, endosperm
Chenopodium

Bomen en struiken

Legenda: e = enkele, + = tientallen, ++ = honderden, cf. = gelijkend op.
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Tabel 2
Resultaten pollenanalyse spoor 6 (waterkuil).
vondstnummer

574

preparaatnummer

2451

Bomen en struiken

N

%

Abies

1

0,13

Zilverspar

Acer campestre type

1

0,13

Spaanse aak type

Alnus

54

7,01

Els

Betula

13

1,69

Berk

Corylus avellana

11

1,43

Hazelaar

Fagus sylvatica

1

0,13

Beuk

Fraxinus

1

0,13

Es

Lonicera periclymenum

+

+

Kamperfoelie

Picea

+

+

Spar

Pinus

11

1,43

Den

Quercus

39

5,06

Eik

Tilia

2

0,26

Linde

Ulmus

2

0,26

Iep

Artemisia

1

0,13

Alsem

Brassicaceae

5

0,65

Kruisbloemenfamilie

Onkruiden, ruderalen

Graslandplanten
Apiaceae

1

0,13

Schermbloemenfamilie

Asteraceae liguliflorae

3

0,39

Lintbloemige composieten

Asteraceae tubuliflorae

1

0,13

Buisbloemige composieten

Caltha palustris type

1

0,13

Dotterbloem
Anjerfamilie

Caryophyllaceae

3

0,39

Cyperaceae

262

34,03

Cypergrassenfamilie

Fabaceae

3

0,39

Vlinderbloemenfamilie

Filipendula

3

0,39

Filipendula

Galium type

5

0,65

Walstro type
Grote kattenstaart

Lythrum salicaria

1

0,13

Plantago

1

0,13

Weegbree

Plantago lanceolata

1

0,13

Smalle weegbree

Poaceae

206

26,75

Grassenfamilie

Poaceae helmhokje

+

+

Potentilla type

1

0,13

Ganzerik type

Ranunculaceae

1

0,13

Boterbloemenfamilie

Rhinanthus

80

10,39

Ratelaar
Smeerwortel type

Symphytum officinale type

2

0,26

Valeriana dioica

2

0,26

Kleine valeriaan

Valeriana officinalis type

1

0,13

Echte valeriaan type

Oeverplanten

224

Alisma plantago -aquatica type

1

0,13

Grote waterwegbree type

Glyceria type

8

1,04

Vlotgras type

Menyanthes trifoliata

1

0,13

Waterdrieblad

Rumex hydrolapath

1

0,13

Waterzuring

Sparganium erectum type

5

0,65

Egelskop

Typha angustifolia um

3

0,39

Kleine lisdodde

Typha latifolia

+

+

Grote lisdodde
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Vervolg tabel 2
vondstnummer

574

preparaatnummer

2451

Heide, veen e.d.
Ericales

2

0,26

Heide-achtigen

Myrica gale

5

0,65

Gewone gagel

Sphagnum

8

1,04

Veenmos

Dryopteris type

11

1,43

Niervaren type

Polypodium

1

0,13

Eikvaren

Pteridium aquilinum

4

0,52

Adelaarsvaren

Mougeotia

2

0,26

Groenwier

Pediastrum

1

0,13

Groenwier

Spirogyra (T.130)

5

0,65

Groenwier

Spirogyra (T.132)

1

0,13

Groenwier

Type 128A

3

0,39

"water type"

Type 128B

9

1,17

"water type"

Zygnemataceae

1

0,13

Groenwier

Niet determineerbaar

32

4,16

Waterplanten

Totalen
Totaalpollensom

770

100

Totaal boompollen

136

17,66

Totaal niet-boompollen

634

82,34

225

226

Wacht aan het water Basisrapportage Archeologie 52

Osmunda regalis

Brassicaceae

Micro (water)

Caryophyllaceae
Centaurea nigra type
Cirsium type

Asteraceae tubuliflorae

Asteraceae iguliflorae

Apiaceae

Stachys type
Urtica dioica type

Rumex acetosa type
Rumex acetosella

Chenopodiaceae
Plantagolance olata
Persicaria maculosa type

Granen Akkeronkruiden en ruderalen

Indet

Spirog yra (T.13 0)
Spirog yra (T.13 2)
Typ e 12 8A
Zyg nem atacea e
cf. Cym atiosphaera T.116)

Micro

Nymphaeaceae slijmcel (T.12 7)

Sporenplanten

Sordaria type (T.55A)
Ustulina deust a (T.44)
Ceratophyllum bladstekel (T.13 7)
Mougeotia
Nymph aeaceae aste rokleide (T.12 9)

Heide
& veen

Cerealia type
Hordeum type
Triticum type
Anthemis type
Artemisia

Salix

Alnus

(nattere)

Ophioglossum vulgatum
Polypodium
Pteridium aquiliinum
Gaeumannomyces cf. G. caricis (T.126 )

Waterplanten

Ulmus

Tilia

Rhamnus frangula

Quercus

Pinus

Picea

Hedera helix

Fraxinus

Fagus sylvatica

Corylis avellana

Carpinus

Betula

Acercampestre type

Overige planten

Pollenconcentratie

Planten uit verlandingsvegegatie

Kruiden (algemeen)

Bomen (nattere gronden)
Bomen en struiken (drogere gronden)
Cultuurindicatoren

Totaal niet-boompollen

Totaal boomplollen

Bomen en struiken (drogere gronden)

Dryopteris type

Empetrum nigrum
Ericales
Myrica gale
Sphagnum
Equisetum

Nymphaea alba type
Nymphoides peltata
Potampgeton natans type

Planten van verlandingsvegatatie

Nuphar lutea type

Valeria nadioiica
Myriophyllum verticillatum

Typha latifolia

Sagittaria sagittifolia typ e
Sparganium erectum type
Typha angustifolia

Iris pseuda corus
Rumex hydrolapathum

Ruigtekruiden

Cyper aceae

-3

Glyceria type

150 0

Caltha palustris type

Kruiden (algemeen)

Symphytum officinale type
Alisma plantago-aquatica type

N x 10 .cm
2

Mentha type
Solanum dulcamara

100 0

Euphorbia palustris
Filipendula
Lythrum salicaria

Succisa pratensis

0

Ranunculus acris type
Rhinanthus type

70 -

Poaceae >40 μm

relatieve diepte in cm

44 -

Poaceae

Fabaceae
Galium type

Tabel 3
Wachttoren Gemeentewerf
Restgeul Heldam
Pollen en microfossielen percentagediagram
Analyse: Mark van Waijjen
Resultaten van het pollenonderzoek aan de restgeul van de Heldam rivier
Kruiden
(algemeen)

60 -

1500

Brak
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