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Van augustus tot en met oktober 2011 heeft defini-

tief archeologisch onderzoek plaatsgevonden aan de 

Duurstedelaan in de wijk Hoograven te Utrecht. De aanlei-

ding voor dit onderzoek was de sloop van de toenmalige 

bebouwing ten behoeve van nieuwbouw. Door middel 

van een karterend booronderzoek was de aanwezig-

heid van de Romeinse limesweg aangetoond binnen het 

plangebied. Daarom is direct een vlakdekkende opgraving 

uitgevoerd ter hoogte van de kern van de weg, met naar 

het noorden en zuiden een ruime marge om eventuele 

aan de weg gerelateerde sporen in beeld te krijgen. In 

mei 2013 werd ook nog de aanleg van twee afvoerbuizen 

direct ten zuiden van het onderzoeksgebied van 2011 

archeologisch begeleid. 

De limesweg liep in min of meer oost-westelijke richting 

over het onderzoeksterrein en bestond uit een zoge-

naamde agger, een kunstmatig opgeworpen weglichaam 

van klei. Het weglichaam was verstevigd met twee 

onderbroken rijen eikenhouten palen en paalsporen die 

wijzen op een loopoppervlak van ongeveer 5 m breed. De 

top van het talud was niet bewaard gebleven, maar op de 

flanken was een strooiing van afgegleden wegverharding 

van grind en tegulafragmenten zichtbaar. In totaal werd 

deze wegverharding over een breedte van 19 tot 20 m 

waargenomen. Uit de helling van de grindlagen in de 

profielen is af te leiden dat het weglichaam minimaal 50 

cm hoog was.

Parallel aan beide flanken van het weglichaam waren 

tenminste twee greppels gegraven op een afstand van ca. 

12 m tot de wegbeschoeiing. Waarschijnlijk gaat het hier 

om twee secundaire bermgreppels, die op enige afstand 

van het weglichaam waren aangebracht. Deze greppels 

dienden mogelijk om een zone langs de weg bijvoorbeeld 

als veedriftzone of ruiterpad te markeren.

Het dakpanmateriaal uit de wegverharding was waar-

schijnlijk afkomstig van het in 70 na Chr. verwoeste 

legioenskamp te Xanten. Dit geeft in ieder geval een 

post-70-datering aan de limesweg op het onderzoekster-

rein. Het voorkomen van tufsteen in de wegverharding is 

een mogelijke aanwijzing voor tenminste een datering van 

vóór 100 na Chr. In de noordelijke bermzone werd een 

Julisch-Claudische as aangetroffen met een einddatering 

van 68 na Chr. Hoewel het Romeinse gedraaide aardewerk 

dat werd aangetroffen geen uitsluitsel geeft (het kan 

tussen de eerste en derde eeuw na Chr. dateren), zijn dit 

aanwijzingen dat de limesweg van DSL onderdeel was 

Samenvatting

van de eerste aanlegfase, die in West-Nederland wordt 

gedateerd rond de tweede helft van de jaren ‘80 van de 

eerste eeuw na Chr.

Enkele greppels met daarin handgevormde aardewerk 

kunnen worden toegeschreven aan activiteiten of bewo-

ning uit de late ijzertijd/vroeg-Romeinse tijd. De greppels 

maakten waarschijnlijk deel uit van een percelerings-

systeem dat voor een deel nog open lag ten tijde van de 

wegaanleg. Er werden geen sporen van een nederzetting 

aangetroffen.

De Romeinse weg en de sporen uit de late ijzertijd/vroeg-

Romeinse tijd liggen deels op een verlande restgeul. Deze 

zuidoost-noordwest georiënteerde restgeul was in eerste 

instantie bijna 30 m breed en ongeveer 2 m diep. Tijdens 

de verlanding is de laagte opgevuld met klei- en veenpak-

ketten. De 14C-datering van de basis van de restgeul geeft 

aan dat de rivierbedding in de midden-bronstijd A is gaan 

verlanden. In de diepste kleilaag werd wat vondstmateriaal 

aangetroffen. Dit bestond uit hout en dierlijk bot.

Ten zuiden van de restgeul, dwars over het opgravingster-

rein, werd een vlechtwerkstructuur van wilgentenen 

aangetroffen die over 35 m kon worden gevolgd. In het 

westen verdween het vlechtwerk in de putwand buiten de 

grenzen van de opgraving. De mat was gevlochten van 

fijne kwaliteit wilgentenen en was ca. 1 m breed. De noor-

delijke rand was afgewerkt door het eind van de twijgen 

om te buigen en weer met het vlechten mee te nemen. 

De zuidelijke rand was onafgewerkt, met uitstekende 

staanders. Het hout was uitzonderlijk gaaf gebleven.

De mat lag in oude beddingafzettingen, parallel aan de 

oever van de restgeul. Dit betekent dat het vlechtwerk op 

een oudere oeverlijn terecht is gekomen toen de rivier 

nog naar het noorden migreerde en dus nog watervoerend 

was. Door middel van 14C-onderzoek is het vlechtwerk 

gedateerd tussen 1890 en 1692 voor Chr. (midden-

bronstijd A). Hiermee is het waarschijnlijk enkele (tiental-

len) jaren ouder dan de restgeul en de vondsten die zich 

daarin bevonden.

De locatie, de fijne materialen, de zorgvuldige vlechttech-

niek en de aanzienlijke lengte van de mat zijn onge-

bruikelijk voor een hekwerk of huiswand, die van grover 

materiaal werden gemaakt en minder fijn en nauwkeurig 

werden gevlochten. Hoewel het mogelijk is dat het 

vlechtwerk oorspronkelijk rechtop heeft gestaan, zijn er 
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langs of onder geen palen of staken waargenomen. De 

staanders van het vlechtwerk zijn te dun om het overeind 

te houden. Mogelijk is er een verband met visvangst of de 

jacht op watervogels.

De ligging van de mat langs de drassige oever van de ri-

vier kan ook betekenen dat het vlechtwerk hier is neerge-

legd om betreding van de oever gemakkelijker te maken. 

Het is echter niet duidelijk waarom juist dit lange stuk van 

de rivieroever bekleed moest worden en waarom er zoveel 

moeite in de vervaardiging van de mat gestoken is, terwijl 

het vlechtwerk waarschijnlijk na relatief korte tijd alweer 

overspoelde. Mogelijk was het bedoeld voor eenmalig 

gebruik, bijvoorbeeld tijdens een speciale gebeurtenis.

Voor bewoning uit de bronstijd zijn alleen indirecte aan-

wijzingen aangetroffen: de vlechtwerkstructuur, clusters 

dunne houten staakjes en wat botmateriaal in de restgeul 

en hoefindrukken van vee langs een oude oeverlijn. Ook 

zijn er aanwijzingen voor lokale landbouw in deze peri-

ode. De wilgentenen van het vlechtwerk zijn waarschijnlijk 

afkomstig van gecultiveerde bomen. En de analyse van 

Afb. 1.1 Onderzoekslocatie op de topografische kaart.

macroresten uit de restgeul en de afzettingen onder de 

vlechtwerkmat heeft sporen van akker- en tuinonkruiden, 

tarwe en graslandsoorten aangetoond. Een nederzetting 

zal dus niet ver weg zijn geweest. Toekomstig onderzoek 

in de omgeving van het plangebied zou deze bewoning 

kunnen aantonen.
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1 Inleiding 

is rond 5500 BP (vroeg neolithicum, ca. 4300 voor Chr.) 

actief geworden. Maar waarschijnlijk was pas na 4500 

BP (midden neolithicum, ca. 3000 voor Chr.) sprake van 

grootschalige rivieractiviteit.3 Het einde van het stelsel is 

het gevolg van de afdamming van de Kromme Rijn in Wijk 

bij Duurstede en ligt rond 1122 na Chr. Tussen Wijk bij 

Duurstede en Utrecht bestaat het stelsel uit drie stroom-

ruggen die elkaar in de tijd opvolgen; de Werkhovense 

stroomgordel (ca. 5600 tot 3400 BP; 4500 tot 1700 voor 

Chr.), de Houtense stroomgordel (ca. 3800 BP tot 2200 

BP; 2200 tot 200 voor Chr.) en de Kromme Rijn stroom-

gordel (ca. 3000 BP – 1122 AD; 1200 voor Chr. – 1122 na 

Chr.). In het zuidelijk deel van het plangebied bevindt zich 

een komgebied.

Historisch

In de loop van de middeleeuwen is de omgeving van het 

plangebied ontgonnen. De kavels zijn langgerekt (de 

zogenaamde cope-ontginningen), liggen in noordoost-

zuidwestelijke richting en zijn omgeven door sloten. 

Het plangebied ligt op een dergelijk kavel, ca. 400 m 

ten zuidwesten van de ontginningsbasis. Het gebied is 

tot de wijkaanleg als landbouwgrond gebruikt geweest 

(kadastrale minuut uit de periode 1811-1832). Op de 

kadastrale minuut is tevens te zien dat ca. 300 m ten 

westen van het plangebied huizen staan langs de Vaartse 

Rijn. Ook heeft daar in een latere periode een windmolen 

gestaan, genaamd ‘Oog in ’t Zeil’. Deze molen is rond 

1762 gebouwd, in 1854 afgebrand, in 1858 herbouwd en 

in 1873 weer afgebrand. Daarna is de molen niet meer 

opgebouwd. Op de militaire topografische kaart uit 1922 

is geen bebouwing aanwezig op de onderzoekslocatie. 

Het plangebied ligt in Nieuw-Hoograven. Deze wijk is 

gebouwd na 1954, waarbij het terrein tot ca. een meter is 

opgehoogd.

1.2  Archeologische context van de 
onderzoekslocatie

Op de Archeologische Monumenten Kaart (AMK) zijn in de 

directe omgeving van het plangebied geen archeologische 

monumenten weergegeven. Tevens zijn er in ARCHIS 

binnen een straal van 1 km geen vondstmeldingen of 

waarnemingen bekend. Vanaf ca. 1,5 km in noordelijke, 

oostelijke en westelijke richting zijn waarnemingen uit 

de Romeinse tijd, de middeleeuwen en/of nieuwe tijd 

gemeld.

Van 17-08-2011 t/m 4-10-2011 heeft definitief archeolo-

gisch onderzoek plaatsgevonden aan de Duurstedelaan 

in Hoograven, Utrecht. Het onderzoek is uitgevoerd door 

archeologen van Afdeling Erfgoed, gemeente Utrecht, in 

opdracht van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 

van de gemeente Utrecht. Aanleiding voor dit onder-

zoek was de sloop van de bebouwing ten behoeve van 

de nieuwbouw van scholen en overige voorzieningen. 

Tijdens een voorafgaand booronderzoek was de Romeinse 

limesweg aangetoond binnen het plangebied. Door de 

bouwwerkzaamheden zouden de archeologische resten in 

de bodem worden verstoord.

Het plangebied werd in het noorden begrensd door de 

Wijnesteinlaan, in het zuiden door de Rijnenburglaan, met 

in het oosten het Camminghaplantsoen en in het westen 

de Duurstedelaan. Het onderzoeksgebied is op basis 

van de veronderstelde loop van de limesweg begrensd 

(zie afb. 1.1). Ten tijde van het onderzoek lag het terrein 

braak na de sloop van gebouwen en verwijderen van de 

bestrating. De heipalen van de bebouwing waren echter 

op last van het bevoegd gezag nog niet verwijderd, gezien 

de grote verstoringen die dit zou veroorzaken. Enkele 

bomen binnen het onderzoeksgebied moesten voorlopig 

behouden blijven en die locaties konden dus niet worden 

onderzocht. Het zuidelijk deel van het plangebied was 

grotendeels niet beschikbaar voor onderzoek in verband 

met mogelijke vervuiling. Op 22-05-2013 is wel de plaat-

sing van twee afvoerbuizen op ca. 37 m ten zuiden van 

het definitieve onderzoek archeologisch begeleid.

1.1  Landschappelijke en 
historische context van de 
onderzoekslocatie

Landschappelijk

In het noordelijk deel van het plangebied liggen afzet-

tingen van de Houtense stroomgordel, die onderdeel 

uitmaakt van de Heldammer stroomrug.1 Deze stroomrug 

takt ten noorden van De Meern af van de Oude Rijn en 

komt ca. 5 km westelijker, ter hoogte van Harmelen, 

weer samen met de Oude Rijn. In Utrecht takt de Vecht af 

van de Oude Rijn richting het noorden. De Oude Rijn en 

Heldammer stroomrug maken deel uit van het Utrechtse 

stroomstelsel.2 Het stelsel loopt via Wijk bij Duurstede 

naar Utrecht en Woerden richting de monding bij Katwijk 

aan Zee. Dit stelsel was gedurende duizenden jaren één 

van de belangrijkste Rijnarmen in Nederland. Het stelsel 
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Het onderzoeksgebied lag in de Romeinse periode aan 

de noordelijke rijksgrens van het Romeinse rijk, de 

zogenaamde limes. De grens werd hier gevormd door de 

rivier de Rijn waarlangs halverwege de eerste eeuw na 

Chr. legerkampen werden aangelegd. Deze zogenaamde 

castella bevonden zich onder andere op het huidige 

Domplein in het centrum van Utrecht en in de dorpskern 

van De Meern, gemeente Utrecht, op het terrein dat 

bekend staat als de Hoge Woerd. Rond deze legerkampen 

zijn semi-militaire nederzettingen ontstaan die aangeduid 

worden als vici. Deze locaties zijn 3 km in respectievelijk 

noordelijke en noordwestelijke richting van het onder-

zoeksterrein verwijderd. In de tweede helft van de eerste 

eeuw werden tussen de castella op de zuidelijke oever 

van de Rijn wachttorens gebouwd, van waaruit toezicht 

gehouden kon worden op de rivier. Enkele decennia later 

werd op de rivieroever een verbindingsweg aangelegd tus-

sen de castella. Deze weg wordt de limesweg genoemd. 

Tussen 1997 en 2008 is er in de VINEX-locatie Leidsche 

Rijn veel archeologisch onderzoek uitgevoerd. Hierbij is 

op verschillende plaatsen het tracé van de limesweg ont-

dekt. In 2007 bleek uit booronderzoek in het zogeheten 

deelgebied I tussen de C.H. Letschertweg en de rijkssnel-

weg A2, ten oosten van industrieterrein Strijkviertel, dat 

de limesweg, of in ieder geval het tracé uit de tweede helft 

van de tweede eeuw, de A2 en het Amsterdam-Rijnkanaal 

kruiste tussen de Prins Clausbrug en de De Meernbrug, 

om vervolgens de wijken Kanaleneiland en Hoograven te 

doorsnijden. Dit was een nieuwe ontdekking omdat vóór 

2007 werd aangenomen dat de limesweg de directe oever 

van de Romeinse Rijn volgde, die veel noordelijker in de 

Utrechtse bebouwde kom moet worden gereconstrueerd. 

Deze zuidelijke route van de limesweg deed de hypothese 

ontstaan dat de limesweg in de tweede eeuw mogelijk niet 

direct het castellum op het Domplein in Utrecht aandeed, 

maar van het castellum te Vechten naar de castella in het 

westen liep. Het Domplein lag dan aan een zijweg. Bij 

archeologisch onderzoek in Leidsche Rijn is ontdekt dat 

ook het castellum in De Meern aan een zijweg lag, terwijl 

de doorgaande weg in de tweede eeuw enkele honderden 

meters zuidelijker liep.

1.3  Archeologisch vooronderzoek

In 2007 en 2008 werd, in een grootschalige boorcam-

pagne door RAAP Archeologisch Adviesbureau, de loop 

van de Romeinse limesweg gevolgd door de bebouwde 

kom van de stad Utrecht.4 Hiermee is voor de gemeente 

Utrecht zowel een limeskaart (zie afb. 1.2) opgesteld, 

als de archeologische verwachtingskaart aangevuld. 

Voorafgaand aan de definitieve archeologische opgraving 

aan de Duurstedelaan heeft, naar aanleiding van een hoge 

archeologische waarde op deze verwachtingskaart, ter 

hoogte van het plangebied een inventariserend veldonder-

zoek door middel van boringen plaatsgevonden.5 Hiermee 

is de loop van de limesweg aangetoond, en werd het 

selectiebesluit genomen tot behoud in situ of, indien dit 

niet mogelijk was, vervolgonderzoek voor een gebied van 

25 m vanaf het hart van de weg aan beide zijden. Omdat 

inpassing niet mogelijk was, werd een definitieve archeo-

logische opgraving uitgevoerd.

Afb. 1.2 De tot nu toe bekende loop van de limesweg in de bebouwde kom van Utrecht, met de onderzoekslocatie aangegeven op het 
traject.
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1.4  Archeologische verwachting

Volgens de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden 

(IKAW) geldt voor het noorden van het plangebied een 

hoge kans op het aantreffen van archeologische waarden. 

Het zuidelijk deel van het plangebied heeft een lage kans 

op het aantreffen van archeologische waarden. Deze 

waardering is gebaseerd op de bodemgesteldheid van het 

plangebied. In het noordelijk deel liggen de afzettingen 

van de Houtense stroomgordel. Van deze stroomgordel 

zijn archeologische resten uit de bronstijd, ijzertijd, 

Romeinse tijd en de middeleeuwen bekend. Het zuidelijk 

deel van het plangebied bestaat uit komgebied, waarop 

zich doorgaans geen bewoningssporen bevinden.

Volgens de archeologische verwachtingskaart van de 

gemeente Utrecht ligt het plangebied in een zone met een 

hoge verwachting voor nederzettingen, op de Houtense 

stroomgordel. Recent (RAAP)onderzoek naar de limes6 

heeft de Romeinse weg ten oosten en ten westen van het 

plangebied aangetoond. Bij het verbinden van deze twee 

punten werd duidelijk dat de weg in het noorden van het 

huidige plangebied loopt en een min of meer oost-west 

oriëntatie heeft. Dit werd vervolgens bevestigd door het 

booronderzoek op het terrein zelf in 2010.7 De Romeinse 

weg in Utrecht heeft, op basis van diverse opgravingen 

en dendrochronologisch onderzoek, twee mogelijke 

dateringen: een aanleg in het eind van de eerste eeuw of 

de (late) tweede eeuw. De jongste datering komt voort uit 

diverse waargenomen onderhoudsfasen, waarbij in een 

enkel geval de weg zelfs enkele honderden meters naar 

het zuiden werd verlegd.8

De Romeinse limesweg in Nederland heeft verschillende 

verschijningsvormen: een niet of nauwelijks verhoogde 

grindbaan; een grindbaan op een weglichaam van 

opgeworpen grond; een met houten palen (soms met 

tussenliggende planken) bekist of beschoeid weglichaam, 

soms verstevigd met takkenbossen of rietmatten; of een 

zogenaamde ‘moerasbrug’, waarbij de weg is aangelegd 

op ingeslagen palen, (mogelijk) op een verhoogd plat-

form. Hoewel voor de limes op de Houtense stroomgordel 

geen zware funderingen of bekistingen van de Romeinse 

weg bekend zijn, was het mogelijk om een van deze 

constructies van de limes binnen het onderzoeksgebied 

aan te treffen. De conservering van deze organische 

resten was naar verwachting goed tot zeer goed, gezien 

de aanwezigheid van een restgeul in de ondergrond, waar 

de palen van de limesfundering eventueel ingeslagen 

zouden kunnen zijn. De vullingen van een restgeul bieden 

doorgaans goed conserverende, anaerobe omstandig-

heden. Eveneens was het mogelijk dat zich één of twee 

bermgreppels direct langs het weglichaam bevonden, 

evenals secundaire bermgreppels, doorgaans op minimaal 

4 m van het wegdek verwijderd.

Tijdens het vooronderzoek bleek dat onder het recente 

ophogingspakket van circa 1 m dik nog een oude bouw-

voor aanwezig was, daterend uit de late middeleeuwen/

nieuwe tijd. Hierdoor was de conservering van de weg 

waarschijnlijk goed. De 50 m brede grindspreiding deed 

echter wel vermoeden dat de top van het eventuele wegli-

chaam en de verhardingslaag hierop waren verploegd en 

in de subrecente bouwvoor waren opgenomen (zoals dat 

eigenlijk altijd het geval is bij de limesweg in Utrecht).

Wat betreft vondstmateriaal was de verwachting, met 

uitzondering van houtresten en grind en/of tegula (dak-

pan), waaruit de wegverharding kan bestaan, relatief laag. 

De materiële neerslag langs of op een weg zal slechts 

bestaan uit verloren of incidenteel weggegooide voorwer-

pen. Wel was het mogelijk dat er op het onderzoeksterrein 

Romeinse crematiegraven aanwezig waren. Deze werden 

doorgaans langs wegen aangelegd. 

In de ondergrond was tijdens het vooronderzoek een 

restgeul van pre-Romeinse datering aangetoond. Hoewel 

het niet in de lijn der verwachting lag, was het mogelijk 

dat zich hierin toch archeologisch vondstmateriaal en/of 

organische resten zouden bevinden, daterend van voor de 

aanleg van de limesweg. 

1.5  Doel van het onderzoek

Doel van het onderzoek was het behoud van de archeo-

logische resten ex situ (de archeologische resten worden 

zover mogelijk uit hun oorspronkelijke context gehaald 

ter bestudering), omdat behoud in situ niet mogelijk 

was. De oorspronkelijke context is hierbij uitvoerig 

gedocumenteerd. Hiermee werd de aard, datering, 

omvang, kwaliteit en conservering van de archeologische 

resten binnen het plangebied onderzocht. Wat betreft de 

Romeinse weg werd getracht de precieze locatie, alsmede 

de opbouw, vorm en datering vast te stellen. Hierbij werd 

eveneens gekeken naar een eventuele fasering, en hoe 

de eigenschappen van de limesweg hier afwijken van of 

overeenkomen met de overige bekende delen van het 

tracé, voornamelijk binnen de gemeente Utrecht. 

Onderzoek naar de limesweg is een belangrijk punt op 

de onderzoeksagenda van de gemeente Utrecht. Tot 

op heden is dit onderzoek voornamelijk uitgevoerd in 

de VINEX-locatie Leidsche Rijn ten zuidwesten van de 

bestaande stad Utrecht. Op basis van de Leidsche Rijnse 

onderzoeksresultaten en een hierop volgende boorcam-

pagne is geconcludeerd dat de limesweg in de Utrechtse 

bestaande stad een heel ander traject volgt dan tot op 

heden werd verwacht. Omdat dit van grote invloed is op 

de Utrechtse waardenkaart is het tracé van de limesweg 

onderzocht door middel van een grootschalig booronder-

zoek.9 Op basis hiervan is het verloop van de Romeinse 

weg door de bebouwde kom van Utrecht gereconstrueerd. 
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Dit gereconstrueerde tracé snijdt dwars door het huidige 

plangebied. Met het karterend inventariserend veldonder-

zoek is de locatie van de limesweg hier gedetailleerder 

vastgelegd.10

1.6  Onderzoeksvragen

In het Programma van Eisen (PvE) zijn de volgende onder-

zoeksvragen opgesteld:

Algemeen

• Is het door RAAP aangeboorde grind afkomstig van de 

limesweg? Zo ja, is er sprake van meerdere fasen van de 

limesweg?

• Wat is de datering van de (verschillende fasen van de) 

limesweg met betrekking tot aanleg en gebruiksduur?

• Hoe verhoudt de limesweg binnen het plangebied 

zich tot overige bekende delen van het tracé in Utrecht, 

gekeken naar opbouw, fasering en datering? 

• Hoe ziet het landschap eruit ten tijde van de aanleg en 

het gebruik van de limesweg?

• Wat is de aard, ouderdom, omvang, gaafheid en conser-

vering van eventuele overige archeologische sporen in de 

bodem op deze locatie?

• Wat zijn de afmetingen, de oriëntatie en de ouderdom 

van de oudere restgeul in de ondergrond en hoe verhoudt 

deze zich tot de archeologische resten?

Per wegfase

• Is er sprake van een opgehoogd weglichaam? Zo ja, 

hoe is de limesweg opgebouwd, welke materialen zijn 

hierbij gebruikt? Is er sprake van een beschoeid of bekist 

weglichaam? Is er sprake van een verhardingslaag? Zo ja, 

waaruit bestond deze? 

• Zijn er aanwijzingen voor onderhouds- en her-

stelwerkzaamheden en wat is de datering van deze 

werkzaamheden?

• Hoe ziet de bermzone van de limesweg eruit, is er 

sprake van primaire bermgreppels, bermbeschoeiingen 

aan de voet van het talud of secundaire bermgreppels die 

onderdeel waren van het functioneren van de weg?

• Zijn er aanwijzingen voor het gebruik van een secun-

daire bermzone?

• Hoe verhoudt de weg zich tot de fysische geografie? 

Valt er iets te zeggen over de relatie tussen morfologie en 

tracékeuze?

1.7 Methode

Werkwijze

Omdat de aanwezigheid en locatie van de weg reeds 

duidelijk waren geworden tijdens het vooronderzoek, is 

direct een vlakdekkende opgraving uitgevoerd ter plaatse 

van de aangeboorde kern van de weg, met naar het 

noorden en zuiden een marge van ca. 25 m om eventuele 

verwante sporen zoals bermgreppels en/of graven in 

beeld te krijgen. Omdat vooral bermgreppels vaak slecht 

zichtbaar zijn in het horizontale vlak, zijn twee westpro-

fielen en een klein oostprofiel aangelegd om de opbouw 

van de weg goed zichtbaar te krijgen ten opzichte van de 

natuurlijke bodemopbouw.

Er zijn zes min of meer noord-zuid georiënteerde werk-

putten van ca. 10 x 50 m aangelegd, zo goed mogelijk 

haaks op de verwachte richting van de limesweg. Door de 

beperking van te behouden bomen binnen het plangebied, 

een niet-verwijderde kelder en de benodigde plaat-

singsruimte voor de bronbemaling, is het onderzochte 

oppervlak kleiner dan beoogd in het PvE (1855 tegenover 

3000 m²). Tijdens de sloop van de bebouwing binnen het 

opgravingsgebied zijn enkele clusters betonnen heipalen, 

op verzoek van het bevoegd gezag, blijven staan. Er is 

zoveel mogelijk tussen deze palen door gewerkt.

Nadat ten zuiden van de Romeinse weg in de diepere 

ondergrond een prehistorische vlechtwerkmat van 

minimaal 35 m lang was ontdekt, werd na overleg met 

opdrachtgever en bevoegd gezag besloten om nog drie 

proefsleuven van ca. 4 x 50 m aan te leggen ten zuiden 

van het oorspronkelijk vastgestelde onderzoeksgebied 

om uit te sluiten dat er bewoningssporen uit deze periode 

in het vrijgegeven gedeelte aanwezig waren (werkput 7 

t/m 9). Dit gebeurde, in verband met mogelijke (asbest)

verontreiniging, onder milieukundige begeleiding van 

Oranjewoud. Hierbij werd nog 516 m² extra vlak 1 onder-

zocht (zie afb. 1.3).

In mei 2013 werd direct ten zuiden van de inmiddels in 

gebruik genomen nieuwbouw een oost-west georiënteerde 

sleuf gegraven ten behoeve van twee nieuwe afvoerlei-

dingen. De sleuf was ca. 3,5 m breed en werd aangelegd 

op twee niveau’s: 0,30 m+NAP en 0,07 m-NAP. De 

ontgraving, die deels de proefsleuven 7 t/m 9 kruiste, is 

archeologisch begeleid, waarbij twee noordoost-zuidwest 

georiënteerde greppels werden aangetroffen die verbon-

den konden worden met twee greppels die tijdens het 

definitieve onderzoek waren opgetekend. De sporen zijn 

gefotografeerd en ingemeten.

Technieken

Om de opbouw van de weg goed in beeld te krijgen, zijn 

er minimaal twee vlakken aangelegd: het eerste vlak op de 

top van het weglichaam, direct onder de oude bouwvoor 

op ca. 0,50 m+NAP. Het tweede vlak is aangelegd op de 
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Afb. 1.3 De werkputten geprojecteerd op de topografie zoals die was vóór de sloop van de schoolgebouwen. De onderbreking in werkput 
4 wordt veroorzaakt door een boom die behouden moest blijven.
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top van de mogelijke bermgreppels, rond 0,20 m+NAP 

(1931 m²). Vanaf dit tweede vlak was grondwatermanage-

ment nodig. Hiervoor is bronbemaling ingezet voor alle 

werkputten. Gebaseerd op de resultaten van de vlakken 

1 en 2 is lokaal nog een derde vlak aangelegd (1485 m²) 

op gemiddeld ca. 0,10 m-NAP. Dit derde vlak is aangelegd 

over de kern van de limesweg om de houten palen van de 

fundering op te zoeken, ter hoogte van de restgeul om 

hiervan de begrenzingen vast te stellen, en ter hoogte 

van het vlechtwerk in de diepere rivierafzettingen. Het 

grootste deel van de restgeul is, na het aantreffen van 

bewerkt hout en vondstmateriaal, machinaal afgewerkt. In 

totaal is 5787 m² archeologisch vlak onderzocht.

Vaste RD-punten en een NAP-punt zijn voorafgaand aan 

het onderzoek door de landmeetdienst van de gemeente 

ingemeten. Het lokale meetsysteem is van deze vaste 

punten afgeleid. De vlaktekeningen zijn 1:50 getekend, 

profielen en coupes 1:20. Het vlak, het profiel en de 

coupes zijn digitaal gefotografeerd en het vlak is gewa-

terpast. De tekeningen zijn na afloop van het veldwerk 

geïnkt en gedigitaliseerd. Van delen van het blootgelegde 

vlechtwerk zijn panoramafoto’s van zeer hoge resolutie 

genomen (Gigapan).

Grondsporen en structuren zijn in eerste instantie in het 

vlak gedocumenteerd. Vervolgens zijn de sporen op vlak 

1 onderzocht op aard en ouderdom door middel van cou-

peren en het verzamelen van vondstmateriaal. Indien dit 

het tweede vlak ernstig verstoorde, zijn deze diepe sporen 

verder gecoupeerd na de aanleg van vlak 2. Ondiepe 

sporen zijn gedocumenteerd en afgewerkt. 

Het vondstmateriaal is verzameld en geadministreerd bij 

de aanleg van de vlakken en het couperen en afwerken 

van sporen en structuren. Tijdens de aanleg van de vlak-

ken is een metaaldetector ingezet. Bijzondere vondsten 

zijn ingemeten en op de vlaktekening vastgelegd als 

puntvondst. Indien vondstmateriaal niet aan een spoor, 

structuur of laag kon worden gekoppeld, is dit verzameld 

in vakken van maximaal 10 (putbreedte) x 5 m. Bijzondere 

vondsten zijn ingemeten en op de vlaktekening gedocu-

menteerd. Tevens is de hulp van een specialist in het veld 

ingeroepen voor nader onderzoek van het aangetroffen 

vlechtwerk. Hierbij zijn diverse aanvullende monsters ge-

nomen, waaronder enkele voor botanisch onderzoek. Van 

de overige houtvondsten is minimaal een representatief 

deel bemonsterd ten behoeve van houtsoortdeterminatie, 

(dendro)datering en/of bewerkingssporenanalyse. Van het 

wegdek zijn representatieve hoeveelheden grind en tegula 

verzameld voor verder onderzoek. Van de venige basis 

van de onderliggende restgeul en het vlechtwerk zijn 

monsters genomen ten behoeve van 14C-datering.

Personele bezetting

Het veldteam bestond uit L. Dielemans (dagelijkse 

veldleiding), M. Hendriksen (o.a. metaaldetectie), J.S. van 

der Kamp, N.D. Kerkhoven (o.a. metaaldetectie) en E. 

van Wieren, alle werkzaam bij Afdeling Erfgoed, ge-

meente Utrecht. Stagiare was F. Ettema (Vrije Universiteit 

Amsterdam). De graafmachine werd bestuurd door W. 

Gardenier (Gebroeders Gardenier B.V.). De bronbemaling 

werd verzorgd door Bouten Nederland B.V. De gigapixel 

panorama-opnames (Gigapan) van het vlechtwerk en het 

profiel van de Romeinse weg zijn gemaakt door M. Buma 

(Bumos Panography). De technische uitwerking van de 

velddocumentatie en het geborgen vondstmateriaal is 

uitgevoerd door E. van Wieren.

De fysische geografie is in het veld beschreven en gerap-

porteerd door M. van Dinter (ADC Archeoprojecten). Het 

aardewerk is gedetermineerd en gerapporteerd door 

J. van Hemert (Vriens Archeo Flex). De Romeinse munt 

is eveneens door J. van Hemert gedetermineerd. Het 

dierlijk botmateriaal is geanalyseerd en gerapporteerd 

door Y. Meijer (Hyoid Archeozoölogische Ondersteuning). 

Het hout en het vlechtwerk is in het veld beschreven, 

gedetermineerd en gerapporteerd door S. Lange (BIAX 

Consult). De botanische monsters zijn geanalyseerd en 

gerapporteerd door L. van Beurden (BIAX Consult). De 

basalten zijn gedetermineerd en gerapporteerd door K. 

Linthout (Instituut voor Geo- & Bioarcheologie (IGBA), Vrije 

Universiteit Amsterdam). Het grofkeramisch bouwmateri-

aal is onderzocht en gerapporteerd door T. Vanderhoeven 

& E. Kars (EARTH Integrated Archaeology B.V.). Het 

14C-onderzoek is uitgevoerd door het SUERC te Glasgow.
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2  Fysisch-geografische resultaten
 M. van Dinter 

2.1 Inleiding

2.1.1 Het onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied ligt op een smalle stroomrug ten 

zuiden van de Oude Rijn (afb. 2.1). Deze stroomrug wordt 

op de paleogeografische kaart van de Rijn-Maas delta 

gekoppeld aan het Werkhovense systeem.11 De stroomrug 

maakt in elk geval deel uit van het Utrechtse stroomstel-

sel.12 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 een van de belangrijkste rivierarmen 

in Nederland. Het stelsel is rond de overgang van het 

vroeg- naar het midden-neolithicum actief geworden, rond 

4300 voor Chr.13 Maar waarschijnlijk was pas vanaf het 

einde van het midden-neolithicum (na ca. 3000 voor Chr.) 

sprake van grootschalige rivieractiviteit.14

Ten oosten van de stad Utrecht bestaat het Utrechtse 

stroomstelsel uit drie stroomgordels. De Werkhovense 

stroomgordel is de oudste, gevolgd door de Houtense 

stroomgordel en de Kromme Rijn stroomgordel.15 In 

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

afgedamd en kwam definitief een einde aan de activiteit 

van deze Rijntak. Door de aanvoer van kwelwater uit de 

Utrechtse heuvelrug zijn de restgeulen van de Kromme 

Rijn en Vecht echter nog watervoerend gebleven. Recente 

14C-dateringen van de basis van de Oude Rijn restgeul 

tonen aan dat de verlanding in de diepste delen van de ri-

vierbedding al in de tiende eeuw aanving.16 In de ondiepe 

delen begon de verlanding pas in de twaalfde eeuw, toen 

de afdamming een feit was.17 Dit betekent dat de afdam-

ming slechts de bezegeling was van een reeds in gang 

gezet, natuurlijk proces, zoals Vink (1953) en Berendsen 

(1982) al veronderstelden.

Volgens Wansleeben (1982; afb. 2.1) ligt het opgra-

vingsterrein in het centrale deel van een ca. 150 m smalle, 

zuidoost-noordwestelijk georiënteerde stroomrug. Deze 

stroomrug loopt vanuit Vechten via de zuidkant van de 

stad Utrecht via Hoograven naar Kanaleneiland. In 2009 is 

deze stroomrug ook aangetroffen bij een opgraving ca. 2 

km verder westelijk, in Kanaleneiland. Uit dat onderzoek 

bleek dat de stroomrug al in het laat-neolithicum actief 

was.18 In de bronstijd of vroege ijzertijd begon deze rivier-

bedding te verlanden. De exacte datering van de aanvang 

van de verlanding is niet bekend, omdat de 14C-datering 

van de basis van de veenlaag in de restgeul mislukt is. 

De verlanding zette zich voort tot in de Romeinse tijd. 

De stroomrug was dus inderdaad actief ten tijde van 

de Werkhovense fase en niet zoals het vooronderzoek 

aangeeft in de Houtense fase.19

2.1.2 Het vooronderzoek

Tijdens het verkennende archeologische onderzoek bleek 

dat op het terrein met name oever- op beddingafzettingen 

aanwezig zijn.20 Tussen de oever- en beddingafzettingen 

bevinden zich op het hele terrein zogenaamde ‘geulafzet-

tingen’. Deze aanduiding bestaat echter niet in de geo-

genetische terminologie.21 De afzettingen worden ook als 

kronkelwaardafzettingen aangeduid. Dit zou betekenen 

dat het om beddingafzettingen gaat, maar in het rapport 

wordt vervolgens alleen gesproken over oeverafzettingen. 

In deze ‘geulafzettingen’ zijn twee vegetatiehorizonten 

aangetroffen. Daarnaast is in één boring een 35 cm dik 

pakket rietveen aangetroffen. Toch zijn deze afzettingen 

niet als duidelijke restgeul aangegeven. Op basis van de 

aanwezigheid van diverse archeologische indicatoren 

boven de tweede vegetatiehorizont, met name grind, werd 

de aanwezigheid van een Romeinse weg op de ‘oeverwal’ 

in het centrale deel van het plangebied verondersteld.

Afb. 2.1 De ligging van het opgravingsterrein op de geologische kaart (Wansleeben 1982; op basis van geotechnische boringen van de 
gemeente Utrecht).
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Afb. 2.2 Het opgravingsterrein met daarop aangegeven de aangetroffen geologische en archeologische fenomenen.
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2.1.3 Doel- en vraagstelling 

Het fysisch-geografisch onderzoek tijdens de definitieve 

opgraving heeft zich gericht op het 

beschrijven van de putwanden (lithologie en sedimen-

tologie). Aan de hand van de beschrijvingen zijn de 

putwanden genetisch geïnterpreteerd. Hierdoor ontstond 

een beeld van de opbouw en de ontstaansgeschiedenis 

van de ondergrond en de landschappelijke context van de 

vindplaats. 

Voor het landschappelijke onderzoek zijn in het 

Programma van Eisen de volgende vragen geformuleerd:

• Hoe zag het landschap eruit ten tijde van de aanleg en 

het gebruik van de limesweg?

• Hoe verhoudt de weg zich tot de fysische geografie? 

Valt iets te zeggen over de relatie tussen morfologie en 

tracékeuze?

Daarnaast dienden van de onderliggende restgeul mon-

sters te worden genomen van de basis van de veenlaag 

ten behoeve van 14C-datering.

2.1.4 Werkwijze

De bodemopbouw van het opgravingsterrein is bekeken 

aan de hand van profielwanden en boringen. De bodem-

textuur en archeologische indicatoren zijn beschreven 

volgens SBB 5.1 van het NITG-TNO, waarin onder meer 

de standaardclassificatie van bodemmonsters volgens 

NEN5104 wordt gehanteerd, inclusief de bepaling van 

het kalkgehalte.22 De profielwand van werkput 1 en 2 zijn 

beschreven per laag. Daarnaast zijn bij de uitwerking aan-

vullende sedimentologische opmerkingen en structuren 

gebruikt die door de archeologen op de vlaktekeningen 

zijn gezet (zie afb. 2.2). Verder zijn sedimentmonsters 

uit de profielwanden genomen wanneer deze geschikt 

leken voor 14C-analyse. De monsters zijn dubbel verpakt 

in plastic, geadministreerd en opgeslagen. Na afloop 

van het veldwerk zijn zes monsters geselecteerd voor 

datering. Uit de monsters zijn zaden van land- en oever-

planten verzameld. De zaden zijn geselecteerd door ADC 

Archeoprojecten (analyse C. Moolhuizen). Deze zaden 

zijn opgestuurd voor AMS-datering naar het Scottish 

Universities Environmental Research Centre (SUERC) in 

Glasgow, Schotland. De 14C-dateringen zijn gekalibreerd 

met het kalibratieprogramma Oxcal, versie 4.1.3.23

2.2 Bodemopbouw

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.

In het centrale deel van werkput 2 is een komvormige 

laagte te zien (afb. 2.3). De basis hiervan bevindt zich 

op meer dan 0,8 m-NAP en is bijna 30 m breed. Deze 

komvorm is van onder naar boven opgevuld met achter-

eenvolgens een pakket grijze, slappe, zwak humeuze, 

kalkrijke sterk siltige klei (Ks3 H1), bruin, kalkloos sterk 

kleiig veen (Vk3, maximaal 40 cm) en een ca. 15 cm dik 

pakket donkergrijs, veraard veen. In het onderste pakket is 

een stuk gewei aangetroffen (V53). Dit laatste pakket gaat 

lateraal over in een donkergrijs pakket sterk humeuze, 

zwak siltige klei (Ks1 H3). Dit alles wordt afgedekt door 

een pakket kalkloze, zwak tot matig siltige klei (Ks1-2). 

Hierop ligt een pakket matig tot sterk siltige klei (Ks2-3) 

met archeologische indicatoren, zoals grind en tegulafrag-

menten. Deze worden geïnterpreteerd als de restanten 

van de Romeinse weg (zie paragraaf 3.1 en hfdst. 5). In 

werkput 1 is een vergelijkbare bodemopbouw aangetrof-

fen (afb. 2.4a). Hier is echter slechts een deel van de 

komvorm aangetroffen. Het noordelijke deel valt buiten de 

werkput (afb. 2.2). De basis van de komvorm bevindt zich 

op max. 1,0 m-NAP. Daaronder bevindt zich een kalkrijk, 

matig grof zandpakket (Zs1; afb. 2.4b).

De basis van de onderste kleilaag in de komvorm en de 

top en de basis van de veenlaag zijn bemonsterd (afb. 

2.4b; V31-33). Alleen vondstnummers 31 en 33 zijn inge-

stuurd voor 14C-datering. De datering van de basis van 

de komvorm (V 33) leverde een uitkomst van 3415 ± 35 

BP op.24 Gekalibreerd leidt dit tot een datering (met 95,4% 

zekerheid) tussen 1875 - 1842, 1817 - 1799 of 1780 

-1621 cal BC, ofwel de midden-bronstijd A. De datering 

van de top van de veenlaag (V31) leverde een uitkomst van 

3200 ± 35 BP op.25 Gekalibreerd leidt dit tot een datering 

(met 95,4% zekerheid) tussen 1531 -1409 cal BC, ofwel 

rond de overgang van de midden-bronstijd A naar de 

midden-bronstijd B.

Aan de zuidkant van werkput 1 bestaat de basis van het 

profiel uit zeer slecht geconsolideerde, kalkrijke pakketten 

uiterst siltige klei (Ks4 H1) met daarin dunne zandlensjes. 

De pakketten hellen af in noordoostelijke richting (afb. 

2.4a). Deze pakketten worden afgedekt door een ca. 0,2 m 

dik pakket kalkrijke, sterk siltige klei (Ks3), gevolgd door 

een ca. 20 cm dik, donkergrijs gekleurd pakket bestaande 

uit sterk humeuze, kalkloze, matig siltige klei (Ks2 H3). 

In werkput 1 en 3 t/m 5 is in de slappe kleipakketten en 

ten zuiden van de komvorm een vlechtwerk van minstens 
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35 m lengte aangetroffen (afb. 2.2; zie ook paragraaf 

3.2.3 en hfdst. 8). Dit vechtwerk lag vrijwel parallel aan 

de rand van de komvorm. Het vlechtwerk is bemonsterd 

voor 14C-datering (afb. 2.2). De datering van dit vlecht-

werk (V109) leverde een uitkomst van 3475 ± 35 BP op.26 

Gekalibreerd leidt dit tot een datering (met 95,4% zeker-

heid) tussen 1890 – 1730 en 1720 -1692 cal BC, ofwel de 

midden-bronstijd A.

2.3 Interpretatie

De slecht geconsolideerde kleipakketten aan de basis van 

het profiel in het zuidwestelijke deel van put 1 zijn geïn-

terpreteerd als beddingafzettingen, afgezet in de eindfase 

van de rivier. De helling van de pakketten geeft aan dat de 

rivierbedding in noordoostelijke richting is opgeschoven. 

Het bovenliggende kleipakket wordt geïnterpreteerd als 

oeverafzettingen van dezelfde rivier. De donkergrijze, 

kalkloze laag die lokaal is aangetroffen onder de bouw-

voor wordt geïnterpreteerd als vegetatiehorizont die zich 

heeft gevormd in de top van de oeverafzettingen. De 

oeverwal vormde een oud loopniveau dat rond 0,8 m+NAP 

lag.

De komvorm in het noordelijke deel van het opgra-

vingsterrein is geïnterpreteerd als restgeul (afb. 2.2). Deze 

zuidoost-noordwest georiënteerde restgeul was in eerste 

instantie bijna 30 m breed en bijna 2 m diep, uitgaande 

van een waterniveau ca. 0,5 m onder de top van de 

oeverwal. Tijdens de verlanding is de laagte opgevuld met 

klei- en veenpakketten. De 14C-datering van de basis van 

de restgeul geeft aan dat de rivierbedding in de midden-

bronstijd A is gaan verlanden.

De lange vlechtwerkmat is aangetroffen in de opschui-

vende beddingafzettingen die zijn gevormd vlak vóór 

de definitieve verlandingsfase van de rivier. Het is dus 

niet verwonderlijk dat de uitkomst van de 14C-datering 

van het vlechtwerk en die van de basis van de restgeul 

nagenoeg overeen komen. In de midden-bronstijd A vond 

dus menselijke activiteit plaats op de stroomrug. Ca. 30 m 

ten zuiden van de restgeul is een zone met hoefindrukken 

aangetroffen (afb. 2.2). Dit duidt erop dat er vermoedelijk 

vee aan de rand van de rivier heeft gestaan, vlak voor de 

definitieve verlandingsfase. Het gewei dat in werkput 2 is 

aangetroffen onderin de restgeul kan waarschijnlijk ook 

aan deze menselijke activiteit worden gekoppeld. Verder 

is de 14C-datering van de top van de restgeul onder 

andere gebaseerd op een gerstekorrel (Hordeum vulgare). 

Dit geeft aan dat tijdens van de verlandingsfase agrarische 

activiteit in de omgeving plaats vond. Sporen van een 

nederzettingsterrein zijn echter niet aangetroffen in het 

plangebied, maar zal gezien de vondsten hier niet ver 

vandaan hebben gelegen.

De 14C-datering van de top van de veenlaag in de restgeul 

geeft aan dat rond 1500 cal BC, op de overgang van mid-

den-bronstijd A naar midden-bronstijd B, een einde kwam 

aan de veenvorming. De restgeul was op dat moment 

Afb. 2.3 De restgeul in het westprofiel van werkput 2.
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Afb. 2.4 De restgeul in werkput 1 met a. het westprofiel van werkput 1; b. het lokaal verdiepte profiel in het centrale deel van de restgeul 
met de locatie van de 14C-monsters.
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nog hooguit 1 m diep. De top van de veenlaag is veraard. 

Dit betekent dat de restgeul tijdelijk droog is gevallen. 

Na enige tijd, het is onbekend na hoeveel tijd, zette de 

kleisedimentatie zich voort in de ondiepe restgeul. Nadat 

een ca. 60 cm dik kleipakket in de restgeul was afgezet, 

vormde de restgeul nog slechts een zompige laagte in 

het terrein. In de top van de restgeul vormde zich een 

vegetatiehorizont.

In de Romeinse tijd werd een weg aangelegd op de 

stroomrug. Deze kruiste de restgeul van oost naar west 

(afb. 2.2). De laaggelegen, zompige restgeul zal geen 

ideale ondergrond hebben gevormd voor de aanleg van de 

weg. Desalniettemin is de kruising niet via de allerkortste 

route (haaks op de restgeul) aangelegd. Verder westelijk 

in Kanaleneiland werd de Romeinse weg ook gedeeltelijk 

in de restgeul gelegd.

2.4 Beantwoording landschappelijke 
onderzoeksvragen

• Is op het terrein een restgeul aanwezig? Zo ja, Wanneer 

begon deze restgeul te verlanden?

Op het terrein is een zuidoost-noordwest georiënteerde 

restgeul aanwezig. Deze restgeul was in eerste instantie 

ca. 30 m breed en 2 m diep. Uit de 14C-datering van 

de basis van de restgeul en de vlechtwerkmat die is 

aangetroffen in de beddingafzettingen die zijn gevormd 

vlak vóór de definitieve verlanding van de rivierbedding, 

blijkt dat de restgeul begon te verlanden in de midden-

bronstijd A. Zowel vóór als tijdens de verlandingsfase 

vond menselijke activiteit in de omgeving plaats. Sporen 

van een nederzettingsterrein zijn niet aangetroffen, maar 

de overige archeologische vondsten lijken aan te geven 

aan dat niet ver van het plangebied vermoedelijk wel een 

bronstijdnederzetting lag.

• Hoe zag het landschap eruit ten tijde van de aanleg 

en het gebruik van de limes weg? Hoe verhoudt de weg 

zich tot de fysische geografie? Valt iets te zeggen over de 

relatie tussen morfologie en tracékeuze?

De Romeinse weg is aangelegd op een smalle stroomrug. 

Ter plaatse van het plangebied kruiste de weg een reeds 

verlande restgeul. Vermoedelijk vormde deze nog wel 

een zompige laagte in het terrein. Deze terreinkeuze lijkt 

niet ideaal. Toch is het tracé niet via de kortste route over 

de restgeul (haaks) aangelegd. Het hoogteverschil met 

de omliggende oeverwal bedroeg hooguit één of enkele 

decimeters. Een vergelijkbare situatie is aangetroffen 

tijdens het onderzoek AML-Niels Stensen, ca. 2 km ten 

westen van het plangebied. Blijkbaar was het effect van dit 

hoogteverschil zo gering, dat het tracé de restgeul binnen 

een lengte van enkele kilometers meerdere malen keren 

kruiste.
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3  Archeologische resultaten
 

Tijdens het onderzoek zijn, volgens verwachting, relatief 

weinig sporen aangetroffen. In totaal betreft het 58 

archeologische sporen (zie afb. 3.1): zeven greppels, 

vijftien paalkuilen, 25 houten palen en staken, een 

vlechtwerkstructuur en het wegdek van de Romeinse weg. 

Verder is onder de limesweg een restgeul aangetroffen, 

waarin zich archeologische resten bevonden. Nog eens 

tien greppels behoorden tot een (post)middeleeuws 

verkavelingssysteem.

3.1 Romeinse tijd: de limes

Uit deze periode zijn zestien houten palen en veertien 

paalkuilen, samen met minimaal twee, mogelijk drie 

greppels en het wegdek afkomstig. Deze sporen vormden 

gezamenlijk de Romeinse limesweg.

3.1.1 (Berm)greppels

De greppels GR1 t/m GR3 (zie afb. 3.2) kunnen waar-

schijnlijk als bermgreppels van de limesweg worden 

geïnterpreteerd.

GR1

De greppel was over ca. 55 m (werkputten 1 t/m 6) te 

volgen en liep ten noorden van de hartlijn van de limes-

weg op een gelijkmatige afstand van ca. 14,5 m met een 

WWNW – OOZO oriëntatie. GR1 was 30 tot 90 cm breed, 

maximaal 68 cm diep met een vlakke bodem en werd aan-

getroffen van 0,30 m+NAP tot 0,07 m-NAP. De (plaatselijk) 

drie vullingen bestonden uit (van beneden naar boven) 

grijsbruine, iets humeuze, zware klei (Ks1); lichtbruin-

lichtgrijze, zware klei en grijsdonkergrijs gevlekte, zware 

klei met dakpangruis en iets bijmenging van grind (zie 

afb. 3.3). De greppel bevatte over de gehele lengte 

fragmenten grofkeramisch bouwmateriaal. Er zijn twee 

scherven geverfde waar aangetroffen met een eerste- tot 

derde-eeuwse datering. GR1 kruiste GR4 in werkput 6; op 

dit kruispunt is een concentratie handgevormd aardewerk, 

daterend in de late ijzertijd, aangetroffen, afkomstig van 

één individu. Het is niet duidelijk aan welke greppel dit 

vondstmateriaal kan worden toegeschreven.

GR2

GR2 was over 23 m volgbaar (werkputten 2, 4 en 6) en 

liep ten zuiden van de hartlijn van de limesweg op 10 

tot 12 m afstand met een WWNW – OOZO oriëntatie. De 

greppel was 50 tot 90 cm breed, maximaal 40 cm diep 

met een vlakke bodem en werd aangetroffen van 0,17 tot 

0 m+NAP. De vulling bestond uit een (donker)grijsbruine 

tot lichtgrijslichtbruin gevlekte, zware klei met in de top 

bijmenging van grind (zie afb. 3.4). Er is geen vondstma-

teriaal uit GR2 verzameld. De oriëntatie lijkt niet geheel 

parallel te lopen met de kern van de limes, waardoor de 

mogelijkheid bestaat dat GR2 niet tot de limes gerekend 

moet worden, maar eerder tot de pre-Romeinse sporen. In 

het westprofiel van werkput 2 lijkt de greppel te worden 

afgedekt door wegdekmateriaal, wat deze veronderstelling 

ondersteunt. De aanwezigheid van grind in de top van de 

vulling suggereert echter wel dat GR2 nog enigszins open 

lag ten tijde van de wegaanleg.

GR3

De greppel was maximaal over 43 m (werkputten 1 t/m 

4 en 6) te volgen en liep ten zuiden van de hartlijn van 

de limesweg op een gelijkmatige afstand van ca. 15 m 

met een WWNW – OOZO oriëntatie (zie afb. 3.5). GR3 

was 45 tot 140 cm breed, maximaal 48 cm diep met een 

vlakke bodem en werd aangetroffen van 0,56 tot 0,43 

m+NAP. De vulling bestond uit donkergrijze, humeuze, 

matig zware klei met bijmenging van grind. Uit GR3 zijn 

fragmenten grofkeramisch bouwmateriaal en een scherf 

Romeins gedraaid aardewerk afkomstig. In de werkputten 

4 en 6 liep een recente sloot, gevuld met scherp zand, 

precies over het vermoede vervolg van GR3. Het is dus 

nog mogelijk dat de greppel in werkput 2 niet dezelfde 

is als die in werkputten 1 en 3. Maar vulling, locatie en 

oriëntatie wijzen op een direct verband, waardoor kan 

worden aangenomen dat GR3 zeer waarschijnlijk ook door 

de werkputten 4 en 6 heeft gelopen.
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25 m.0

Legenda:

Putgrens

Sporen

Natuurlijke begrenzingen

Verstoord

Grind- en tegulaconcentraties

Hout, vlechtwerk

Begrenzing veen

Restgeul

Zone met hoefindrukken

Afb. 3.1 De allesporenkaart met de sporen en vondsten in verschillende kleuren aangegeven.
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GR1

GR2

GR3

GR3

GR2

GR1

25 m.0

Afb. 3.2 Overzicht van de (vermoedelijke) bermgreppels op de opgravingsplattegrond. Het is niet duidelijk hoe GR1 en GR4 elkaar 
oversnijden. Mogelijk lagen beide greppels gelijktijdig open.

Afb. 3.3 GR1 in het westprofiel van werkput 2. Afb. 3.4 GR2 in het westprofiel van werkput 2.
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Afb. 3.5 GR3 in vlak 2 van werkput 1. Er zijn duidelijk twee vullingen zichtbaar. In de binnenste vulling werd grofkeramisch 
bouwmateriaal aangetroffen.

PRIJ1

PRIJ2

5 m.0

Afb. 3.6 Overzicht van de palenrijen PRIJ1 en PRIJ2. Beide rijen bestaan alleen nog uit paalsporen; slechts uit één spoor is een klein 
houtrestant geborgen.
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3.1.2 Paalkuilen

De veertien paalkuilen vormden twee lineaire structuren 

(PRIJ1 en PRIJ2) in de twee meest westelijke werkputten 

(zie afb. 3.6). 

PRIJ1 werd aangetroffen in werkput 3 en bestond uit elf 

paalkuilen, aangetroffen op ca. 0,33 m+NAP met een 

diameter van 9 tot 18 cm. De vulling bestond uit grijze, 

zware klei en de paalsporen waren 10 tot 42 cm diep (zie 

afb. 3.7). PRIJ1 had een WWNW – OOZO oriëntatie en was 

3,6 m lang. De palen stonden 5 tot 77 cm uit elkaar. De 

paaltjes zijn waarschijnlijk ter plekke weggerot. Uit één 

van de kernen is een houtrestant (eik) geborgen.

PRIJ2 bestond uit drie paalkuilen in werkput 5, aangetrof-

fen op ca. 0,34 m+NAP met een diameter van 10 tot 18 

cm. De paalkuilen waren gevuld met een bruingrijze, 

humeuze, uiterst tot matig siltige klei (de klei werd steeds 

lichter in westelijke richting) en hadden een diepte van 38 

tot 41 cm. PRIJ2 was WWNW – OOZO georiënteerd en had 

een lengte van ca. 3,5 m. De drie palen stonden op een 

regelmatige afstand van ca. 1,65 m uit elkaar. Er is geen 

hout in de paalkuilen aangetroffen, maar aangenomen kan 

worden dat de palen ook hier ter plekke zijn weggerot.

3.1.3 Houten palen

Zestien houten palen kunnen worden toegeschreven 

aan de Romeinse limesweg. Deze zijn teruggevonden 

in de werkputten 1, 2, 4 en 6, in het oostdeel van het 

opgravingsterrein, en vormden maximaal drie lineaire 

structuren (PRIJ3 t/m 5, zie afb. 3.8). Alle palenrijen had-

den een WWNW – OOZO oriëntatie. In hfdst. 8 worden de 

houtvondsten in verder detail besproken.

Afb. 3.7 a. PRIJ1 zoals aangetroffen in het vlak; b. enkele gecoupeerde paalsporen, met in het midden nog een houtrestant in de punt 
van de verder weggerotte paal.

PRIJ3

S44

PRIJ4

PRIJ5

10 m.0

Afb. 3.8 Overzicht van de palenrijen PRIJ3 t/m PRIJ5. Van alle palen was het hout bewaard gebleven. Ook de losse paal S44 is 
aangegeven.
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PRIJ3 bestond uit vier palen van eikenhout en werd aan-

getroffen in werkput 1 op ca. 0,01 m+NAP. De diameter 

van de palen op het vlak was 16 tot 20 cm en de lengte 

varieerde van 45 tot 54 cm. De palenrij was 5,5 m lang, 

en drie van de palen stonden 1,7 tot 3,4 m uit elkaar. De 

meest oostelijke paal werd aan de zuidzijde geflankeerd 

door een vierde paal. PRIJ3 sluit wat betreft richting en 

oriëntatie direct aan op de paalsporen van PRIJ1. 

PRIJ4 werd aangetroffen in de werkputten 2 en 6 en be-

stond uit acht palen van eikenhout. Ze werden aangetrof-

fen van 0,01 m+NAP tot 0,43 m-NAP en waren op het vlak 

6 tot 12 cm in doorsnede. De palen waren 26 tot 52 cm 

lang (zie afb. 3.9). PRIJ4 was over ca. 16 m te volgen en de 

palen stonden 1 tot 3,5 m uit elkaar. Mogelijk zijn de vier 

meest westelijke palen dubbelgesteld, maar het kan ook 

zijn dat de palen nooit op een regelmatige rechte lijn heb-

ben gestaan. PRIJ4 kan waarschijnlijk worden aangesloten 

op PRIJ1 en PRIJ3.

PRIJ5 bestond uit drie eikenhouten palen in de werkputten 

2 en 6, aangetroffen van 0,1 m+NAP tot 0,2 m-NAP. De di-

ameter op het vlak varieerde van 8 tot 14 cm en de lengte 

van de palen was 14 tot 39 cm. PRIJ5 was 5,5 m lang en 

de palen stonden 1,9 en 3,6 m uit elkaar. Waarschijnlijk 

kan PRIJ5 worden aangesloten op de paalsporen van PRIJ2.

Op de lijn van PRIJ2 en PRIJ5 bevond zich in werkput 3 een 

enkele houten paal op 0,08 m-NAP, met een doorsnede 

van 10 cm in het vlak (S44). De paal is niet verzameld. Hij 

kan zeer waarschijnlijk als een voortzetting van PRIJ2 en 

PRIJ5 worden geïnterpreteerd.

3.1.4 Wegdek

Zowel in het vlak van de werkputten 1 t/m 6 als in de pro-

fielen was het wegdek van de Romeinse limes zichtbaar 

als twee langgerekte, parallel lopende zones van grijze, 

matig siltige klei met daarin grote hoeveelheden grind 

en tegulafragmenten, vaak ook vermengd met grof zand 

(zie afb. 3.10). De grind-/tegulazones zijn direct onder 

de bouwvoor aangetroffen op ca. 0,50 – 0,60 m+NAP en 

waren ca. 30 cm dik. Plaatselijk zijn enkele opvallend 

dichte concentraties tegula blootgelegd, met name in de 

werkputten 2, 4 (zuiddeel) en 6. Beide zones (FLANK1 

en FLANK2) zijn ca. 6 m breed, liggen respectievelijk op 

ca. 2,5 m ten noorden en zuiden van de hartlijn van de 

limesweg en doorkruisen het gehele opgravingsterrein. 

Opvallend is de 7 – 9 m brede ‘schone’ zone tussen de 

flanken in. Dit is waarschijnlijk veroorzaakt door latere, 

(sub)recente grondbewerking, waarbij de hoogliggende 

top van de limesweg verploegd is geraakt en verdwenen. 

Beide flanken van het weglichaam zijn echter in de 

diepere ondergrond bewaard gebleven. De wegverhar-

ding, die oorspronkelijk op de top van het weglichaam 

zal hebben gelegen, is tijdens het gebruik van de weg 

steeds langs de flanken naar beneden gegleden, waardoor 

deze nog herkenbaar zijn als grondlagen met grind en 

tegulafragmenten. Op een van de tegulafragmenten uit 

het wegdek is een zogenaamd ‘TRA’ stempel aangetrof-

fen, wat suggereert dat in ieder geval een deel van de 

wegverharding afkomstig is van puin van het in 70 na Chr. 

verwoeste legioenskamp te Xanten.27 In hfdst. 5 wordt het 

grofkeramisch bouwmateriaal uitgebreid besproken.

Op 5 tot 17 m ten noorden van de weg (en twee stuks 

ten zuiden) werden negen kleine fragmenten basalt 

aangetroffen (waarvan één relatief groot exemplaar van 

middeleeuwse oorsprong, zie ook hfdst. 6). Basalt uit 

de Romeinse tijd wordt voornamelijk aangetroffen in 

wegcontext dichtbij rivieren28 en in de oevers van actieve 

rivieren in de buurt van bewoning.29 Door de basaltblok-

ken op het wegtalud of de oever aan te brengen, werden 

deze beschermd tegen afkalving en erosie door het water. 

Van een actieve rivier was ten tijde van de wegaanleg 

op DSL echter geen sprake meer. En de aangetroffen 

basaltfragmenten zijn zo verspreid en gering in aantal en 

afmetingen, dat een functie als taludversteviging hier niet 

waarschijnlijk lijkt. Maar als er oorspronkelijk toch een 

versteviging van het wegtalud aanwezig was, zijn daarvan 

slechts enkele stenen achtergebleven en vervolgens ver-

spreid geraakt door laatmiddeleeuwse en recente bodem-

bewerking. Het is ook denkbaar dat de kleine basalten 

Afb. 3.9 Een van de eikenhouten palen van PRIJ4 in de venige 
vulling van de restgeul. De rechte kapvlakken op de paalpunt 
zijn duidelijk te zien.
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incidenteel met de wegverharding vermengd zijn geraakt 

voorafgaand aan de aanleg van de weg, en vervolgens 

samen met het grind en de tegulafragmenten op het talud 

zijn aangebracht.

3.1.5 De totale opbouw van de limesweg

Met de Romeinse sporen binnen het onderzoeksterrein 

kan de lokale opbouw van de limesweg gereconstrueerd 

worden (zie afb. 3.11 en 3.12). De weg bestond hier uit 

een zogenaamde agger, een kunstmatig opgeworpen 

weglichaam van klei of zand. Het weglichaam zelf is niet 

waargenomen: het werd herkend aan de hellende lagen 

tegulafragmenten en grind in vlak en profiel. Er was geen 

sprake van duidelijk geroerde, gemengde of opgebrachte 

25 m.0

Legenda:

Grind- en tegulaconcentraties

Flanken van de limesweg

Restgeul

Afb. 3.10b Overzicht van de twee wegflanken, die bestaan uit grind en tegulafragmenten, vaak in concentraties. 

Afb. 3.10a Het wegdek zoals het in het veld werd aangetroffen.
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Afb. 3.11 Totaalopname van het oostelijke dwarsprofiel over de 
Romeinse weg in werkput 2. De jalons geven de loop van de weg 
over het terrein aan. Met een rode lijn zijn de wegflanken met 
grind en tegulafragmenten aangegeven. De venige vulling van de 
restgeul is blauw omlijnd. De beschoeiingspalen van het talud zijn 
met groen aangegeven. (Foto: Bumos Panography.)

grondpakketten. Ook zijn er geen plaggen of rietmatten 

waargenomen, die deel van de agger uit konden maken.

Het weglichaam was verstevigd met twee (onderbroken) 

palenrijen. Over ca. 35 m vanaf de oostgrens van het 

opgravingsterrein zijn eikenhouten palen aangetroffen. 

In het resterende westdeel zijn alleen paalsporen waarge-

nomen, waarin het hout niet of nauwelijks bewaard was 

gebleven. De weg lag grotendeels op de klei- en veenaf-

zettingen van een restgeul uit de bronstijd. Ten tijde van 

de wegaanleg was deze niet meer watervoerend, maar 

vormde een zompige laagte in het landschap, waardoor 

beschoeiing van het weglichaam noodzakelijk was om ver-

zakking tegen te gaan. Waar de weg in zijn gehele breedte 

op het diepste punt van de venige vulling lag, waren beide 

palenrijen dan ook niet onderbroken, terwijl dit voor de 

overige delen wel het geval was. De punten van de houten 

palen lagen hier significant dieper dan de punten van de 

paalsporen (maximaal 0,58 m-NAP tegenover maximaal 

0,06 m-NAP). Dit zal voor een deel te maken hebben met 

de depressie die de oude restgeul vormde, maar ook met 

het type ondergrond. Het weglichaam was op het dras-

sigste, venige deel dus niet alleen regelmatiger, maar ook 

dieper gefundeerd dan in het westen, waar de ondergrond 

bestond uit ‘stevigere’ afzettingen van gelaagd zand en 

lichte klei.

De totale breedte van FLANK1 en FLANK2, samen met 

de schone zone in het midden, bedroeg 19 - 21 m. De 

waargenomen grind-/tegulalagen zullen echter niet in hun 

geheel bij het weglichaam hebben gehoord; de uiterste 

meters zullen eerder een strooiing van afgegleden verhar-

dingsmateriaal dan de basis van de hellingen represente-

ren. In de gebruikstijd van de weg zal het grondlichaam, 

ondanks de onderliggende paalbeschoeiing, in meer of 

mindere mate afgegleden, ingezakt en afgekalfd zijn. De 

hellingen van het weglichaam, de taluds, waren tenslotte 

niet aan de basis beschoeid. Ook als het wegdek regelma-

tig hersteld werd door het opnieuw opbrengen van grond, 

zal het weglichaam in de loop van de tijd steeds breder 

zijn geworden.

De afstand tussen de twee palenrijen was 5 m. Dit kan 

dan ook als de oorspronkelijke breedte van het verharde 

oppervlak van de weg worden beschouwd. Een dergelijke 

afstand is regelmatig vastgesteld bij andere limeswaarne-

mingen tussen Vechten en Katwijk.30 Wat de oorspronke-

lijke hellingshoek, en daarmee de breedte van de wegba-

sis is geweest, is mede door de latere grondbewerkingen 

en de afwezigheid van een duidelijk te onderscheiden 

agger niet meer te achterhalen. Ook de oorspronkelijke 

lengte van de houten palen is niet meer vast te stellen. Uit 
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PRIJ2

PRIJ1

PRIJ3

PRIJ4

PRIJ5

GR2

GR3

GR3

GR1

25 m.0

Legenda:

Grind- en tegulaconcentraties

Flanken van de limesweg

Bermgreppels

Palen / Palenrijen

Restgeul

Afb. 3.12 Alle sporen van de limesweg in een overzichtsplattegrond. Mogelijk hoort GR2 eerder bij de sporen uit de late ijzertijd/vroeg-
Romeinse tijd, gezien de iets afwijkende oriëntatie en het feit dat de greppel halverwege het terrein eindigt.

de helling van de grindlagen in de profielen is echter wel 

af te leiden dat het weglichaam minimaal 50 cm hoog was.

Parallel langs beide flanken van het weglichaam waren 

(tenminste) twee greppels gegraven. De derde greppel 

(GR2) is mogelijk eerder van pre-Romeinse oorsprong. 

Omdat de breedte van het weglichaam niet nauwkeurig 

gereconstrueerd kan worden, is moeilijk te zeggen wat de 

afstand van deze greppels tot de basis van de taluds was. 

Hierdoor kan het hier in principe zowel primaire als secun-

daire bermgreppels betreffen. Het komt in West-Nederland 

echter niet vaak voor dat een beschoeide agger vergezeld 

gaat van primaire greppels.31 En voor een wegdek van 

5 m breed, lijken twee taluds van 12 m (de afstand van 

de greppels tot de palenrijen) niet in verhouding. Het 

weglichaam zou hiermee zo’n 29 m breed worden. 

Waarschijnlijk gaat het hier om twee secundaire berm-

greppels, die op enige afstand van het weglichaam zijn 

aangebracht.
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Afb. 3.13 Overzicht van de greppels uit de late ijzertijd/vroeg-Romeinse tijd met de twee concentraties handgevormd aardewerk 
aangegeven op de opgravingsplattegrond. Het is niet duidelijk hoe GR1 en GR4 elkaar oversnijden. Mogelijk lagen beide greppels 
gelijktijdig open.

AWH

AWH

25 m.0

GR4
GR4

GR5

GR7

GR6

Legenda:

Restgeul
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3.2 Pre-Romeinse sporen

De sporen uit deze periode zijn schaars, maar opval-

lend aanwezig in de limeszone. Er zijn (minimaal) vier 

greppels, negen houten staken en paaltjes, mogelijk een 

paalkuil, een vlechtwerkmat en een zone met hoefindruk-

ken toe te wijzen aan pre-Romeinse activiteiten en/of 

bewoning. 

3.2.1 Greppels

De greppels GR4 t/m GR7 kunnen op basis van oriëntatie 

en (in de meeste gevallen) stratigrafie niet tot de limesweg 

gerekend worden, maar maken waarschijnlijk deel uit 

van een perceleringssysteem uit de late ijzertijd/vroeg-

Romeinse tijd, dat mogelijk ten tijde van de wegaanleg 

nog deels open lag (zie afb. 3.13). Eén van de greppels 

(GR7) werd door een bermgreppel oversneden. GR2, die in 

paragraaf 3.1.1 is besproken, moet mogelijk ook tot deze 

periode gerekend worden.

GR4

De greppel was over 61 m te volgen in de werkputten 

1 t/m 6 in het noordelijk deel van het opgravingster-

rein. Het 37 m lange westdeel van GR4 had een NW-ZO 

Afb. 3.14 GR4 in het westprofiel van werkput 1. Boven de insteek 
van de greppel zijn de lagen met Romeins grind zichtbaar.

S21

0 0,5 m.

Afb. 3.15 De coupetekening van GR6 in werkput 4.

Afb. 3.16 GR7 in het vlak van werkput 1, met vooraan een (post)middeleeuwse perceleringsgreppel en van linksonder naar rechtsboven 
GR3 die GR7 oversnijdt. Het handgevormde potje bevindt zich op de hoek van GR7.
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Paalkuil

Paal

Vlechtwerk

Paal

Staakjes

Staakjes

Staakjes

25 m.0

Afb. 3.17 Overzicht van de pre-Romeinse sporen en houtvondsten. De staakjes uit de bronstijd bevinden zich langs diverse fasen van de 
zuidoever van de restgeul. Ook het vlechtwerk is op een oude zuidoever aangelegd, en loopt nog een onbekend aantal meters naar het 
noordwesten door.

oriëntatie, waarna de overige 24 m met een bocht knikte 

in een NNO-ZZW richting. De breedte was 70 tot 150 cm, 

met een diepte van maximaal 28 cm en een komvormige 

doorsnede. GR4 werd aangetroffen van 0,31 m+NAP tot 

0,02 m-NAP en had een vulling van grijze, matig tot zwak 

siltige klei met weinig roestvlekken en lokaal bijmenging 

van uiterst grof zand (zie afb. 3.14). Hierin zijn enkele 

scherven handgevormd aardewerk en een imbrexfrag-

ment (halfronde, Romeinse dakpan) aangetroffen. Op de 

kruising van GR4 en GR1 in werkput 6 is eveneens een op-

vallende concentratie handgevormd aardewerk, afkomstig 

van één individu, verzameld met een datering in de late 

ijzertijd. Het is echter niet duidelijk geworden welke grep-

pel de andere oversneed, en dit aardewerk kan dus niet 

eenduidig aan een van beide worden toegeschreven. Toch 

lijkt het duidelijk dat GR4 pre-Romeins van oorsprong is; 

de oriëntatie was gelijk aan GR5 t/m GR7 en de greppel 

liep naar het westen toe steeds verder van de kern van de 

limes af. Wel is het waarschijnlijk dat GR4 ten tijde van de 

aanleg van de Romeinse weg nog open was.

GR5

GR5 bevond zich in werkput 6, was 4,5 m lang en had een 

NNO-ZZW oriëntatie. De greppel werd aangetroffen op 

0,02 m-NAP, was ca. 30 cm breed, maximaal 8 cm diep 

en komvormig. De vulling bestond uit lichtgrijze, zwak 

siltige klei. Er werd geen vondstmateriaal in aangetrof-

fen. Mogelijk is GR5 het verlengde van de 15 m zuidelijk 

gelegen GR6 in werkput 4.

GR6

De greppel was met een lengte van 3 m zichtbaar in 

werkput 4, en kon weer worden gevolgd in de proefsleuf 

werkput 7 en tijdens de begeleiding in werkput 10, waar-

mee GR6 in totaal minimaal 53 m lang was met een NNO-

ZZW oriëntatie. De greppel werd aangetroffen van 0,31 tot 

0,00 m+NAP, met een breedte tussen de 50 en 60 cm, en 

was komvormig met een maximale diepte van 20 cm (zie 

afb. 3.15). De vulling bestond uit grijze, zwak humeuze, 

matig tot zwak siltige klei, waarin enkele scherven hand-

gevormd aardewerk (late ijzertijd/vroeg-Romeins), dierlijk 

bot en houtfragmenten zijn aangetroffen. Zoals hierboven 
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Afb. 3.18 Een van de aangepunte staakjes in de restgeul in 
werkput 2.

aangegeven, kan GR5 mogelijk het verlengde van GR6 

vormen. De parallelle oriëntatie met GR7 suggereert ook 

voor dit spoor een pre-Romeinse datering.

GR7

GR7 kon over 20,5 m gevolgd worden in de werkputten 1 

en 3. De meest westelijke 12 m had een NW-ZO oriëntatie, 

waarna de overige 8,5 m in een scherpe hoek van onge-

veer 90º knikte in een NNO-ZZW richting (zie afb. 3.16). 

In de proefsleuf werkput 7 en tijdens de begeleiding in 

werkput 10 kon dit laatste deel van GR7 vervolgd worden 

en werd de totale lengte minimaal 65 m. De greppel werd 

aangetroffen van 0,50 tot 0,15 m+NAP, was 60 – 95 cm 

breed, en maximaal 26 cm diep met een onregelmatige 

bodem. De vulling bestond uit (donker)grijze, matig tot 

zwak siltige klei met roestvlekken en iets bijmenging 

van grind in de bovenste centimeters. Op de scherpe 

hoek van GR7 bevond zich een opvallende concentratie 

handgevormd aardewerk, afkomstig van één individu met 

een datering in de late ijzertijd/vroeg-Romeinse tijd. GR7 

werd oversneden door GR3, een van de bermgreppels van 

de limes.

3.2.2 Paalkuil en staken

Negen houtvondsten van twee paaltjes en diverse staakjes 

aan of in de zuidoever van de bronstijdrestgeul, samen 

met een enkele paalkuil in het zuiddeel van het opgra-

vingsterrein, kunnen waarschijnlijk in verband worden ge-

bracht met activiteiten in de late ijzertijd/vroeg-Romeinse 

tijd of de midden-bronstijd (zie afb. 3.17).

Paalkuil (late ijzertijd/vroeg-Romeinse tijd)

In de proefsleuf werkput 7 bevond zich de enige waar-

schijnlijk pre-Romeinse paalkuil van het opgravingster-

rein. Deze werd aangetroffen op 0,50 m+NAP, was ca. 10 

cm in doorsnede, 20 cm lang en had een spitse punt. De 

vulling bestond uit een grijze, matig siltige klei. Er is geen 

vondstmateriaal in de vulling of in de directe omgeving 

aangetroffen. Mogelijk kan de paalkuil in verband met 

GR6 en GR7 worden gezien.

Houten paaltjes en staken (midden-bronstijd)

Het bronstijdhout bestond vooral uit losse vondsten, 

zonder duidelijke samenhang. Een paaltje werd aangetrof-

fen tijdens het couperen van GR3 in werkput 1 op ca. 

0,20 m-NAP in de gelaagde zand-/klei-afzettingen. Het 

elzenhouten paaltje was 22 cm lang en stond op ca. 15 

m ten zuiden van de restgeul. Er zijn op een dieper vlak 

geen andere sporen of houtvondsten meer aangetroffen 

die met dit paaltje verband lijken houden. 7 m naar het 

noorden ligt echter de vlechtwerkmat die in de volgende 

paragraaf wordt besproken. Mogelijk kan het paaltje 

hiermee in verband worden gebracht, hoewel ook het 

ook gelijktijdig kan zijn met de greppels GR4 t/m 7 en/

of de staakjes langs de oever van de restgeul. Een tweede, 

wilgenhouten paaltje werd 6 m ten zuiden van de venige 

vulling van de restgeul in werkput 2 op 0,45 m-NAP. Dit 

paaltje was 21 cm lang en stond ca. 27 m ten noordoos-

ten van het paaltje in werkput 1.

In de werkputten 2, 3 en 5 zijn op diverse plekken langs 

de zuidoever van de restgeul concentraties kleine, aange-

punte houten staakjes aangetroffen met een doorsnede 

tussen de 1 en 3 cm. Ze bestonden allemaal uit wilgen-

hout en waren 6 tot 46 cm lang (zie afb. 3.18). Alleen in 

werkput 2 was een minimaal 2 m lange, lineaire structuur 

te herkennen. Het vervolg van deze stakenrij is mogelijk 

verloren gegaan tijdens de aanleg van het profiel. Tussen 

de opstaande staakjes waren in de meeste gevallen orga-

nisch materiaal en liggende takjes waar te nemen. Het is 

niet duidelijk of dit materiaal het gevolg van inspoeling 

was, of dat het opzettelijk was aangebracht als opvulling 

of mogelijk vlechtwerk. In de meeste gevallen bestond de 

houtconcentratie slechts uit verspoelde staande en lig-

gende, aangepunte staakjes en takjes. Daarom is het niet 

mogelijk een eenduidige interpretatie te geven. Mogelijk 

betrof het een (dan wel zeer lichte) oeverbeschoeiing, of 

waren de structuren onderdeel van een visweer.

3.2.3 Het vlechtwerk

In werkput 3 werd, tijdens het verdiepen naar het derde 

vlak om de houten fundering van de limesweg op te 

sporen, op ca. 13 m van de zuidgrens van de put in de 

oude beddingafzettingen vlechtwerk blootgelegd (zie 

afb. 3.19a). Na verder vrijleggen bleek dit zich over de 

gehele breedte van de werkput uit te strekken, waarna 

het gedurende de rest van het onderzoek over 35 m kon 

worden gevolgd in de werkputten 1, 3, 4 en 5. In werkput 

5 verdween het vlechtwerk in de westelijke putwand 

buiten de grenzen van het opgravingsterrein, waardoor 

kan worden aangenomen dat het zich nog verder uitstrekt 

onder de huidige bestrating en huizen in noordwestelijke 
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Afb. 3.19 a. Het westdeel van het vlechtwerk in werkput 3, gezien vanuit het noorden. Rechts wordt het oversneden door een (post)
middeleeuwse perceleringsgreppel. Duidelijk zichtbaar zijn de afgewerkte noordelijke rand, de zorgvuldige, regelmatige vlechtwijze en 
de uitstekende dwarstwijgen aan de zuidrand; b. het oostdeel van het vlechtwerk in werkput 4, gezien vanaf het oorspronkelijk maaiveld 
net ten noorden ervan. Links staat het bijna rechtop in de oever, met name in de bocht. De tegels en dakpannen rond het vlechtwerk zijn 
recent sloopmateriaal dat door de onderzoekers is gebruikt om betreding van het terrein te vergemakkelijken.
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Afb. 3.20 Het vlechtwerk zoals het in werkput 4 voor het eerst 
zichtbaar werd, met op de achtergrond aangekrast de mogelijke 
menselijke voetstappen.

Afb. 3.21 De hoefindrukken in werkput 9. De sporen die de diverse dieren in de natte klei hebben achtergelaten, zijn door latere 
afzettingen opgevuld met zand. De afdrukken zijn afkomstig van zowel grote (bijvoorbeeld runderen) als middelgrote (bijvoorbeeld 
schapen) dieren.

richting. In werkput 4 bevond zich het vermoedelijke 

oostelijke uiteinde van het vlechtwerk.

Het vlechtwerk vormde een mat die was gemaakt van 

wilgentenen, minimaal 35 m lang en ca. 1 m breed. Het 

lag in ZO – NW richting, licht hellend richting het zuidwes-

ten. De laatste oostelijke 4 m vormde een bocht naar het 

zuidoosten. In deze bocht stond de mat bijna rechtop, 

maar was minder van de oorspronkelijke breedte bewaard 

gebleven (zie afb. 3.19b). De zuidrand lag tussen 0,05 en 

0,23 m-NAP, de noordrand tussen 0,12 en 0,36 m-NAP. In 

het westen, tegen de grens van het opgravingsterrein aan, 

lag het vlechtwerk het hoogst en liep geleidelijk af naar 

het diepste punt, het oostelijke uiteinde. De noordelijke 

rand was afgewerkt door het eind van de twijgen om te 

buigen en weer met het vlechten mee te nemen, terwijl 

de zuidelijke rand onafgewerkt leek; het vlechtwerk werd 

geleidelijk wat smaller door abrupt eindigende twijgen, en 

de dunne enkele, dubbele of driedubbele dwarsstaanders 

staken nog ca. 20 cm uit. Uit houtspecialistisch onderzoek 

blijkt dat de wilgentenen niet langer dan twee weken aan 

de lucht zijn blootgesteld, voordat ze werden overspoeld 

door de afzettingen van de rivier. Hierdoor was het hout 

uitzonderlijk gaaf gebleven. Alleen in werkput 3 zijn 

enkele kleine gaten en beschadigingen in het vlechtwerk 

waargenomen. Een meer gedetailleerde beschrijving 

van materiaal en gebruikte technieken wordt in hfdst. 8 

gegeven.



Water, weg en wilgentenen Basisrapportage Archeologie 62 34 

Afb. 3.22 Een recent koeienpad in het zuiden van Frankrijk laat 
zien dat de dieren in de natte modder vaak scherp afgetekende 
sporen achterlaten, die later uitdrogen en zodoende bewaard 
blijven.

Afb. 3.23 Details van diverse hoefindrukken in het vlak. De sporen in de zachte klei zijn later opgevuld met afzettingen van grof zand.

De mat lag parallel aan de restgeul in de oude bedding-

afzettingen, ca. 5 m verwijderd van de zuidoever. Dit 

betekent dat het vlechtwerk op een oudere oeverlijn van 

dezelfde rivier terecht is gekomen, toen deze nog naar het 

noorden migreerde en dus nog (enigszins) watervoerend 

was. Door middel van 14C-onderzoek is het vlechtwerk 

gedateerd tussen 1890 en 1692 voor Chr. (midden-brons-

tijd A).32 Hiermee is het waarschijnlijk enkele (tientallen) 

jaren ouder dan de restgeul en de vondsten die zich 

daarin bevonden (zie ook paragraaf 2.2). Op de oever-

zijde in de bocht aan het oostelijke uiteinde zijn enkele 

opvallende, donkere vlekken waargenomen (zie afb. 3.20). 

Twee van deze vlekken lijken de vorm van een menselijke 

voetafdruk te hebben. Ze zijn ca. 25 cm lang en 10-12 cm 

breed, waarmee ze een schoenmaat 39/40 zouden verte-

genwoordigen. Er zijn rond het vlechtwerk geen andere 

sporen, houtstructuren of vondsten aangetroffen die er 

eenduidig mee in verband kunnen worden gebracht.
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3.2.4 De hoefindrukken

Na de ontdekking van het bronstijdvlechtwerk werd 

besloten om het onderzoek uit te breiden met een aantal 

proefsleuven in het zuidelijke deel van het plangebied, om 

de aan- of afwezigheid van eventuele bijbehorende (bewo-

nings)sporen vast te stellen. Deze werden niet aangetrof-

fen, maar wel werd er een brede zone met hoefindrukken 

blootgelegd in de oude beddingafzettingen, op ca. 35 m 

van de zuidoever van de restgeul (zie afb. 3.1 en 3.21). 

De hoefindrukken ontstaan wanneer dieren hun sporen 

in de drassige klei achterlaten bij veelvuldige betreding. 

Als de klei opdroogt, blijven de hoefindrukken bewaard 

(zie afb. 3.22). Wanneer de sporen vervolgens worden 

overspoeld, vullen ze op met deze afzettingen en zijn ze 

archeologisch zichtbaar als zandvlekjes in de klei, waarbij 

vaak nog de vorm van de hoeven herkenbaar is.

De zone was minimaal 46 m lang, 14 tot 25 m breed en 

werd aangesneden rond 0,20 m+NAP. De hoefindrukken 

strekten zich uit over de werkputten 8 en 9 met een min 

of meer NW – ZO oriëntatie. Zeer waarschijnlijk hebben 

ze doorgelopen in werkput 7, maar zijn ze daar tijdens 

de aanleg niet herkend. Tijdens de begeleiding in 2013 

werden in werkput 10 (ten westen van werkput 7) namelijk 

weer wel hoefindrukken waargenomen.

De sporen zijn zowel van grote, evenhoevige dieren 

zoals runderen of herten, als van kleinere evenhoevigen 

(schaap/geit, zie afb. 3.23). Ook waren onherkenbare, 

veelal ronde vlekken zichtbaar (zie ook afb. 3.21). 

Mogelijk zijn dit afdrukken van paarden, maar doordat 

een runderhoef in de gladde, natte modder ook kan 

schuiven en zo een minder herkenbaar spoor zal achter-

laten, is dit niet vast te stellen. Mogelijk zijn er eveneens 

enkele menselijke voetafdrukken zichtbaar, maar door de 

zojuist aangegeven omstandigheden kan ook dit niet met 

zekerheid worden beweerd. 

Zones met hoefindrukken worden vaker in restgeulcontext 

aangetroffen.33 De oevers langs het vrijwel stilstaande 

water waren (lokaal) goed begaanbare drenkplaatsen voor 

vee en wild uit de omgeving, en de dieren zullen dan 

ook vaker op een bepaalde plek zijn teruggekomen om 

te drinken. Tussen de hoefindrukken zijn twee vondsten 

van natuursteen gedaan. Hoewel dergelijke stenen niet 

van nature in de ondergrond voorkomen en dus een 

antropogene oorsprong moeten hebben, zijn de stuk-

ken niet bewerkt en kan er geen verdere betekenis aan 

gegeven worden. Op basis van de dateringen van restgeul 

en vlechtwerk, kunnen de hoefindrukken gezien hun 

stratigrafische positie gedateerd worden in de late vroege 

bronstijd of vroege midden-bronstijd.

3.3 Overige sporen

3.3.1 De restgeul

Het grootste deel van de diepere ondergrond van het 

onderzoeksterrein werd in beslag genomen door een 

restgeul, die over 56 m in NW – ZO richting in de werkput-

ten 1 t/m 6 gevolgd kon worden. De venige vulling werd 

in het vlak zichtbaar tussen 0,07 en 0,30 m-NAP en was 

maximaal 25 m breed. De breedte van de oorspronkelijke 

restgeul was ca. 30 m. Onder de venige vulling, op 0,55 

m-NAP, bevond zich de basis; een slappe, zeer siltige klei 

met organisch materiaal. De basis bevond zich op ca. 1,00 

m-NAP, waar deze in het onderliggende zand sneed.

Alleen in deze diepste kleilaag werd vondstmateriaal 

aangetroffen. De palen van de limesweg in het veen zijn 

van een jongere datering; ze zijn er vanaf bovenliggende 

grondlagen ingeslagen. Het vondstmateriaal bestond uit 

hout en dierlijk bot, waaronder een stuk hertengewei. 

Hoewel het aantal botfragmenten laag lag, vertoonde een 

relatief groot deel ervan hak-, schraap- en snijsporen. Op 

een scheenbeen van een schaap of geit was rondom een 

diepe inkerving zichtbaar, die waarschijnlijk opzettelijk is 

aangebracht en vervolgens is gladgeschuurd door langdu-

rige wrijving van een (leren?) koord. Het dierlijk bot wordt 

in paragraaf 7.1 uitgebreid besproken. Langs verschil-

lende zuidelijke oeverlijnen stonden enkele kleine hout-

structuurtjes van wilgenhouten staakjes. Ook zijn diverse 

houten voorwerpen uit de restgeul geborgen, waaronder 

een eikenhouten duig en een fragment van een elzen-

houten nap (zie hfdst. 8). Op basis van de 14C-datering 

van de venige vulling van de restgeul (zie paragraaf 2.2), 

stammen deze vondsten uit de midden-bronstijd.

De vondsten geven aan dat de restgeul is gebruikt voor 

het deponeren van materiaal en activiteiten langs de oever 

(staakjes) toen die nog maar net begon te verlanden. Het 

materiaal geeft echter niet direct het beeld van nederzet-

tingsafval. Grote hoeveelheden bot ontbreken en aarde-

werk is helemaal niet aangetroffen. Mogelijk gaat het hier 

eerder om gespecialiseerde (ambachtelijke) activiteiten 

waarvoor gemakkelijke toegang tot het water nodig 

was. Gezien het aangetroffen botmateriaal kan dit met 

vleesverwerking en/of de bewerking van been te maken 

hebben.

Ten tijde van het vlechtwerk en de staakjes is de rivier nog 

(min of meer) watervoerend geweest. Deze houtstructuren 

waren dan ook direct op de rivierloop georiënteerd. Toen 

de ijzertijdgreppels en de limesweg werden aangelegd, 

was de restgeul al geheel verland en alleen nog zichtbaar 

als drassige laagte in het landschap. Toch lijkt de restgeul 

nog een rol te hebben gespeeld in de landschapsindeling 

in de late ijzertijd/vroeg-Romeinse tijd. De greppels uit 

deze periode lijken nog steeds min of meer haaks op of 
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Afb. 3.24 De restgeul op de satellietfoto. Boven: overzicht van het gebied met in het noorden de nieuw ontdekte restgeul (blauw) in de 
bouwput in relatie tot de restgeul van DSL (restgeul blauw, onderzoeksgebied rood omlijnd). Onder: detail van de restgeul in de bouwput 
met blauwe lijnen aangegeven. (Bron: Google Maps.)

parallel aan de oude oeverlijnen te lopen. Misschien was 

de natte depressie onbruikbaar voor activiteiten anders 

dan ontwatering van de hoger gelegen stukken land. Het 

is dan niet verwonderlijk dat de richting van de greppels 

is aangepast op deze NW – ZO lopende zone. Toen de 

limesweg werd aangelegd, speelde de restgeul geen rol 

meer in de oriëntatie van het tracé. Waarschijnlijk was de 

loop van de weg al van tevoren bepaald, en de zompig-

heid van de grond niet ernstig genoeg om een omlegging 

te realiseren. Waar de limesweg de restgeul kruiste, is 

slechts de beschoeiing aangepast.

Tijdens de uitwerking viel, bij het raadplegen van Google 

Maps,34 een donkere vlek op in een bouwput ca. 100 m 

ten noorden van het onderzoeksgebied, aan de overkant 

van de ‘t Goylaan. Op deze plek bevonden zich ten 

tijde van het onderzoek een appartementencomplex en 

winkels, waarvan de bouw blijkbaar voorbereid werd toen 

de satellietfoto werd genomen. Bij het vergroten van het 

beeld bleek de donkere vlek sterke overeenkomsten te 

vertonen met het uiterlijk van de restgeul van DSL in het 

opgravingsvlak: een (licht)grijze kleibaan geflankeerd 

door twee donkerbruine veenbanen. Hoewel niet met 

zekerheid kan worden gezegd dat het hier om dezelfde 

waterloop gaat, is dit wel een zeer waarschijnlijke 

aanname. Dit betekent dat de NW – ZO lopende restgeul 

binnen het onderzoeksterrein vlak nadat deze de weste-

lijke opgravingsgrenzen verlaat, naar het noorden buigt 

en in die richting zijn weg vervolgt. Het is echter ook nog 

mogelijk dat het een aftakking betreft, waarbij de restgeul 
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van DSL zich verder in noordoostelijke richting voortzet. 

Hoe dan ook houden de twee waterlopen verband met 

elkaar. Of de restgeul in de bouwput ook resten van 

menselijke activiteiten bevat, is niet bekend.

3.3.2 De (post)middeleeuwse perceleringsgreppels

Over het hele opgravingsterrein werd een systeem van 

tien (post)middeleeuwse perceleringsgreppels aange-

troffen op ca. 0,50 m+NAP. Negen waren NNO – ZZW 

georiënteerd en hadden een onderlinge afstand van ca. 

6,5 m. Eén greppel lag hier haaks op, gedeeltelijk over 

een van de Romeinse bermgreppels heen (zie afb. 3.1). 

De greppels waren 80 tot 100 cm breed, ca. 50 cm diep 

en hadden een vlakke bodem. De vulling bestond uit een 

grijze, matig siltige klei. Hierin werd ook (Romeins) grind 

aangetroffen, maar dit kan als opspit worden beschouwd. 

Lokaal waren de greppels gevuld met scherp zand, een 

gevolg van voortdurend of hergebruik van het percele-

ringssysteem als sloot. Op enkele plekken is aardewerk uit 

de zeventiende tot negentiende eeuw verzameld. Op het 

minuutplan van 1811 – 183235 is deze verkaveling duide-

lijk zichtbaar. Mogelijk heeft dit systeem zijn oorsprong in 

de elfde eeuw, waarin de grootschalige ontginningen van 

de veengronden rond Utrecht begonnen.
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4.1  Inleiding

De opgraving aan de Duurstedelaan (DSL) heeft in totaal 

176 fragmenten handgevormd en gedraaid aardewerk 

opgeleverd (zie tabel 4.1).36 Het handgevormd aardewerk 

is met 145 fragmenten ruim in de meerderheid. Dit 

aardewerk is met name in de kruisende en rechthoekige 

greppels aangetroffen, die waarschijnlijk van vóór de 

Romeinse limesweg dateren. Het gedraaide aardewerk is 

daarentegen hoofdzakelijk afkomstig uit de natuurlijke 

lagen rond de limesweg.

Het gewicht van de 176 fragmenten bedraagt 1,97 kg, 

wat een gemiddeld gewicht oplevert van 11,2 gram per 

fragment. Alle aangetroffen fragmenten van handgevormd 

en gedraaid aardewerk zijn bestudeerd en beschreven, te 

verdelen in veertien rand-, 152 wand- en tien bodemscher-

ven. Het aardewerk van DSL leent zich door het geringe 

aantal scherven niet voor een uitgebreide analyse. De 

nadruk zal dan ook hoofdzakelijk liggen op de datering 

van het aardewerk.

4.2 Handgevormd aardewerk

De 145 fragmenten handgevormd aardewerk hebben 

een gezamenlijk gewicht van 1,12 kg en een gemiddeld 

gewicht van slechts 7,73 gram. De scherven zijn waar 

mogelijk aan elkaar gepast. Hieruit blijkt dat het totaal 

aantal individuen ligt tussen de zeven (Minimum Aantal 

Individuen) en de tien (Maximum Aantal Individuen). Dit 

lage aantal is een gevolg van het feit dat meer dan drie-

kwart (± 86%) van de handgevormde scherven toebehoort 

aan twee potten. 

Typerend voor het handgevormde aardewerk uit de late 

ijzertijd in Midden-Nederland zijn: het relatief vaak voor-

komen van wandversieringen, een magering met potgruis, 

eenvoudige (onverdikte of verdikte afgeronde) randvorm 

en een eenvoudig, drieledig potprofiel.37 Deze kenmerken 

zijn slechts in beperkte mate aanwijsbaar bij het hand-

gevormde aardewerk van DSL. Het meest opvallende is 

misschien nog wel dat versierde fragmenten compleet 

4  Aardewerk
 J. van Hemert

N N% G G%

Handgevormd 145 82,4 1121 56,8

Romeins gedraaid 31 17,6 853 43,2
Totaal 176 1974

Tabel 4.1

afwezig zijn. Wat betreft de magering ligt de nadruk meer 

op organisch materiaal. In relatief veel gevallen is er ook 

sprake van een magering van organisch materiaal met 

potgruis als bijmenging, en bij enkele fragmenten bestaat 

de magering alleen uit potgruis.

Gedurende de late ijzertijd werd steeds vaker gemagerd 

met organisch materiaal in plaats van potgruis. De 

magering van het handgevormd aardewerk is daarom 

een indicatie dat de datering gezocht moet worden rond 

de latere late ijzertijd en de vroeg-Romeinse tijd. Omdat 

ook de overige veranderingen in de kenmerken van het 

aardewerk erg geleidelijk (en regionaal verschillend) 

verliepen, is het doorgaans niet mogelijk een scheiding te 

maken tussen de latere late ijzertijd en de vroeg-Romeinse 

tijd. In het geval van DSL is de daterende waarde van het 

aardewerk extra beperkt door het kleine aantal individuen 

en de hoge fragmentatiegraad van de scherven. Twee 

handgevormde scherven die met zand gemagerd zijn 

kunnen wel met zekerheid in de vroeg-Romeinse tijd 

gedateerd worden (met name in de eerste helft van de 

eerste eeuw).

In het geval van vier individuen kan met zekerheid vast-

gesteld worden dat het om drieledige potten gaat. Hierbij 

kon in drie gevallen de randvorm bepaald worden; twee-

maal een afgeronde – en eenmaal een platte randvorm. De 

vorm en omvang van deze potten komt het beste overeen 

met een functie als kookpot. Twee handgevormde potten 

zijn met een groot aantal fragmenten vertegenwoordigd 

(V12 en V93; samen 125 fragmenten). In beide gevallen 

was het echter niet mogelijk om het volledige profiel te 

reconstrueren. Het eerste exemplaar is aangetroffen op de 

hoek van de rechthoekige greppel (GR7). Het betreft een 

complete (gereconstrueerde) bodem met nog een klein 

deel van de buik. Onder het grote aantal (zeer) kleine 

fragmenten dat ook nog tot deze pot behoort, zijn geen 

schouder- en randscherven (meer) aanwezig. Het tweede 

exemplaar is aangetroffen op een kruising tussen twee 

greppels (GR1/GR4), en liet zich – op de randscherven 

na – erg slecht reconstrueren. Duidelijk is wel dat het gaat 

om een drieledige pot met oren en een vrij open vorm 

(randdiameter: 26 cm). Voor beide exemplaren geldt dat 

de magering bestaat uit organisch materiaal met potgruis.

Complete potten uit greppels worden vaak in verband ge-

bracht met rituele depositie.38 De hoge fragmentatiegraad 

van de twee handgevormde potten (gemiddeld respectie-

velijk 6,3 en 8,7 gram per fragment), in combinatie met 
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de incomplete staat, roept de vraag op of hier sprake is 

van een depositie. Dit wijst er namelijk meer op dat het 

materiaal enige tijd aan het oppervlak gelegen heeft, 

hierbij beschadigd is geraakt en pas daarna in incomplete 

staat in de greppels terecht is gekomen. Mogelijk zou 

de incomplete staat van het aardewerk ook het gevolg 

kunnen zijn van de verzamelwijze en broosheid van 

handgevormd aardewerk. In het geval van de scherven 

uit GR7 zouden dan echter meer recente breukvlakken 

verwacht mogen worden. De recente breukvlakken van de 

fragmenten uit GR1/GR4 zijn lastig vast te stellen, maar 

lijken deze these wel te ondersteunen. Hierdoor is een 

depositie niet uit te sluiten.

4.3 Gedraaid aardewerk

Van de 176 scherven behoren er 31 tot het Romeins 

gedraaide aardewerk (gewicht: 853 gram). Het betreft 

minimaal elf en maximaal zeventien individuen. Deze 

kunnen worden onderverdeeld in: amforen en kruiken, ge-

verfd –, ruwwandig – en gladwandig aardewerk. Het aantal 

fragmenten dat aan een type verbonden kan worden, blijft 

beperkt tot drie scherven in de categorie van amforen en 

kruiken. De vier ruwwandige wandscherven zijn dermate 

fragmentair dat er niets gezegd kan worden omtrent de 

vorm, functie of datering van het aardewerk. De gladwan-

dige scherf is een kleine bodemscherf die evengoed tot 

een kruik zou kunnen behoren.

Het geverfd aardewerk betreft veelal kleine, afgeronde 

scherven zonder overblijfselen van een deklaag. Het witte, 

enigszins poederige baksel laat er in deze gevallen echter 

geen twijfel over bestaan dat ze tot het geverfd aardewerk 

behoren. Er zijn alleen scherven van witte baksels aange-

troffen, en maar bij één scherf zijn enkele restjes van een 

zwarte deklaag waarneembaar. Een zwarte deklaag op wit 

aardewerk valt onder techniek B, dat vooral in de tweede 

eeuw maar ook nog in de derde eeuw toegepast werd. De 

overige scherven zouden eveneens tot techniek A kunnen 

behoren, waardoor een nauwkeuriger datering dan in de 

eerste tot en met de derde eeuw niet mogelijk is.

Zoals al opgemerkt behoren drie determineerbare frag-

menten tot de categorie amforen en kruiken. Een korte, 

maar forse voet behoort tot de dikke Dressel 20 amfoor 

(zie afb. 4.1a). Een grote wandscherf kan op basis van het 

grof zandige baksel en vooral de grote diameter ook tot 

een Dressel 20 amfoor gerekend worden. Dit relatief veel 

voorkomende amfoortype is afkomstig uit Spanje (Baetica) 

en werd gebruikt voor olijfolie. Dressel 20 amforen 

kunnen niet nader worden gedateerd dan in de Romeinse 

periode. Het derde fragment uit de categorie van amforen 

en kruiken betreft een kruik met restanten van twee 

oren (kruikamfoor). Deze kruikamfoor is vervaardigd van 

een oranje-bruin baksel behorende tot de ‘Scheldevallei 

groep’ (zie afb. 4.1b). De herkomst van dit aardewerk is 

nog niet helemaal duidelijk. Waar vroeger verondersteld 

werd dat dit aardewerk uit de Scheldevallei afkomstig was, 

wordt het productiegebied tegenwoordig (voor een deel) 

in Noord-Frankrijk gezocht.39 Op basis van de randvorm 

kan dit exemplaar ingedeeld worden in groep 1 van Van 

der Werff, Thoen en Van Dierendonck.40 De kruikamfoor 

heeft wel een kleine randdiameter van 7 cm, maar dit is 

bij Scheldevallei-amforen uit groep 1 en 2 echter wel vaker 

het geval.41 De datering moet in de (tweede helft van de) 

tweede eeuw gezocht worden.

Tenslotte kan nog melding gemaakt worden van een klein 

randscherfje dat vermoedelijk behoort tot een kruikoor. 

De overige scherven kunnen tot één individu gerekend 

worden, waarschijnlijk een amfoor.

Afb. 4.1 Een voet van een Dressel 20 amfoor (V15) en een 
fragment van een Scheldevallei-kruikamfoor (V23). Schaal 1:2.

4.4 Conclusie

Het aardewerk van DSL bestaat voor het grootste deel uit 

handgevormd aardewerk. Dit is voornamelijk afkomstig 

uit de pre-Romeinse rechthoekige en kruisende grep-

pelstructuren (GR7, GR1/GR4). Het lage aantal individuen 

en de hoge fragmentatiegraad vormen een grote (extra) 

beperking in de daterende waarde van het handgevormd 

aardewerk. Een datering nauwkeuriger dan van de latere 

late ijzertijd tot de Flavische periode, is dan ook niet 

mogelijk.

Categorie N G Imin Imax

Amfoor / Kruik 15 653 3 5
Geverfd 9 161 3 7
Ruwwandig 4 22 3 3
Gladwandig 1 16 1 1
Indet 2 1 1 1
Totaal 31 853 11 17

Tabel 4.2
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Van de 31 scherven van gedraaid Romeins aardewerk kon-

den drie scherven aan een type verbonden worden. Het 

gaat hier om een Dressel 20 olijfolieamfoor (2x) en een 

Scheldevallei-kruikamfoor. Samen met een enkele scherf 

Romeins handgevormd aardewerk geeft dit een datering 

van de eerste tot de derde eeuw na Chr.
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5  Baksteenonderzoek
 T. Vanderhoeven & E. Kars

5.1 Inleiding

In opdracht van de Afdeling Erfgoed, Gemeente Utrecht, 

heeft EARTH Integrated Archaeology keramisch bouwma-

teriaal van de vindplaats Duurstedelaan in de Utrechtse 

wijk Oud Hoograven onderzocht (DSL). Bij de opgravingen 

zijn restanten van een Romeinse weg aangetroffen. Van 

de vindplaats is een grote hoeveelheid keramisch bouw-

materiaal verzameld.

Onder keramisch bouwmateriaal verstaan we alle kera-

mische elementen van gebouwen, zoals dakpannen, bak-

stenen, onderdelen van verwarmingssystemen, plavuizen 

en afvoerpijpen. Bij de opgraving aan de Duurstedelaan 

te Utrecht is een groot aantal fragmenten keramisch 

bouwmateriaal aangetroffen. Alle in het veld verzamelde 

fragmenten, 876 stuks, zijn aan een analyse onderwor-

pen. In het veld zijn voornamelijk materiaal uit grote 

concentraties en opvallend grote stukken verzameld. 

Bestudering van keramisch bouwmateriaal heeft in het 

verleden nauwelijks een rol gespeeld bij archeologisch 

onderzoek. Naast de studie van de epigrafie van stempels 

is er weinig aandacht besteed aan vorm of herkomst van 

het materiaal.

Slechts een beperkt deel van het keramische bouwmateri-

aal kreeg tijdens de productie een stempel.42 Uit onder-

zoek van keramisch bouwmateriaal in Groot-Brittannië is 

gebleken dat het gebruik van stempelen pas aan het eind 

van de eerste eeuw na Chr. opkwam.43 Daarnaast waren 

het voornamelijk militaire pannenbakkerijen die hun pro-

ducten stempelden.44 Producten van civiele pannenbakke-

rijen werden veel minder vaak van een stempel voorzien. 

Aangezien het er op lijkt dat de pannenproductie, die 

aanvankelijk door het Romeinse leger werd geïnitieerd, 

in de loop van de tweede eeuw na Chr. grotendeels werd 

overgenomen door civiele producenten, gaat veel infor-

matie verloren wanneer we alleen kijken naar gestempeld 

materiaal.

Een groot gedeelte van het keramische bouwmateriaal 

is sterk gefragmenteerd en kan niet aan een bepaalde 

vorm worden toegekend. Door het analyseren van vormen 

en stempels te combineren met bakselonderzoek, in de 

vorm van macroscopische, microscopische en chemische 

analyse, ontstaat de mogelijkheid ook het ongestem-

pelde en gefragmenteerde materiaal te betrekken bij 

de interpretatie. Deze onderzoeksmethode is naar Brits 

voorbeeld opgezet en heeft al veel succes gehad.45

Door het keramisch bouwmateriaal volgens dit systeem 

te analyseren, wordt het mogelijk ook ongestempeld 

materiaal te dateren. Bakselonderzoek in combinatie met 

epigrafisch onderzoek kan ook de kennis over militaire 

eenheden in Germania Inferior vergroten. Verder is het 

mogelijk om regionale verschillen in kaart te brengen 

en handelswegen van het keramisch bouwmateriaal te 

onderzoeken.

Naast stempels komen ook andere bewuste indrukken, 

zoals signaturen en rekenmerken, en onbewuste indruk-

ken, zoals van dierenpoten, voor op het materiaal. Aan 

de hand van de aan- of afwezigheid van deze indrukken 

zouden uitspraken kunnen worden gedaan over de aard 

van de productie.46 Zo kan mogelijk worden vastgesteld of 

het materiaal van een militaire, mobiele of civiele bakkerij 

afkomstig is.

5.1.1 Onderzoeksvragen

De volgende onderzoeksvragen zijn geformuleerd:

• Wat is de samenstelling van het materiaal (verhoudingen 

tussen tegulae, imbrices en andere vormen van keramisch 

bouwmateriaal) en functie in relatie tot de aangetroffen 

sporen of contexten?

• Wat zijn de macroscopische kenmerken van het 

materiaal (baksel, kleur, randtypen, stempels en overige 

kenmerken) en wijzen deze in de richting van secundair 

of primair gebruik?

• Wat is de technologische diversiteit van het materiaal?

• Welke herkomst of herkomsten heeft het materiaal?

• Wat is de datering van het materiaal?

5.1.2 Onderzoeksmethode

Het verzamelde keramisch bouwmateriaal is macrosco-

pisch gedetermineerd op baksel, type/vorm, grootte, 

indrukken en andere kenmerken. In totaal zijn 876 

fragmenten geselecteerd voor uitwerking. In totaal zijn 

van ca. 50 fragmenten monsters voor nader bakselonder-

zoek geslepen.

De gedetermineerde fragmenten zijn, waar mogelijk, 

ingedeeld in typen bouwmateriaal. Diktes en volledig 

bewaarde zijden of doorsneden zijn opgemeten en de 
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fragmenten zijn gewogen. Daarnaast is gekeken naar 

de fragmentatie, wat uitspraken mogelijk maakt over de 

depositie van het materiaal. Zo kan, op basis van de mate 

van fragmentatie en verwering, onderscheid gemaakt wor-

den tussen primair en secundair materiaal. Het keramisch 

bouwmateriaal is op grond van de grootste afmeting 

ingedeeld in verschillende klassen: klein (<40 mm), mid-

delgroot (40-120 mm) en groot (>120 mm).

De baksels zijn macroscopisch beschreven (met loep 

10x vergroting) op basis van de aanwezige inclusies, de 

textuur van de matrix en de textuur van het oppervlak. 

De kleur van het baksel is aangegeven volgens de Munsell 

Soil Color Chart.47 Een indeling op basis van kleur is vanuit 

een technologisch oogpunt niet altijd zinvol, aangezien 

de kleur zelfs bij eenzelfde productiemethode sterk kan 

variëren.48 Ook als kleuren variëren, variëren zij binnen 

een bepaalde hue (tint) volgens het Munsell systeem.49 

Bij de analyse is gebruik gemaakt van een schema voor 

het schatten van de percentages en het bepalen van 

de sortering van de inclusies;50 daarnaast worden de 

sortering, grootte, vorm en kleur beschreven. De grootte 

is onderverdeeld in zeer fijn (<0,5 mm), fijn (0,5-2 mm), 

middelgroot (2-5 mm), grof (5-8 mm) en zeer grof (>8 

mm).51 Van de matrix worden de korrelgrootte en poro-

siteit beschreven. Voor de korrelgrootte van de matrix 

en de grootte van de poriën worden dezelfde klassen 

gehanteerd als voor de inclusies. Het oppervlak wordt 

beschreven in tamelijk subjectieve termen als glad, ruw en 

poederig. De hardheid van het baksel wordt bepaald aan 

de hand van de schaal van Mohs.52

Tevens is geïnventariseerd of er bewuste en/of onbewuste 

indrukken voorkomen. Civiele en militaire stempels geven 

directe informatie over de aard van het productiecentrum, 

maar ook andere indrukken kunnen daar aanwijzingen 

voor leveren. Tot slot is ook gekeken naar de ruimtelijke 

verspreiding van het keramische bouwmateriaal en de 

verhouding tot de verschillende sporen.

5.2 Resultaten

5.2.1 Baksels

In totaal zijn er vier verschillende baksels herkend: DSL 

1, DSL 2, DSL 3 en DSL4.53 De overgrote meerderheid van 

het materiaal bestaat uit baksel DSL 1. De fragmenten 

bedragen 91,8 % van het totale aantal fragmenten en 85,4 

% van het totale gewicht. Van baksel DSL 2 bedragen de 

fragmenten 5,7 % van het totale aantal fragmenten en 

11,5% van het totale gewicht. Baksel DSL 3 en vooral DSL 

4 zijn verwaarloosbaar. Tien fragmenten waren indeter-

mineerbaar door verwering. In tabel 5.1 is de verdeling 

tussen de baksels weergeven.

DSL 1 (804 stuks van 876) 92%

(47 imbrex; 97 tegulae)

Heeft een poreuze matrix met insluitsels van fijnhoekig, 

redelijk gesorteerd grind; zeer fijne tot grove, slecht 

gesorteerde, rode chamotte (5%); zeer grof, bruin, opaak 

materiaal (5%) en zeer fijne tot medium grove, hoekige, 

redelijk gesorteerde kwarts (<5%). In de matrix zitten 

ook lege ruimtes (fijne tot grove, hoekige, onregelmatige 

vorm, misschien organisch materiaal). Het oppervlak voelt 

licht ruw aan. De kleur is ‘reddish yellow’ 5YR 6/8 en heeft 

een hardheid van 3 (zie afb. 5.1).

DSL 2 (43 stuks van 876) 5 %

(14 imbrex; 15 tegulae)

Heeft een poreuze matrix met insluitsels van fijnhoekig, 

redelijk gesorteerd grind; zeer fijne tot grove slecht 

gesorteerde, rode, chamotte (5%); zeer grof, redelijk 

gesorteerd, bruin, opaak materiaal (5%) en zeer fijne tot 

medium grove, hoekige, redelijk gesorteerde kwarts(<5%). 

In de matrix zitten ook lege ruimtes (fijne tot grove, hoe-

kige, onregelmatige vorm, misschien verloren organisch 

materiaal). Het oppervlak voelt licht ruw aan. De kleur is 

‘red’ 2.5 YR 4/8 en heeft een hardheid van 4 (zie afb. 5.2).

DSL 3 (11 stuks van 876) 1 %

Heeft een poreuze matrix met insluitsels van fijnhoekig, 

redelijk gesorteerd grind; zeer fijne tot middelgrote, 

slecht gesorteerde, rode chamotte (<5%); zeer grof, bruin, 

Baksel

Aantal Gewicht 
(gram)

% aantal % gewicht 

DSL 1 804 79.343 91,8 85,4

DSL 2 50 10.701 5,7 11,5

DSL 3 10 1.842 1,1 2

DSL 4 2 201 0,2 0,2

Indet 10 859 1,1 0,9

TOTAAL 876 92.946 100 100

Tabel 5.1 Overzicht van de baksels van de Duurstedelaan te 
Utrecht.

Afb. 5.1 Baksel DSL 1 (foto: EARTH).
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opaak materiaal (5%) en zeer fijne tot grove, afgerond 

hoekige, redelijk gesorteerde kwarts(<5%). In de matrix 

zitten ook lege ruimtes (fijne tot grove, hoekige, onregel-

matige vorm, misschien verloren organisch materiaal). Het 

oppervlak voelt licht ruw aan en heeft grote (tot 6 mm), 

hoekig afgeronde kwartsstukken. De kleur is ‘reddish 

yellow’ 5YR 7/8 en heeft een hardheid van 3 (zie afb. 5.3).

Afb. 5.2 Baksel DSL 2 (foto: EARTH).

Afb. 5.3 Baksel DSL 3 (foto: EARTH).

DSL 4 (2 stuks van 876) 

Heeft een poreuze, gelaagde matrix met insluitsels van 

zeer fijn, hoekig, goed gesorteerd kwarts (15%), zeer grof, 

geel, opaak materiaal (5%) en slecht gesorteerd, mid-

delgroot, bruin, opaak materiaal dat heel onregelmatig en 

weinig voorkomt. In de matrix zitten ook hoekige, fijne tot 

middelgrote, lege ruimtes (mogelijk ruimtes van verloren 

organisch materiaal). Het oppervlak voelt licht ruw aan 

met grote (tot 6 mm), hoekig afgeronde kwartsstukken 

in het oppervlak. De kleur is ‘reddish yellow’ 5YR 7/8 en 

heeft een hardheid van 3.

Bij de bestudering van de baksels viel de homogeniteit 

van het materiaal direct op. Baksels DSL 1, DSL 2 en DSL 3 

vertonen grote overeenkomsten en lijken macroscopisch 

zeer sterk op elkaar. Er zijn vooral slechts kleine variaties 

aanwezig. Alle bevatten min of meer dezelfde insluitsels 

en hebben ook min of meer dezelfde kleur. Baksel DSL1 

en DSL 2 zijn bijna identiek, onder de binoculair (10x 

vergroting) is er geen verschil te zien. Wat wel meetbaar 

is, is de kleur van DSL 1 die donkerder is dan die van DSL 

2, en DSL 1 is harder. De indeling van deze twee baksels 

is dus meer gebaseerd op een variatie van hetzelfde 

baksel dan dat er sprake is van echt verschillende baksels. 

Het verschil zit niet in de klei en de insluitsels, maar in 

de baktemperatuur. Baksel DSL 3 onderscheidt zich van 

DSL 1 en 2 door de grotere insluitsels van kwarts. Dit 

is zowel aan het oppervlak als aan de binnenkant zicht-

baar. Hoogstwaarschijnlijk zijn de twee eerste baksels 

afkomstig uit dezelfde pannenbakkerij. Baksel DSL 4 

onderscheidt zich van de overige door de insluitsels die 

grover en ongesorteerd zijn en uit het oppervlak steken. 

Dit baksel komt slechts in twee fragmenten voor.

Baksel DSL 1 komt (macroscopisch) overeen met het 

baksel LR 4 afkomstig uit LR31 Zandweg, Leidsche Rijn. 

Het baksel LR 4 kon hier op basis van vier fragmenten 

met stempels worden gekoppeld aan de producten van 

het Legio XV Primigenia. Een fragment van een tegula 

van DSL 1 vertoont een ligatuurstempel van Tegularia 

Transrhenana (vondstnummer 17).

Baksel DSL 2 komt overeen met baksel LR 1 van dezelfde 

opgraving. Dit baksel LR 1 kon door een ligatuurstem-

pel worden gekoppeld aan Tegularia Transrhenana.54 

Opvallend is dat ook bij Duurstedelaan de combinatie 

te vinden is van het Transrhenana ligatuurstempel en 

het Legio XV. Op een ander fragment in dit baksel is een 

mogelijk stempel herkend. 

Voor de baksels DSL 1, DSL 2 en DSL 3 geldt, net als voor 

het keramisch bouwmateriaal dat aan de Zandweg te 

Leidsche Rijn is aangetroffen, dat wanneer het materiaal 

vergeleken wordt met het keramische bouwmateriaal van 

andere nederzettingen, zoals Woerden en Alphen aan den 

Rijn, de baksels van deze opgravingen een duidelijk op 

zichzelf staande groep vormen.55

5.2.2 Vormen en typen

De Romeinen produceerden verschillende typen bakstenen 

voor verschillende constructies in een gebouw. Grofweg 

kan een onderscheid gemaakt worden tussen bakstenen, 

tegels en overig keramisch bouwmateriaal. Bakstenen zijn 

alle platte vormen van keramisch bouwmateriaal, o.a. bes-

sales, pedales en lydions. Onder tegels vallen tegulae en 

imbrices, dat zijn resp. vlakke dakpannen met opstaande 

randen en pannen die een gewelfde vorm hebben. Onder 

overig bouwmateriaal worden alle vormen geschaard die 

geen ‘platte’ vorm hebben. Hieronder vallen o.a. tubuli. 

Het bouwmateriaal van de opgraving aan de 

Duurstedelaan bestaat uitsluitend uit dakbedekking: 
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tegulae en imbrices. Fragmenten van vloeren, wanden 

en hypocaustsystemen ontbreken volledig. Een deel van 

het materiaal is plat en niet aan een bepaald type toe te 

wijzen. De dikte van deze platte fragmenten en de aanwe-

zigheid van alleen dakbedekking doet vermoeden dat de 

platte fragmenten aan tegulae toebehoren (zie tabel 5.2).

Tabel 5.2 Verdeling van de verschillende vormen over de 

baksels.

Tegulae

Een tegula is een daktegel met een opstaande rand, de 

flens, en met uitsnijdingen op de twee uiteinden (zie afb. 

5.4). De grootte van tegulae varieert; de grootste kunnen 

meer dan een halve meter lang zijn.57 Tegulae hebben aan 

de boven- en onderzijde twee uitsnijdingen. Deze zorgen 

ervoor dat tegulae op een dak ineenschuiven en zo een 

continue waterdichte rij vormen. In dakconstructies werd 

de tegula samen gebruikt met de gewelfde tegel, de im-

brex. Uit Brits onderzoek is gebleken dat de dakconstruc-

ties door de tijd heen veranderen. Bij de eerste dakcon-

structies worden de tegulae door mortel bijeengehouden, 

later liggen ze los op en tegen elkaar. Technologische 

ontwikkeling in de dakbedekking is met name te zien 

aan de verandering in vorm van de uitsnijdingen aan de 

onderzijde van de tegulae.

Bij de opgraving aan de Duurstedelaan zijn fragmenten 

aangetroffen met uitsnijdingen aan de onderzijde van de 

tegula. De uitsnijdingen zijn te verdelen in twee typen: 

type 13 en type 21. De verdeling over de verschillende 

baksels is te zien in tabel 5.3. Opvallend is dat in baksel 

DSL 1 meerdere typen uitsnijdingen voorkomen. 

Tegulae zijn behalve als dakpan ook als vloer-, wand- en 

muurtegels gebruikt voor andere onderdelen in het 

gebouw.58 Hiertoe werd de flens bewust afgebroken of 

afgezaagd. Bij het materiaal van de Duurstedelaan zijn 

geen exemplaren aangetroffen waarbij dit het geval is.

Tussen het geanalyseerde keramisch bouwmateriaal 

zijn in totaal 116 fragmenten van tegulae aangetroffen. 

Hiervan hebben er 63 een goed classificeerbare rand (zie 

afb. 5.5). Zoals in tabel 5.4 te zien is, komt slechts een 

klein aantal verschillende randtypen voor.

De opstaande randen werden met de hand afgewerkt en 

kunnen zodoende per tegelmaker van vorm verschillen. 

Op één tegula kunnen zelfs twee verschillende opstaande 

randen zijn aangebracht. Daarnaast kan de vorm van één 

rand dusdanig variëren dat deze als twee randvormen 

uit de analyse komt. Dit komt onder andere voor bij de 

aangetroffen randtypen 24 en 28. De verschillen in de 

randtypen van het materiaal van de Duurstedelaan zijn 

vrij klein. De randen van het type 11 en 24/28 zijn sterk 

aanverwant en duiden niet op een verschil in producent of 

productieplaats. 

Imbrices

Imbrices zijn taps toelopende gewelfde dakpannen die 

samen met tegulae worden gebruikt. Een imbrex wordt 

over de flenzen van twee naast elkaar gelegen tegulae 

geplaatst, waardoor een waterdichte constructie ontstaat. 

De imbrices lopen taps toe, zodat zij elkaar gedeeltelijk 

kunnen overlappen. Net als tegulae zijn imbrices ook 

voor andere doeleinden gebruikt dan als dakbedekking, 

bijvoorbeeld als verwarmingsbuizen.59 In totaal zijn 64 

fragmenten van imbrices aangetroffen. Alle imbrices 

zijn in baksel DSL 1 of DSL 2 uitgevoerd. Tijdens de 

Afb. 5.4 Schematische weergave van een tegula. 

(Afbeelding: ADC Archeoprojecten.)

Vorm

Baksel Tegula Imbrex Antefix Plat Indet Totaal

DSL 1 97 47 - 42 618 804

DSL 2 15 14 1 8 12 50

DSL 3 3 - - - 7 10

- - - - 2 2

Indet 1 3 - - 6 10

Totaal 116 64 1 50 645 876

DSL 4

Tabel 5.2 Verdeling van de verschillende vormen over de baksels

type uitsnijding

Baksel 13 21 Indet

DSL 1 3 1 1

DSL 2 - - -

TOTAAL 3 1 1

Tabel 5.3 Verdeling van de verschillende onder-uitsnijdingen over 
de baksels

RandtypeBaksel

11 24 28 24/28

DSL 1 8 29 16 1

DSL 2 1 1 5 1

DSL 3 - 3 - -

TOTAAL 9 33 21 2

Tabel 5.4 Overzicht van de verschillende randtypen van de tegulae 
per baksel.
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Afb. 5.5 Schematische weergave van de verschillende randtypen. De randen van de bovenste rij (varianten 11-16) hebben minstens één 
scherpe kant, die van de onderste rij (varianten 21-28) zijn afgerond.

determinatie van het materiaal is waargenomen dat de 

imbrices in baksel DSL 1 harder gebakken waren dan de 

tegulae. 

5.2.3 Maten

De meeste fragmenten zijn klein of middelgroot. Er 

zijn geen complete objecten aangetroffen. Er konden 

geen lengte- of breedtematen van de vormen worden 

vastgesteld.

Van een deel van de fragmenten konden diktes worden 

bepaald. Dikte kan iets zeggen over van welk type 

bouwmateriaal het fragment afkomstig is. De diktes 

bij Duurstedelaan variëren tussen 15 – 36 mm. In het 

onderzoek in Beneden Leeuwen is gezien dat diktematen 

kleiner dan 26 mm zowel imbrices, tubuli als tegulae 

representeren.60 Dit terwijl die groter dan 28 tot 39 mm 

vooral gefragmenteerde tegulae lijken te zijn. Er is geen 

indicatie voor tubuli bij Duurstedelaan, maar de diktever-

deling impliceert dat alle fragmenten afkomstig zijn van 

een dakconstructie.

5.2.4 Indrukken

Indrukken op keramisch bouwmateriaal kunnen worden 

onderverdeeld in twee groepen: bewuste en onbewuste 

indrukken. Onder bewuste indrukken vallen o.a. stem-

pels, signaturen en rekenmerken en onder onbewuste 

indrukken vallen alle indrukken die onbedoeld op een 

fragment zijn aangebracht, o.a. dierenpootafdrukken en 

voetafdrukken.

Stempels, signaturen en rekenmerken

Op het materiaal van de Duurstedelaan zijn op twee 

fragmenten stempels aangetroffen. Op een imbrex die 

sterk verweerd/verbrand is, is een ligatuurstempel TRA 

aangetroffen. Het baksel is door de verwering moeilijk 

te bepalen. Op een tegulafragment in baksel DSL 1 staat 

eveneens een TRA stempel, het stempel is echter zeer 

slecht leesbaar.

Het TRA-stempel is afkomstig van de Tegularia 

Transrhenana. Bij de opgravingen langs de Romeinse weg 

aan de Zandweg in Leidsche Rijn zijn ook twee van deze 

stempels aangetroffen. In Leidsche Rijn zijn daarnaast 

ook vier stempels van het Legio XV Primigenia aangetrof-

fen, maar deze ontbreken aan de Duurstedelaan. De 

combinatie van deze stempels is veelvuldig aangetroffen 

in de legioensvesting op de Fürstenberg bij Xanten. Het 

vijftiende legioen was hier vanaf de tijd van Claudius (41-

54 na Chr.) gelegerd tot de Batavenopstand in 69/70 na 

Chr. Het TRA-ligatuurstempel is tevens een vroeg stempel 

dat na 70 na Chr. niet meer voorkomt.61

Het dakpanmateriaal met TRA-stempel is hoogstwaar-

schijnlijk in de omgeving van Xanten geproduceerd. Bij 

de laat-Flavische steenbouw van de legioensvesting van 

Nijmegen en de stad Colonia Ulpia Traiana bij Xanten is 

bouwmateriaal met dit stempel secundair verwerkt.62

Signaturen bestaan meestal uit een krul, cirkel(s) of 

golven die met een stomp voorwerp of een vinger op de 

tegel of baksteen zijn aangebracht voordat deze werden 

gebakken. Op slechts één fragment is een signatuur 

aangetroffen. Het betreft de tegula met het TRA-stempel. 

De signatuur bestaat uit twee concentrische (halve) 
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cirkels. Een vergelijkbaar signatuur is aangetroffen op een 

tegulafragment met TRA-stempel van de opgraving aan de 

Zandweg in Leidsche Rijn.63 De betekenis van signaturen 

is niet geheel duidelijk. Voorheen werd gedacht dat signa-

turen werden aangebracht ter versiering van de pannen, 

om geluk af te dwingen of als teken om de kwaliteit of 

grootte van de pan aan te geven. Signaturen zouden ook 

kunnen zijn aangebracht om te kijken of de pan al droog 

genoeg was om te worden gebakken. Uit onderzoek van 

Warry is echter gebleken dat signaturen werden aange-

bracht door de pannenbakker wanneer de pan nog nat 

was. Tevens komen de signaturen slechts op een gedeelte 

van de pannen voor.64 Het kan bijvoorbeeld ook gaan om 

een persoonlijk signatuur van de tegelmaker. Het kan 

een manier zijn van het hoofd van de tegelbakkerij om 

de kwaliteit te controleren, hoewel in Groot-Brittannië 

is vastgesteld dat dezelfde bakkerij meerdere signatu-

ren kan hebben. Er is vastgesteld dat slechte kwaliteit 

tegulae van een bakkerij dezelfde signaturen hebben als 

tegulae van een goede kwaliteit.65 Dat het bij signaturen 

om merken gaat, lijkt niet aannemelijk. Vaak komen de 

signaturen voor op dakpannen die al gemerkt zijn met 

een stempel. Uit recent onderzoek naar materiaal van de 

civiele pannenbakkerij met het stempel CTEC is te zien dat 

op dezelfde soort pannen met hetzelfde stempel verschil-

lende signaturen voorkomen.66 Een andere interpretatie 

is dat de signaturen gebruikt werden om de individuele 

productie van een pannenbakker te markeren.67 Indien dit 

het geval is, betekent dit dat de dakpan met signatuur van 

de Duurstedelaan wellicht door dezelfde pannenbakker 

is gemaakt als het fragment van de Zandweg in Leidsche 

Rijn. Mogelijk maakten de pannen deel uit van eenzelfde 

partij?

Hoewel de exacte betekenis van de signaturen voorals-

nog onduidelijk blijft, moeten ze een belangrijke rol in 

het productieproces hebben gespeeld. Het unieke van 

signaturen ten opzichte van stempels is de zichtbaarheid 

van het individu in het productieproces. Op het keramisch 

bouwmateriaal van de Duurstedelaan zijn geen rekenmer-

ken aangetroffen.

Onbewuste indrukken

Pootafdrukken konden op de pannen terecht komen 

wanneer deze lagen te drogen, alvorens te worden gebak-

ken. De aanwezigheid van dierpootafdrukken vertelt ons 

iets over het productieproces, namelijk dat de pannen 

niet goed afgedekt werden terwijl ze lagen te drogen. 

Dierpootafdrukken kunnen ons derhalve ook iets vertellen 

over de producent. Volgens een Brits onderzoek duidt 

de afwezigheid van pootafdrukken op een professionele, 

gespecialiseerde bakkerij. De aanwezigheid van pootaf-

drukken duidt juist op een kleiner, niet fulltime werkende 

bakkerij.68

Op het materiaal van de Duurstedelaan zijn geen on-

bewuste indrukken in de vorm van pootafdrukken of 

schoenen aangetroffen. Het materiaal duidt erop in een 

professionele pannenbakkerij te zijn geproduceerd.

5.2.5 Fragmentatie en verwering

Het keramisch bouwmateriaal is tijdens de determina-

tie ingedeeld in drie grootteklassen: klein (<40 mm), 

middelgroot (40-120 mm) en zeer groot (>120 mm). De 

fragmenten worden op basis van hun grootste diameter 

ingedeeld in deze klassen. Tijdens het onderzoek viel op 

dat de fragmentatie voornamelijk middelgroot was, grote 

exemplaren komen maar nauwelijks voor. De fragmenta-

tiegraad duidt op secundair gebruik, waarbij het erop lijkt 

dat men tevens bewust heeft gekozen voor het gebruik 

van een bepaalde fragmentatie, in dit geval middelgrote 

fragmenten.

De fragmenten zijn sterk verweerd, hetgeen een logisch 

gevolg is van gebruik in de verharding van een weg. 

Slechts een klein aantal fragmenten vertoont sporen 

van verbranding of beroeting. Deze verbranding (tien 

fragmenten) is mogelijk het resultaat van brand bij het 

primaire gebruik van het materiaal, mogelijk misbaksels. 

Het materiaal is niet verspoeld.

5.3 Synthese en conclusie

Aan de hand van de beantwoording van de onderzoeks-

vragen worden hier de conclusies gepresenteerd ten 

aanzien van het keramisch bouwmateriaal.

• Wat is de samenstelling van het materiaal (verhoudingen 

tussen tegulae, imbrices en andere vormen van keramisch 

bouwmateriaal, dakleien en huttenleem) en functie in 

relatie tot de aangetroffen sporen of contexten?

Op de vindplaats is enkel dakmateriaal aangetroffen 

(tegulae en imbrices). De flenzen van de dakpannen zijn 

niet afgebroken, tevens is op geen van de fragmenten 

mortel aangetroffen. Alles duidt erop dat het aangetroffen 

materiaal enkel en alleen als dakbedekking is gebruikt tot 

het moment dat het is afgevoerd als verharding voor de 

limesweg.

• Wat zijn de macroscopische kenmerken van het 

materiaal (baksel, kleur, randtypen, stempels en overige 

kenmerken) en wijzen deze in de richting van secundair of 

primair gebruik?

Aantal Gewicht  (gram) % aantal % gewicht

Klein 266 7.488 30,40% 8,10%

Middelgroot 572 70.194 65,30% 75,50%

Groot 38 15.264 4,30% 16,40%

TOTAAL 876 92.946 100,00% 100,00%

Tabel 5.5 Fragmentatie van het bouwmateriaal.
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Bij het onderzoek naar de baksels op deze vindplaats 

kwam direct naar voren dat het materiaal een sterke 

homogeniteit laat zien. In totaal zijn slechts vier verschil-

lende baksels herkend die bovendien sterk aanverwant 

zijn. Hoogstwaarschijnlijk is al het materiaal afkomstig 

uit dezelfde pannenbakkerij. Opvallend is dat de baksels 

zeer overeen komen met het materiaal van de Zandweg in 

Leidsche Rijn. Net als voor het keramisch bouwmateriaal 

dat aan de Zandweg te Leidsche Rijn is aangetroffen, geldt 

dat wanneer het materiaal vergeleken wordt met het kera-

mische bouwmateriaal van andere nederzettingen, zoals 

Woerden en Alphen aan den Rijn, de baksels van de limes-

weg een duidelijk op zichzelf staande groep vormen.69 

Het materiaal kan op basis van vergelijking met stempels 

en baksels van Leidsche Rijn en Duurstedelaan worden 

gerelateerd aan de productie van het Legio XV Primigenia 

en de Tegularia Transrhenana. Op beide locaties langs de 

Romeinse weg, Duurstedelaan en Zandweg in Leidsche 

Rijn, is de weg aangelegd met pre-flavisch bouwmateriaal, 

van dezelfde TRA-fabricage, dat hoogstwaarschijnlijk 

afkomstig is uit Xanten. 

De fragmentatiegraad duidt op secundair gebruik, waarbij 

het er op lijkt dat men tevens bewust heeft gekozen voor 

het gebruik van een bepaalde fragmentatie, in dit geval 

middelgrote fragmenten. Het is niet ondenkbaar dat het 

materiaal ten behoeve van de aanleg van de Romeinse 

weg met opzet is gefragmenteerd. Deze fragmentatie 

kan gediend hebben ter drainage van de wegverhar-

ding, waarbij gebruik gemaakt werd van verschillende 

fragmentaties, waaronder ook het aangetroffen fijne 

grind. Hierbij kan ter vergelijking gedacht worden aan 

de Macadam verharding uit de negentiende eeuw.70 Deze 

‘open’ wegverharding bestond uit drie lagen verschillende 

steenslag waarbij de basis gevormd werd door grove 

steenkorrels die voor de stabiliteit zorgen. Deze korrels 

werden afgestrooid door het inwalsen van twee kleinere 

types grind. Dit type wegdek is door de vele holle ruimtes 

en het ontbreken van bindmiddel (teer of bitumen) erg ge-

voelig voor spoorvorming. In verschillende landen wordt 

het principe van macadamwegen nog steeds toegepast.

Het is echter niet uit te sluiten dat het dakpanmateriaal 

een slechte partij betreft die nooit als dakbedekking 

is gebruikt maar primair is afgevoerd ten behoeve van 

de aanleg van de Romeinse weg. Een argument dat dit 

tegenspreekt is de goede kwaliteit van het materiaal, het 

vrijwel ontbreken van misbaksels en de datering van het 

materiaal.

• Wat is de technologische diversiteit van het materiaal?

Deze vraag is hierboven reeds beantwoord. Het vondstma-

teriaal bestaat enkel uit dakbedekking en is sterk homo-

geen van aard. Het bouwmateriaal vertoont tevens een 

kleine verscheidenheid aan randvormen en uitsnijdingen. 

Er is nauwelijks sprake van technologische diversiteit.

• Welke herkomst of herkomsten heeft het materiaal?

Op het materiaal van de Duurstedelaan zijn op twee frag-

menten stempels van de Tegularia Transrhenana aange-

troffen. Bij de opgravingen langs de Romeinse weg aan de 

Zandweg in Leidsche Rijn zijn ook twee van deze stempels 

aangetroffen. In Leidsche Rijn zijn daarnaast ook vier 

stempels van het Legio XV Primigenia aangetroffen, maar 

deze ontbreken aan de Duurstedelaan. De combinatie van 

deze stempels is veelvuldig, ook in combinatie, aangetrof-

fen in de legioensvesting op de Fürstenberg bij Xanten. 

De herkomst van het materiaal moet in deze regio liggen. 

Bij de laat-Flavische steenbouw van de legioensvesting van 

Nijmegen en de stad Colonia Ulpia Traiana bij Xanten is 

bouwmateriaal met dit stempel secundair verwerkt.71

Het voorkomen van de stempels van de Legio XV 

Primigenia en de Tegularia Transrhenana op dezelfde 

producten met dezelfde baksels duiden erop dat de 

producten uit dezelfde pannenbakkerij afkomstig zijn. Het 

ontbreken van dierpootafdrukken, de homogeniteit van de 

producten en de hoge kwaliteit (hardheid, afwerking etc.) 

duiden er op dat dit een zeer professionele pannenbak-

kerij betrof.

Op één dakpanfragment is een signatuur aangetroffen. 

Het betreft een tegula met het TRA-stempel. Een verge-

lijkbaar signatuur is aangetroffen op een tegulafragment 

met TRA-stempel van de opgraving aan de Zandweg in 

Leidsche Rijn.72 Indien signaturen gebruikt werden om de 

individuele productie van een pannenbakker te markeren, 

dan is deze dakpan wellicht door dezelfde pannenbakker 

gemaakt als het fragment van de Zandweg in Leidsche 

Rijn. Mogelijk maakten de pannen deel uit van eenzelfde 

partij? 

• Wat is de datering van het materiaal?

Het aangetroffen bouwmateriaal op de opgraving aan de 

Duurstedelaan bestaat uit dakbedekking uit de periode 

41-70 na Chr. Ervan uitgaande dat het materiaal eerst 

primair is gebruikt als dakbedekking, zal het materiaal 

vermoedelijk pas na 70 na Chr. zijn aangevoerd. Aan 

de hand van onderzoek naar verschillende structuren 

langs de limesweg (o.a. een grafveld op de Woerd in De 

Meern en hout van een steiger langs de weg) kan worden 

geconcludeerd dat de eerste fase van de limesweg in 

het West-Nederlandse rivierengebied is aangelegd in de 

tweede helft van de jaren ’80 van de eerste eeuw na Chr.73 

De Romeinse weg aan de Duurstedelaan maakt hoogst-

waarschijnlijk deel uit van deze aanlegfase. De homogeni-

teit van het materiaal duidt erop dat er geen fasering in de 

weg is waar te nemen.
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• Wat vertelt het bouwmateriaal ons over de aanleg van de 

limesweg?

Onderzoek laat zien dat de Romeinen nog meer gestruc-

tureerd en georganiseerd waren dan wij tot op heden 

vermoedden.

Hoewel het onderzoek naar het bouwmateriaal ons het 

nodige vertelt, stelt het ons ook voor meer vragen: is 

al het keramisch bouwmateriaal dat gebruikt is voor de 

verharding van de limesweg afkomstig van deze productie 

uit de regio Xanten? Waar is het materiaal oorspronkelijk 

voor gebruikt en hoe kon zo’n grote hoeveelheid bouw-

materiaal in één keer vrijkomen? Hoeveel kilo bouwma-

teriaal is er aangevoerd en welke logistieke organisatie 

ging hiermee gepaard? Hoe was de constructie van de 

weg georganiseerd, wanneer en op welke wijze werd het 

gebruik van bouwmateriaal toegepast?

Tot slot moet absoluut worden benadrukt dat 

Duurstedelaan qua baksteenonderzoek in feite een 

doorbraak is. Voor het eerst kunnen van een niet eerder 

onderzochte vindplaats baksels zonder stempel gekop-

peld worden aan een Legioen en dus gedateerd worden. 

Hieraan is tien jaar van systematisch onderzoek, het 

opzetten van structurele databases en het verzamelen 

van referenties van baksels met en zonder stempel vooraf 

gegaan.
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6  Basalt
 K. Linthout

6.1 Inleiding

Van de 48 natuursteenkeien uit de opgraving (projectcode 

DSL) van de Romeinse limesweg in de Utrechtse wijk 

Hoograven zijn er elf basalt. Archeologen van de Afdeling 

Erfgoed van de gemeente Utrecht zijn geïnteresseerd in 

de plaatsen waar de Romeinen de basalt vandaan hebben 

gehaald.

Als geologische formatie komt het gesteente niet in 

Nederland aan het oppervlak, maar basalt wordt wel van 

oudsher veel in constructies gebruikt. Al vanaf de eerste 

eeuw na Chr. werd basalt door de Romeinen geïmpor-

teerd, per schip.74 Petrologisch-geochemisch onderzoek 

van tientallen basaltkeien en -blokken, die door de 

Romeinen in verschillende constructies en wegen werden 

toegepast langs de limes in Vleuten-De Meern en Utrecht 

(Kanaleneiland), heeft geleid tot enkele bronnen van hun 

herkomst langs de Rijn ten zuiden van Bonn.75 Om logis-

tieke redenen ligt het voor de hand dat de Romeinen de 

DSL-basaltstenen ook hebben gehaald uit dat betrekkelijk 

nabije Duitse deel van de Centraal Europese Vulkanische 

Provincie (CEVP76). De onderzoeksvraag doet zich nu voor 

of de DSL-basaltkeien ook van de reeds bekende Duitse 

bronnen afkomstig zijn of van andere plaatsen in de 

Duitse CEVP.

De keien zijn morfologisch, macro- en microscopisch 

petrografisch beschreven en geochemisch geanalyseerd. 

Op basis van die gegevens is een onderzoek uitgevoerd 

naar de geologische herkomst van de basalten. Enig 

vakjargon kan hierin helaas niet worden vermeden. Voor 

uitleg van de gebezigde terminologie en voor basiskennis 

op geologisch en mineralogisch-petrologisch gebied wordt 

verwezen naar Linthout (2011, 2012) en www.whitman.

edu/geology/winter, een Powerpointcursus gebaseerd op 

Winter (2001).

6.2 Macroscopisch 

Petrografie

Afgezien van de verse, donkergroen glanzende kei DSL-6, 

vertonen de overige een licht groengrijs verweringslaagje 

en een enigszins pokdalig verweringsoppervlak. Op het 

verse breukvlak tonen alle monsters een porfirische 

structuur met fenokristen van pyroxeen (zwart met 

prismatische splijting, 1 – 8 mm) en olivijn (lichtgroen, 

glazige breuk, 2 – 3 mm) in een donkergrijze tot zwarte 

afanitische matrix. De pyroxeenfenokristen zijn ook in het 

verweerde oppervlak goed herkenbaar; de olivijnkristal-

len zijn typisch ingeweerd en daarmee verantwoordelijk 

voor het pokdalige aspect. Kwarts- en veldspaathoudende 

xenolieten (mm – 1 cm) met reactieranden zijn macrosco-

pisch herkenbaar in enkele monsters.

Morfologie 

Op vorm worden vier categorieën onderscheiden (afb. 6.1 

en 6.2):

•Stenen in groottes van 6 x 5 x 4 cm tot 14 x 7 x 6 cm 

met een cuspate vorm, d.w.z. onregelmatig hoekig, veelal 

begrensd door ruwe, convexe en concave vlakken, die 

allerlei hoeken met elkaar maken (zie afb. 6.1a). Deze 

vormen zijn aangelegd in de zogenoemde ‘cuspate 

zones’, met nauw gespatieerde diaklazen in verscheidene 

richtingen, zoals die in bepaalde delen van basaltlichamen 

kunnen voorkomen. Omdat de keien nauwelijks enige af-

ronding hebben ondergaan, zijn ze geologisch waarschijn-

lijk niet verder getransporteerd dan de puinhelling onder 

het basaltlichaam. Zij kunnen worden geduid als bijmen-

ging in de agger van de Romeinse weg en/of als basislaag 

(statumen), net als de eveneens cuspate basaltstenen van 

vergelijkbare afmetingen uit een Romeinse infrastructuur 

in Kanaleneiland.77 

•DSL-90 (20 x 14 x 9 cm) wordt begrensd door zowel 

platte als ovale ‘geschaalde’ vlakken (afb. 6.1b). Dit ‘onion 

peel’-aspect is typisch ontstaan door sferoïdale verwering 

in een gediaklaseerde basaltformatie. De kei heeft een 

identieke tegenhanger in AML-28 van Kanaleneiland.78 

Sferoïdaal verweerde fragmenten kunnen zeer goed als 

brok in overwegend cuspaat hellingpuin van hetzelfde 

basaltlichaam terecht zijn gekomen en er dus samen mee 

zijn gewonnen en toegepast.

•DSL-62A (12 x 8 x 7 cm) is een zeer goed afgeronde 

rolsteen. Onder de tientallen eerder beschreven basalten 

van de Nederlandse limes is nooit eerder een rolsteen 

aangetroffen.79 Tussen de Romeinse winplaats en de 

plaats waar deze als hoekig brok van het oorspronkelijke 

basaltlichaam los brak moet een aanzienlijke afstand zijn 

afgelegd om de goede afronding te verklaren. Samen met 

deze basalt werden ook kwartsiet-rolstenen van vergelijk-

bare afmetingen aangetroffen (afb. 6.1c).

•DSL-6 (26 x 17 x 11 cm) is een plat blok begrensd door 

twee onregelmatige vlakken parallel aan de vloeistructuur 

en vier gladde diaklaasvlakken daar dwars op (afb. 6.1d). 

Deze habitus was nog niet bekend van limesbasalten uit 

het Utrechtse.
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Afb. 6.1 Een selectie van de verzamelde basaltstenen uit Hoograven (DSL), met a. cuspate basaltblokjes; b. kei DSL-90 met gewelfde 
vorm binnen omhullende schaal; c. rolsteen van basalt DSL-62A (eivormig/gebroken, links) en kwartsiet (rechts); d. ongecoat blok DSL-6, 
bekeken op het ruwe laagvlak en langs gladde diaklaasvlakken.

6.3 Microscopisch

Gesteenten worden met de petrografische microscoop tot 

800x vergroot bestudeerd in slijpplaatjes, transparante 

dunne doorsneden van 25 μm = 1/40 mm. Gebruik 

makend van de optische eigenschappen van mineralen 

in gepolariseerd licht, kan een petroloog mineralen op 

soort determineren en vaak ook bijzonderheden over de 

chemische samenstelling van een mineraal vaststellen. 

Mineralogische samenstelling en structuur

De structuur van alle stenen is (micro-)porfirisch: euhedri-

sche, 1 tot 4 mm grote fenokristen van kleurloze olivijn 

(Mg-rijk, forsteritisch) en lichtbruine/paarse pyroxeen 

(Ti-augiet) liggen verspreid in een matrix van zeer-fijnkris-

tallijne Ti-augiet, plagioklaas, Ti-magnetiet en olivijn. Bruin 

glas komt weinig en in een minderheid van de monsters 

weinig voor. De grotere Ti-augiet fenokristen bevatten 

vaak magmatisch afgeronde, groene of kleurloze ker-

nen, die als relicten van pyroxeen uit de mantel worden 

geduid. Vacuoles (holtes) zijn niet of weinig aanwezig en 

dan gevuld met zeoliet en/of calciet, soms met analciem, 

maar nooit met kwarts.

Xenolieten van peridotiet (olivijn ± pyroxeen ± spinel) uit 

de mantel en kwarts-veldspaat-rijke gesteenten (graniet, 

gneis, granuliet) uit de continentale korst (0.5 – 8 mm) 

zijn in de meeste slijpplaatjes waargenomen; de ge-

noemde mineralen komen ook als losse xenokristen (0.5 

tot 5 mm met uitschieters tot 8 mm) in alle doorsneden 

voor. De kwartsxenokristen worden typisch omzoomd 

door een reactierand van radiaal georiënteerde, fijne 
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Afb. 6.2 Kortste versus langste afmetingen van de basaltkeien uit Hoograven (DSL), Kanaleneiland (AML) en van elders langs de Utrechtse 
limes: van een oeverversteviging (VLEN3-00), een weg, brug en nederzetting (alle VTN) bij Vleuten-De Meern (Linthout et al. 2009). De 
blokken van de beschoeiing (LR39) en schip DMN4 vallen buiten het diagram.

pyroxeenprisma’s. Die randen zijn het resultaat van 

reacties bij hoge temperatuur (1000-1200 °C) tussen 

de vloeibare basalt en de kwartskristallen, die er niet in 

chemisch evenwicht mee zijn. Kleinere kwartskristallen 

zijn op die manier vaak geheel verdwenen omdat ze vol-

ledig in fijnkristallijne pyroxeenaggregaten zijn omgezet. 

Ook de plagioklaasxenokristen waren aanvankelijk niet 

stabiel, getuige hun grillige door het magma aangevreten 

contouren en inwendige smeltverschijnselen, maar tijdens 

het kristallisatieproces van de matrix zijn ze alsnog 

aangegroeid met een smalle rand van plagioklaas. 

Veldspatoïden, K-rijke veldspaat, Mg-Fe micas (phlo-

gopiet/biotiet) en amfibolen zijn afwezig in elk van de 

slijpplaatjes. Deze waarneming is van groot belang omdat 

hiermee met zekerheid is vastgesteld dat de DSL basalten 

niet uit de Eifel komen. Basalten uit de Eifel bevatten na-

melijk altijd wél een of meer mineralen uit het genoemde 

rijtje.80

Petrografische classificatie en oorsprong van het 

basaltmagma

De dominante aanwezigheid van pyroxeen, plagioklaas 

en magnetiet in de grondmassa van alle stenen is een 

basiseigenschap van basalt s.l. De pyroxeen in alle stenen 

is typisch Ti-augiet die alleen gevormd wordt in relatief 

Na-rijke (alkali-rijke) magma’s. Dat olivijn behalve als 

fenokrist ook als matrix-fase aanwezig is, specificeert de 

stenen petrografisch als alkali olivijn basalt (AOB). 

De aanwezigheid van xenolieten uit zowel mantel als 

continentale korst maakt duidelijk dat het basaltmagma 

in de subcontinentale mantel is ontstaan en dat is typisch 

de plaattektonische context waarin ook de CEVP is 

ontstaan.81 

Vergelijking met de petrografie van basalten van de 

Centraal Europese Vulkanische Provincie (CEVP)

In de CEVP zijn de basalten overwegend AOB82, wat deze 

vulkanische provincie als globaal oorsprongsgebied van 

de DSL basalten nog eens onderstreept. Nu de Eifel op 

petrografische gronden van de shortlist is geschrapt res-

teren er drie vulkanische centra die, mede gezien vanuit 

Romeins oogpunt voor logistiek en militaire veiligheid, op 

hun mogelijkheid als herkomstgebied onderzocht moeten 

worden:

•het Zevengebergte vulkanische veld, ligt het dichtst bij 

Utrecht, grotendeels oostelijk van de Rijn (= limes), maar 

ook westelijk daarvan is het actief geweest; 

•het Westerwald, verderaf en geheel achter de limes; 

•de Vogelsberg is het meest afgelegen veld, en ligt voor 

een klein deel binnen de limes.

Petrografisch lijken de AOB van DSL zo sterk op die van 

elk van deze gebieden83, dat verder onderzoek naar hun 

herkomstlocaties niet op petrografisch onderscheid kan 

worden gebaseerd. De queeste naar de oorsprong van de 

DSL-basalten zal daarom de weg van chemische analyse 

volgen.
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1,19
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Tabel 6.1 1/ Meer sporen op aanvraag; 2/ o.b.v. Fe2+/Fetot. = 0.8; 3/ Mg# = [100*Mg/(Mg+ 0.8Fetot.)] (molair) 4/ CAI = 100.[Al2O3 /
(Al2O3+CaOtot.-CaOapatiet+Na2O+K2O)] (molair)
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6.4 Chemische analyse

Na micro-petrografisch onderzoek zijn negen DSL-

basaltmonsters geselecteerd voor chemische analyse. 

Analysemethoden en wijze van presentatie van de 

resultaten 

De basalten zijn geanalyseerd met lithium metaboraat/

tetraboraat fusie ICP, aangevuld met een ICP/MS pakket 

voor extra sporenelementen (Activation Laboratories Ltd., 

Canada). De relatieve precisie (2σ) is beter dan 2% voor 

hoofdelementen en beter dan 10% voor sporen. Tabel 

6.1 geeft de gehaltes aan hoofd- en nevenelementen 

en een aantal sporen van de geanalyseerde monsters, 

alsmede de afgeleide waarden Mg#, CAI en de CIPW norm, 

die hieronder nader worden gedefinieerd. In de samen-

stellingsdiagrammen en voor vergelijking met andere 

onderzoeken zijn alle data, ook die uit de literatuur, eerst 

genormaliseerd naar een totaal gewichtspercentage van 

100, vrij van vluchtige bestanddelen en onder de aanname 

dat 80% van het ijzer FeO is.84

DSL cuspate stenen
DSL rolsteen
wachttoren VLEN3
schip DMN4
limesweg AML

DSL sferoïdaal verweerde steen
DSL ongecoat blok
oeverbeschoeiïng LR39
schip DMN1
grens alkalisch/subalkalisch

basaniet
(olivijn >10%)

picrobasalt

basalt

tefriet
(olifijn <10%) trachybasalt

42 46454443 4847
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>
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Verweringsgraad

De chemische alteratie index, CAI = 100.[Al2O3 / 

(Al2O3+CaOtotaal-CaOapatiet+Na2O+K2O)] (molair), varieert van 

35.6 – 37.0 (tabel 6.1), en ligt daarmee onder de zone 

of incipient weathering, die begint bij CAI = 40.85 Deze 

lage verweringsgraad klopt met het geringe verlies aan 

vluchtige bestanddelen bij hoge verhitting (LOI, loss on 

ignition in tabel 6.1). LOI varieert voor acht monsters van 

1.21 – 2.21 gew.%. DSL-24B heeft een opmerkelijk hoger 

LOI (3.61 gew.%) maar ook een duidelijk lager Na2O 

gehalte dan de rest (2.51 vs. 2.99 – 3.69 gew.%), wat erop 

kan wijzen dat dit monster wel enige omzetting, door 

uitloging, heeft ondergaan. 

Chemische gesteenteclassificatie 

De chemische classificatie voor onverweerde vulkanische 

gesteenten van de International Union of Geological 

Societies (IUGS), is gebaseerd op de gehaltes Na2O+K2O 

(total alkali) en SiO2.
86 In het TAS-diagram plotten de 

DSL-stenen in een wolk over de basaniet-basaltgrens (afb. 

6.3). Een deel van de petrografisch als AOB gedefinieerde 

Afb. 6.3 Basalten uit Kanaleneiland en eerder onderzochte locaties langs de limes in de chemische classificatie van de IUGS (International 
Union of the Geological Sciences), het zogeheten TAS (totaal alkali versus silica)-diagram (LeMaitre 1989), plotten in een beperkte wolk 
over het basaniet/(alkali-olivijn-)basalt gebied. De grens tussen relatief alkalirijke en subalkalische gesteenten is naar Irvine & Baragar 
(1971).
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stenen is in TAS dus basaniet. Basaniet is een oud syno-

niem voor basalt en impliceert relatief hoge gehaltes aan 

alkaliën in de chemische samenstelling en olivijn (>10%) in 

de berekende mineralogische samenstelling. Tefriet, het 

dominerende basalt-type van de Eifel is o.h.a. rijker aan 

alkaliën en bevat minder olivijn (<10%).

De DSL-basalten worden hier voortaan aangeduid met 

AOBb (alkali olivijn basalten en basanieten). Alle DSL-

monsters liggen ruim boven Irvine & Baragar’s (1971) 

grens in het alkalische bereik, wat ook petrografisch 

werd aangegeven. Het daarvoor indicatieve normmineraal 

nefelien, NaAl(SiO4), is dan ook prominent aanwezig in de 

CIPW-norm van alle DSL-stenen (tabel 6.1); de CIPW-norm 

geeft de gehaltes aan standaardmineralen die volgens 

strikte procedures berekend worden uit de chemische 

samenstelling van een gesteente.87

In TAS manifesteren zich geen aparte groepen; alleen 

ligt DSL-24B enigszins los van de rest door zijn lage 

alkaligehalte (3.54 gew.%) dat goeddeels verklaard wordt 

door een laag Na2O gehalte, wat mogelijk het gevolg is 

van toch enige omzetting in deze steen (zie paragraaf 6.4 

Verweringsgraad). 

Overigens valt op te merken dat de DSL-groep als geheel 

binnen de spreiding van het totaal aan AOBb van de 

eerder onderzochte limesvindplaatsen valt.

Chemisch onderscheid in een zestal en drie uitbijters op 

basis van diversiteit in Mg, Fe en Ti

In onderzoek naar de genese en ontwikkelingen van 

basaltmagma’s wordt veel gebruik gemaakt van de 

verhouding tussen Mg- en Fe2+-gehaltes, uitgedrukt in het 

Mg getal, Mg# = 100Mg/(Mg + Fe2+) (atomair). Hier zal 

Mg# ook worden gebruikt voor onderling onderscheid van 

de DSL AOBb en voor vergelijking met AOBb van andere 

gebieden.

Van de hoofdelementen vertonen de spreidingen in de 

gehaltes van Mg en Ti duidelijke hiaten (tabel 6.1). Het 

ligt voor de hand om na te gaan of met behulp van deze 

elementen onderscheid binnen de AOBb van DSL te maken 

valt. In het TiO2 vs. Mg# diagram (afb. 6.4) vormt een 

zestal, bestaande uit vijf cuspate keien en het sferoïdaal 

verweerde monster DSL-90, een afgetekende groep rond 

Mg# ≈ 67.7 en TiO2 ≈ 2.7 gew.%. De drie andere monsters 

liggen ieder apart. Vergelijking van de TiO2:Mg# combina-

ties van DSL AOBb met die van eerder geanalyseerde AOBb 

van de Utrechtse limes (afb. 6.4) toont het volgende:

• het DSL-zestal overlapt goeddeels met de analyses van 

een groep van 24 AOBb, afkomstig van de opgraving 

Gemeentewerf (9x VLEN3-00) en van de limesweg in 

Kanaleneiland te Utrecht (15x AML);

•DSL-87 (Mg# = 70.5; TiO2 = 2.2 gew. %) valt in de rand 

van een groep analyses van eveneens 24 AOBb, t.w. van 

genoemde limesweg (5x AML), van de oeverbeschoeiing 

van opgraving De Balije 2 (13x LR39), en van de schepen 

DMN1 (1x) en DMN4 (5x);

•DSL-6 (Mg# = 64.5; TiO2 = 2.78 gew.%) is een uitbijter 

met een laag Mg#;

•DSL-62A (Mg# = 64.3 ; TiO2 = 3.0 gew.%) is een uit-

bijter met de laagste waarde voor Mg# en het hoogste 

TiO2-gehalte.

Fingerprinting en match-finding

De chemische variatie in hoofd-, neven- en sporenele-

menten van basalten van de tertiaire vulkanische centra 

van Zevengebergte, Westerwald en Vogelsberg is goed 

gedocumenteerd in honderden moderne gesteenteana-

lyses.88 Het ligt voor de hand om de zoektocht naar de 

herkomst van de AOBb van Hoograven voort te zetten 

via chemische fingerprinting en match-finding in de 

genoemde literatuur. 

Een fingerprint bestaat hier uit vijftien variabelen die zijn 

gebaseerd op de genormaliseerde gehaltes van zeventien 

elementen: Mg en Fe (verwerkt in het Mg#), de overige 

hoofd- en nevenelementen Si, Ti, Al, Ca, Na&K (samenge-

nomen als ‘totaal alkaliën’), P en Mn en de sporen Zr, V, 

Sr, Ba, Y, Ni, en Cr.

Voor de zoektocht zijn criteria opgesteld door de data van 

de fingerprints uit te breiden met tweemaal de analytische 

fout per element (eenmaal voor de DSL-analyses plus een-

maal voor de analyses uit de literatuur); voor het ‘zestal’ 

zijn die marges uiteraard berekend voor de laagste en 

hoogste gehaltes per element. Een Duitse basalt wordt als 

een match voor een van de vier genoemde chemische DSL-

basaltcategorieën aangemerkt als zijn genormaliseerde 

samenstelling binnen de respectievelijke criteria valt. De 

matches zijn gezocht onder 330 beschikbare basaltanaly-

ses met SiO2 < 50 gew.% van de drie geselecteerde Duitse 

gebieden, 36 van het Westerwald, 99 van de Vogelsberg 

en 195 van het Zevengebergte.

DSL cuspaat 
DSL rolsteen
wachttoren VLEN3
DMN4
AML

DSL sferoïdaal
DSL ongecoat blok
LR39
DMN1

63,0 66,0 69,0 72,0
Mg#

2,0

2,5

3,0

Ti
O

2 
(w

t.%
)

Afb. 6.4 TiO2 : Mg# diagram met de basalten van Hoograven 
en eerder onderzochte opgravingen langs de Utrechtse limes 
(Linthout 2011, 2012).
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Matches

Er zijn alleen matches in het Zevengebergte gevonden.

Van 195 basaltanalyses uit het Zevengebergte vulkanische 

veld voldoen 19 aan de gecombineerde TAS & (TiO2 : Mg#) 

criteria voor het DSL-zestal, twee voor DSL-87, één voor 

DSL-62A en vier voor DSL-6 (tabel 6.2). 

De volledig doorgevoerde iteratieve correlatie (tabel 6.3) 

leidt tot de volgende resultaten: 

•Het DSL-zestal heeft twee 15/15 matches: #194A en 

B van de basalt van de Erpeler Ley, die 20 km stroom-

opwaarts van Bonn ligt, vrijwel direct aan de oostoever 

van de Rijn, recht tegenover het voormalige castellum 

Rigomagus op de westoever. 

•DSL-87 heeft een 12/13 correlatie met #207 (Cr en Y 

niet geanalyseerd), maar CaO is slechts marginaal te 

laag (10.68 versus 10.69 gew. %). Het monster is van 

Rolandsbogen, 11 km stroomopwaarts van Bonn, op de 

westoever van de Rijn.

•DSL-6 heeft een 11/13 correlatie met #248 (Cr en Y niet 

geanalyseerd) en de gehaltes aan MnO en Zr zijn iets te 

hoog (0.205 vs. 0.191 gew. %; 268 ppm vs. 252 ppm). De 

vindplaats van #248, Oelinghoven, ligt op 8 km oost van 

de Rijn, dus ver achter de limes. 

•DSL-62A heeft als beste een 6/13 correlatie met #121; 

dit resultaat is te gebrekkig om er een plaats van her-

komst aan te verbinden.

Opmerking bij de suboptimale matches

Voor het DSL-zestal zijn een paar 100% matches gevon-

den, voor DSL-87 en DSL-6 ieder slechts een suboptimale 

match. Hierbij moet opgemerkt worden dat in het 

iteratieve correlatieproces, dat op zoek naar matches is 

gebruikt, solitaire monsters sterk in het nadeel zijn t.o.v. 

samenhangende groepen doordat zij de aanzienlijke 

spreiding in de gehaltes van sommige elementen mis-

sen (tabel 6.1). Dit nadeel is voor de solitaire monsters 

des te belangrijk omdat voor de Duitse gebieden vaak 

ook slechts een monster per ontsluiting is geanalyseerd. 

Uitgaande van 15 variabelen wordt de kans op een 100% 

match dan wel heel klein. 

6.5  Discussie m.b.t. de winplaatsen 
van basalten van de limes in 
Hoograven

De Erpeler Ley

De monsters #194A & B van de Erpeler Ley voldoen 

volledig aan de 15 voorwaarden voor een chemisch in 

hoofdlijnen overeenkomstig groepje van zes AOBb keien 

uit Hoograven. Bovendien werden de twee Erpeler Ley 

monsters in eerder onderzoek ook geïdentificeerd als 

matches voor negen AOBb stenen uit de oeverversteviging 

van Gemeentewerf te Utrecht89 en voor 15 cuspate blokjes 

van een limesweg in Kanaleneiland.90 Archeologische 

documenten wezen er ook al op dat in het basaltli-

chaam van de Erpeler Ley Romeinse groeveactiviteiten 

  DSL zestal Erpeler Ley DSL 87 Rolandsbogen DSL -6   Oelinghoven4 DSL -62A  ? 

   criteria 1 #194A  #194B   criteria 1 #207   criteria 1 #248   criteria 1 #121 5 

  hoofd - en nevenbestanddelen in gewichtspercentages  

SiO 2 43,14  – 48,09  45,41 45,89 44,14  – 47,82  46,36 43,69  – 47,33  44,38 42,82  – 46,38  43,88 

tot.alk. 2 3,40  – 4,62  4,32 4,30 3,84  – 4,16  4,05 4,44  – 4,81  4,61 4,10  – 4,44  4,34 

TiO 2 2,46  – 2,89  2,72 2,73 2,11  – 2,28  2,18 2,50  – 2,71  2,67 2,86  – 3,10  2,99 

Al2O3 13,34  – 14,78  14,12 14,14 13,07  – 14,16  13,07 13,60  – 14,74  14,25 13,76  – 14,91  13,73  

CaO  10,13  – 11,80  10,64 10,39 10,69  – 11,58  10,68  10,94  – 11,85  11,69 10,63  – 11,51  11,15 

P2O5 0,48  – 0,71  0,56 0,52 0,52  – 0,64  0,62 0,66  – 0,80  0,77 0,65  – 0,80  0,88  

MnO  0,15  – 0,20  0,19 0,18 0,18  – 0,21  0,21 0,16  – 0,19  0,21  0,18  – 0,22  0,21 

Mg#  64,94  – 70,39  67,42 67,99 68,83  – 72,15  71,33 62,62  – 66,29  63,98 62,48  – 65,81  63,88 

  sporenelementen in ppm  

Cr 162  – 299  226 240 244  – 367  n.a. 3 183  – 275 n.a.  166  – 249  663  

Ni 115  – 224  212 197 179  – 269  246 125  – 187  141 108  – 162  530  

Y  19  – 31  27 22 19 – 28  n.a.  17  – 26  n.a.  22  – 32  n.a.  

Ba 586  – 714  627 625 642  – 696  687 640  – 694  670 613  – 665  805  

Sr 653  – 1600  935 800 603  – 904  718 697  – 1045  863 731  – 1096  702  

V 215  – 335  261 253 203  – 304  224 210  – 315  278 257  – 385  223  

Zr 179  – 305  272 267 173  – 260  238 168  – 252  268  204  – 306  n.a.  

Tabel 6.2 Geselecteerde correlatieresultaten van een zestal en drie individuele AOBb analyses uit Hoograven (DSL) met 195 AOBb uit het 
Zevengebergte. 1/ fouten in Duitse en DSL analyses zijn geïntegreerd in de DSL-criteria (zie paragraaf 6.4 Analysemethoden en wijze van 
presentatie van de resultaten); 2/ tot. alk. = Na2O + K2O; 3/ n.a. = niet geanalyseerd; 4/ zie paragraaf 6.5 Oelinghoven voor discussie 
over de niet-Romeinse vindplaats Oelinghoven; 5/ correlatie van dit monster is te mager om locatie op te baseren; vette waarden in 
Duitse analyses vallen binnen de DSL-criteria in de kolom ervoor; cursieve erbuiten.
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plaatsvonden.91 Het huidige hard-rock-evidence based 

onderzoeksresultaat bevestigt andermaal het belang 

van de Erpeler Ley als bron voor basaltkeien die door de 

Romeinen langs de limes in Utrecht werden gebruikt. 

Rolandsbogen

In de afweging of de suboptimale 12/13 correlatie met 

#207 van Rolandsbogen geaccepteerd kan worden 

als aanwijzing voor de bron van DSL-87, moet worden 

opgemerkt dat het iets te lage CaO gehalte van #207 

(10.68 vs. 10.69 gew.%) wel zeer minimaal te laag is en 

dat hier waarschijnlijk de ‘kleine trefkans van het solitaire 

monster’ (zie paragraaf 6.4 Matches) het scoren van een 

13/13 match parten heeft gespeeld. Het blijkt namelijk 

dat een tweede monster van hetzelfde basaltlichaam 

van Rolandsbogen, #HP207 (met 10.96 gew.%) wel 

ruim binnen de CaO-marges (10.68 – 11.19 gew.%) van 

DSL-87 blijft. Bovendien is #HP207 een 15/15 match 

gebleken voor het vijftal cuspate blokjes van de limes in 

Kanaleneiland,92 dat in chemische samenstelling nauw ver-

want is met DSL-87 (zie afb. 6.4). Ook werd Rolandsbogen 

aangewezen als de bron van 18 zuilvormige blokken 

AOBb uit de oeverbeschoeiing LR39 en het schip DMN4 

van opgraving De Balije2 en van een rond blok van schip 

DMN1. Op grond van deze feiten is Rolandsbogen zeer 

waarschijnlijk ook de bron van DSL-87.

Oelinghoven 

De 11/13 match uit Oelinghoven met DSL-6 is subop-

timaal, maar de twee afwijkingen – 0.014 gew.% (7.3% 

relatief) voor MnO en 16 ppm (6 % relatief) voor Zr – zijn 

betrekkelijk gering. De spreidingsbreedtes in de MnO- en 

Zr-gehaltes van AOBb uit één groeve kunnen beduidend 

groter zijn. Zo varieert voor elf AOBb van de Romeinse (!) 

groeve Mauerley (Oost-Eifel) het MnO-gehalte van 0.170 

tot 0.190 gew.% (11.6% relatief) en het Zr-gehalte van 

233 tot 288 ppm (21.1% relatief).93 Bij zulke getallen is 

het zeer wel mogelijk dat extra monsters van het basalt-

lichaam van Oelinghoven analyses kunnen opleveren met 

gehaltes aan MnO en Zr die wel binnen de criteria van 

DSL-6 vallen. 

Oelinghoven ligt echter 8 km ten oosten van Bonn, betrek-

kelijk ver achter de Rijn (= limes) en op een hoog terras, 

wat voor de Romeinen logistiek en militair een groot 

bezwaar moet zijn geweest (zie paragraaf 6.5 De resulta-

ten in Romeins perspectief). Merk echter op dat DSL-6:

•fysiek afwijkt van alle tot nu onderzochte AOBb-keien 

van de Romeinse limes in Utrecht door zijn typische blok-

vorm (afb. 6.1) en door de afwezigheid van een karakteris-

tiek verweringslaagje (zie paragraaf 6.2 Petrografie);

•waarschijnlijk uit de late middeleeuwen stamt.94 

Hiermee vervallen natuurlijk de voornoemde bezwaren 

vanuit het Romeins perspectief en kan Oelinghoven wel de 

bron van herkomst voor DSL-6 zijn. Gelet op de opmer-

kingen in paragraaf 6.4 Opmerking bij de suboptimale 

matches, zal verificatie, dan wel falsificatie, van de basalt 

van Oelinghoven als bron voor DSL-6 gediend zijn bij een 

evaluatie van chemische analyses van meer monsters van 

het basaltlichaam van Oelinghoven. 

Herkomst van DSL-62A is niet vast te stellen 

Als er van mag worden uitgegaan dat de goede afronding 

van rolsteen DSL-62A het gevolg is van mechanische 

slijtage tijdens geologisch transport, is het duidelijk dat 

deze AOB-rolsteen door de Romeinen werd gewonnen op 

een plek (archeologische herkomst) die op enige afstand 

moet hebben gelegen van zijn oorspronkelijke plek in het 

basaltlichaam (magmatisch-geologische herkomst). In dit 

geval leidt de hier gebruikte petrologisch-geochemische 

methode vanzelfsprekend niet tot het beoogde archeolo-

gische resultaat. Aangezien zelfs de beste correlatie van 

DSL-62A met een AOBb-monster van het Zevengebergte 

(6/13, zie tabel 6.3) zeer onvolledig is, kan deze niet als 

een aanwijzing voor de geologische herkomst van DSL-62 

gebruikt worden. 

De resultaten in Romeins perspectief 

Het is redelijk om aan te nemen dat de Romeinen, omwille 

van militaire veiligheid, bouwstenen hebben gewonnen 

aan hun kant van de limes en dan ook nog, om logistieke 

redenen, het liefst zo dicht mogelijk bij een waterweg, 

c.q. de Rijn. Een aantal omvangrijke basaltlichamen langs 

de oevers van de Rijn voldoet aan beide condities (afb. 

6.5). Romeinse activiteit in de winning van vulkanisch 

gesteente is daar ook op verschillende plekken archeo-

logisch gedocumenteerd.95 Waar basalt kennelijk ruim 

beschikbaar is op logistiek optimale en militair makkelijk 

te beveiligen plaatsen, is het hoogst onwaarschijnlijk dat 

de Romeinen basalt zouden hebben gewonnen op de 

hogere Rijnterrassen en ver achter de limes. Zeer waar-

schijnlijk is Oelinghoven (zie paragraaf 6.5 Oelinghoven) 

dan ook geen Romeinse groeve geweest.

De Erpeler Ley (met twee 15/15 matches) en 

Rolandsbogen (met een acceptabele 12/13 match) liggen 

vrijwel direct aan de oevers van de Rijn, waarmee ze 

zich logistiek bij uitstek kwalificeren als bronnen van 

herkomst. De Erpeler Ley ligt weliswaar op de oostoever, 

strikt genomen dus in Germania Libera, maar winning kon 

plaats vinden uit de puinwaaiers die tot in de Rijn reiken 

en waar men kon beschikken over krachtige militaire 

bescherming vanuit het zeer nabije castellum Rigomagus, 

op de westoever er direct tegenover. Merk op dat sinds 

het begin van de jaartelling daar 500 soldaten gelegerd 

waren en dat die bezetting in de jaren 70 tot 275 na Chr. 

nog werd aangevuld met een cohort cavalerie.96

Rolandsbogen bevindt zich veilig op de westoever en 

bovendien in de luwte van een eiland in de Rijn (afb. 6.5), 

wat deze plek zeer geschikt maakt voor het aanleggen van 

schepen. De Erpeler Ley en Rolandsbogen waren al bekend 

als herkomst voor basalt uit de Romeinse opgravingen 

VLEN3-00 en AML, respectievelijk, die van LR39, DMN4, 
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Afb. 6.5 Tussen castellum Rigomagus (het huidige Remagen) en Bonn heeft de Rijn in het Devonische grondgebergte en het Cenozoïsch 
vulkanische Zevengebergte een tot 5 km breed dal ingesneden. Steile terrassen en alluviale puinwaaiers begrenzen het dal (Grunert 
1988). Fossiele waterlopen, zoals de Gumme, voerden water in Romeinse tijd (Gerlach 2001; Horn 1987). Het inzetkaartje toont de 
ligging van de vulkanische velden Zevengebergte (Z), Eifel (E), Westerwald (W) en Vogelsberg (V). Archeologische informatie over 
Romeinse relicten is naar Röder (1974), Horn (1987) en Rey (2001). De limes valt in dit gebied samen met de Rijn.

DMN1 en AML.97 Romeinse groeveactiviteit in de Erpeler 

Ley wordt ook vermeld in archeologische documenten,98 

maar van Rolandsbogen is dat niet bekend. Unkelsteine, 

aan de Rijn tussen de Erpeler Ley en Rolandsbogen in 

(afb. 6.5), wordt ook genoemd als Romeinse winplaats 

van basalt,99 maar de twee beschikbare analyses van de 

Unkelsteine basalt kunnen niet voldoen aan de chemische 

criteria van de basalten van de Utrechtse limes.

6.6 Conclusies

De overwegend kleine (gemiddeld 5 x 7,5 x 9,5 cm) en 

van nature hoekige (cuspate) basaltstenen uit de opgra-

ving DSL van de Romeinse limes in Hoograven (Utrecht) 

hebben waarschijnlijk gefungeerd in de opbouw van de 

Romeinse weg, als bijmenging in de agger of als basis-

laag (statumen) daarvan. Een eivormige rolsteen en een 

opvallend groter blok (11 x 17 x 26 cm) wijken sterk af 

in morfologie, ook van de tientallen eerder beschreven 

basaltstenen van de Nederlandse limes. Petrografisch-

geochemisch onderzoek definieert de DSL-basaltstenen 
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als alkali olivijn basalt en basaniet (AOBb). Veelvuldig 

ingesloten kwartsrijke en ook veldspaathoudende frag-

menten maken duidelijk dat de magma’s van deze AOBb 

in een intracontinentale geotektonische setting gevormd 

zijn.

De archeologische context beperkt de geologische 

herkomst van de Romeinse stenen in eerste instantie 

tot de intracontinentale Cenozoïsche Centraal Europese 

Vulkanische Provincie (CEVP), met name enkele Duitse 

vulkanische centra daarvan langs de Rijn. De vulkanische 

velden van de Eifel moeten hiervan echter expliciet 

worden uitgesloten op grond van hun afwijkende minera-

logische samenstelling.

Vergelijking van chemische fingerprints (13-15 variabelen) 

van negen DSL-AOBb met 330 beschikbare basaltanalyses 

van de relevante CEVP-velden leidt tot drie locaties als 

geologische herkomst voor de DSL-basaltstenen, alle in 

het vulkanische veld van het Zevengebergte: 

•De Erpeler Ley, basaltlichaam op de oostelijke Rijnoever 

(20 km stroomopwaarts van Bonn) is de herkomst van zes 

DSL-monsters; deze locatie was al bekend als herkomst 

van AOBb van de Gemeentewerf (Utrecht, projectcode 

VLEN3-00) en van een deel van de stenen van de limesweg 

in Kanaleneiland (projectcode AML). 

•Rolandsbogen, op de westelijke Rijnoever (11 km 

stroomopwaarts van Bonn), is de bron van één DSL-steen. 

Ook de AOBb van de schepen DMN1 en DMN4 en van een 

oeverbeschoeiing langs de limes bij De Balije 2 (project-

code LR39) komen daar vandaan, alsmede een andere 

portie van de keien van Kanaleneiland.

•Oelinghoven is als geologische herkomst vastgesteld 

voor een relatief groot, onverweerd blok. De plek ligt 8 

km ten oosten van de limes, wat een zeer onwaarschijn-

lijke locatie van Romeinse basaltwinning is, want militair 

onveilig en logistiek nadelig. De vindplaats rijmt met het 

vermoeden dat het blok uit de late middeleeuwen stamt.

Voor de fingerprint van de rolsteen bestaan in het mo-

gelijke brongebied geen acceptabele matches, waardoor 

voor dat monster geen herkomstlocatie gegeven kan 

worden.
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7 Overig vondstmateriaal

7.1  Dierlijk bot

 Y. Meijer

7.1.1 Inleiding

Van 17 augustus t/m 4 oktober 2011 heeft aan de 

Duurstedelaan in Utrecht een archeologische opgraving 

plaatsgevonden. Tijdens het onderzoek is een deel van de 

Romeinse limes onderzocht. Daarnaast werden sporen uit 

de late ijzertijd/vroeg-Romeinse tijd en een restgeul met 

een datering in de midden-bronstijd aangetroffen. Uit de 

sporen en de restgeul is dierlijk botmateriaal afkomstig. 

Voor het onderzoek zijn een aantal vragen van belang:

• Wat is de samenstelling van het botmateriaal?

•Zijn er bijzonderheden aanwezig?

7.1.2 Materiaal

Er zijn in totaal 45 botfragmenten met een gezamenlijk 

gewicht van 2,1 kg aangetroffen. Het botmateriaal is met 

de hand verzameld en afkomstig uit bedding- en verlan-

dingsafzettingen van een bronstijdrivier en greppels uit 

de late ijzertijd/vroeg-Romeinse tijd. De conservering van 

het materiaal is redelijk tot goed. De fragmentatiegraad 

is echter hoog. De resultaten van het archeozoölogisch 

onderzoek zijn terug te vinden in bijlage 1.

7.1.3 Methode

De botfragmenten zijn op diersoort en element gede-

termineerd. Een deel van het botmateriaal was sterk 

gefragmenteerd, als gevolg waarvan geen soortbepaling 

kon worden gedaan, maar slechts de grootte van het dier 

kon worden geschat. Deze groep is ondergebracht in de 

categorieën ‘groot zoogdier’, ‘middelgroot zoogdier’, 

‘klein zoogdier’ en ‘zoogdier’. ‘Groot zoogdier’ betreft de 

dieren ter grootte van het rund, het edelhert of het paard. 

‘Middelgroot zoogdier’ slaat op de grootte van dieren 

zoals het schaap of het varken, en dieren zoals hazen en 

katten vallen in de categorie ‘klein zoogdier’. Wanneer 

het ook niet mogelijk was om een indicatie van de grootte 

van het dier te krijgen, maar wel duidelijk was dat het om 

een fragment van een zoogdier ging, werd deze onderge-

bracht in de categorie ‘zoogdier’. Naast botfragmenten 

van zoogdieren zijn er ook één fragment van een vis en 

één van een vogel aangetroffen.

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 skeletelementen is een determinatie op soort wel 

mogelijk aan de hand van een studie van Boessneck en 

van Robeerst.100 Wanneer het duidelijk was dat het om een 

schaap of een geit ging, 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 was om een onder-

scheid te maken, is dit gedaan. Wanneer dit niet mogelijk 

was, wordt over het varken gesproken. 

Naast de bepaling van de soort en het element is er ook 

gekeken welk deel van het element aanwezig was. Ook 

de symmetrie (links/rechts), de sekse en de aanwezigheid 

van slacht- en bewerkingssporen op het bot is genoteerd. 

Wanneer het mogelijk was, is de leeftijd benaderd. Dit is 

gedaan door te kijken naar de mate van vergroeiing van 

de epifysen op de proximale en distale zijde van het skele-

telement.101 De vergroeiing van de elementen vindt op 

verschillende tijdstippen in het leven van een dier plaats. 

Deze mate van vergroeiing kan voor een aantal elementen 

een indicatie zijn voor de leeftijd van het dier. Verder kan 

er voor een leeftijdsbepaling ook gekeken worden naar de 

doorbraak en de mate van slijtage van gebitselementen.102 

7.1.4 Resultaten

Er zijn 45 botfragmenten met een totaalgewicht van 2,1 

kg verzameld. Voor 56% van het materiaal was een soort-

bepaling mogelijk. Het rund (Bos taurus) is met twaalf 

Fragmentatie aantal 

<10% 13

10 25% 13

25 - 50% 4

50 - 75% 3

75 - 100% 11

100% 1

-

Tabel 7.1 Fragmentatiegraad van het handverzamelde 
botmateriaal en het botmateriaal uit de zeefresiduen.
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fragmenten, of 48% van het op soort gedetermineerde 

materiaal, het sterkst vertegenwoordigd. Het varken (Sus 

domesticus) en schaap/geit (Ovis aries/Capra hircus) 

volgen met elk vijf fragmenten. Van het paard (Equus 

caballus) en een gans (Anser sp.) is slechts één fragment 

aanwezig. Het enige geweifragment van de opgraving was 

slecht geconserveerd, waardoor een soortbepaling niet 

mogelijk was.

Voor twintig fragmenten was het niet mogelijk de soort te 

bepalen. Deze fragmenten zijn ingedeeld in de catego-

rieën ‘groot zoogdier’, ‘middelgroot zoogdier’ en ‘zoog-

dier’. Het grootste deel van de botfragmenten (n=16) was 

afkomstig uit de categorie ‘ groot zoogdier’ en bestonden 

voornamelijk uit ribfragmenten.

Het rund (Bos taurus)

Van het rund zijn twaalf fragmenten aangetroffen met een 

gezamenlijk gewicht van 1417 g. Op één fragment na zijn 

alle runderbotten afkomstig uit riviercontext en dateren in 

de midden-bronstijd. Uit een laag die in de late ijzertijd/

vroeg-Romeinse tijd dateert, werd een onderkaak aange-

troffen (V122). Deze was zeer gefragmenteerd, maar wel 

bijna compleet. Uit de gebitsanalyse blijkt dat het rund ca. 

30 maanden oud is geworden.

De elf fragmenten met een bronstijddatering waren van 

elementen uit de kop en de voor- en achterhand van het 

rund. Van de kop waren twee fragmenten onderkaak en 

één bovenkaakkies aanwezig. Uit de onderkaken ontbra-

ken de kiezen, waardoor deze fragmenten niet in aanmer-

king kwamen voor een leeftijdsanalyse. De bovenkaakkies 

is van een dier dat tussen de twee en tweeëneenhalf jaar 

oud is geworden.

Van de botten uit het bewegingsapparaat was voor 

vijf fragmenten een leeftijdsanalyse mogelijk. Van een 

fragment van een dijbeen bleek de proximale epifyse 

niet vergroeid. Dat betekent dat dit dier niet ouder dan 

drieënhalf jaar is geworden. De overige fragmenten zijn 

van elementen die wel vergroeid zijn. Een bekken en 

een schouderblad zijn van een dier dat ouder dan tien 

maanden is geworden. Een spaakbeen was van een dier 

ouder dan vijftien maanden en een opperarmbeen van een 

dier ouder dan twintig maanden. 

Op zeven fragmenten met een bronstijddatering zijn 

bewerkingssporen waargenomen. Op twee botten 

zijn haksporen aanwezig en op de achterzijde van het 

spaakbeen bevinden zich schrapsporen. De haksporen 

zijn ontstaan tijdens het in stukken verdelen van het 

karkas. De schrapsporen zijn mogelijk ontstaan tijdens 

het ontbenen van het vlees. Naast slachtsporen zijn ook 

vraatsporen van een hond op de botten herkend.

Schaap/geit (Ovis aries/Capra hircus)

Er zijn vijf botfragmenten van schaap/geit gevonden, met 

een totaalgewicht van 81 g. In tabel 4 zijn de verschil-

lende skeletelementen weergegeven. De fragmenten zijn 

zowel in de bronstijdafzettingen als de late ijzertijd-/

vroeg-Romeinse greppel (S21) aangetroffen. In deze grep-

pel werd een bijna compleet opperarmbeen aangetroffen 

waarvan de distale epifyse is vergroeid. Dit betekent dat 

het dier ouder dan elf maanden is geworden.

In de rivierafzettingen zijn een spaakbeen van een dier 

ouder dan één jaar en een hielbeen van een dier jonger 

dan tweeëneenhalf jaar gevonden. Eén scheenbeenfrag-

ment is van een dier dat niet ouder dan vijftien maanden 

is geworden.

Voor het tweede scheenbeenfragment is het niet mogelijk 

de leeftijd te bepalen omdat de proximale en distale zijde 

ontbreken. Op beide uiteinden van het bot zijn vraatspo-

ren van de hond waargenomen. Daarnaast is het bot als 

een werktuig gebruikt. Op het distale deel van de schacht 

is een groeve gemaakt (afb. 7.1). Het is niet duidelijk of 

dit het gehele werktuig is, of dat het hier om een half-

fabrikaat gaat. 

Varken (Sus domesticus)

Van het varken zijn drie onderkaakfragmenten, een 

scheenbeenfragment en een bekkenhelft gevonden. Alle 

fragmenten komen uit riviercontext en hebben dus een 

bronstijddatering. Op de botten zijn geen sporen aange-

troffen. Wel was een leeftijdsbepaling voor vier fragmen-

ten mogelijk.

Rund

Schaap/geit

Varken

Paard 

Hert

Groot zoogdier

Zoogdier

Middelgroot zoogdier

Gans

Totaal

< 10%

2

-

2

-

1

5

3

-

-

13

10 - 25%

3

1

1

-

-

7

-

1

-

13

25 - 50%

4

-

-

-

-

-

-

-

-

4

50 - 75%

1

-

1

-

-

1

-

-

-

3

75 - 100%

1

4 

1

1

-

3

-

-

1

11

100%

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Totaal

12

5

5

1

1

16

3

1

1

45

Tabel 7.2 De fragmentatiegraad van de aangetroffen botfragmenten per soort.
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Twee onderkaakfragmenten bevatten gebitselementen. 

Hierdoor kon de leeftijd bepaald worden. De fragmenten 

zijn van dieren die ongeveer negen maanden oud zijn 

geworden. Beide kaken zijn van de rechterkant, dus gaat 

het hier om twee individuen. Het scheenbeenfragment is 

van een dier dat niet ouder dan twee jaar is geworden. De 

bekkenhelft is van een dier dat ouder werd dan één jaar.

Overige soorten

Van het paard (Equus caballus) is één fragment aangetrof-

fen. Het gaat om een bijna compleet middenvoetsbeen. 

De botten zijn van een dier dat ouder dan één jaar is 

geworden. Het middenvoetsbeen was niet compleet, 

waardoor de schofthoogte van dit paard niet kon worden 

bepaald. Op het bot zijn vraatsporen van een hond 

herkend.

In de restgeul werd één geweifragment gevonden. Het 

fragment was klein en verweerd waardoor het niet moge-

lijk was te bepalen van welk soort hert het afkomstig was. 

Eventuele bewerkingssporen zijn niet waargenomen.

Naast zoogdierresten werd één vogelbot aangetroffen. Het 

gaat om een tarso-metatarsus van een gans (Anser sp.). 

Op het bot zijn geen sporen waargenomen.

Fragmenten waarbij het niet mogelijk was de soort te 

bepalen, zijn in de categorieën ‘groot zoogdier’ ‘mid-

delgroot zoogdier’ en ‘zoogdier’ ondergebracht. In 

tabel 5 zijn de aangetroffen elementen weergegeven. De 

fragmenten van (middel)groot zoogdier waren voorname-

lijk van botten uit de romp van het dier, zoals ribben en 

wervels, samen met kleine fragmenten van de schacht van 

pijpbeenderen. Op één van de ribben zijn snij -en schrap-

sporen waargenomen. 

Element Aantal

Gebitselementen uit de bovenkaak Dentes boven 1

Onderkaak Mandibula 3

Schouderblad Scapula 1

Opperarmbeen Humerus 2

Spaakbeen Radius 1

Bekken Pelvis 2

Dijbeen Femur 1

Middenvoetsbeen Metatarsus 1

Totaal 12

Element Aantal

Opperarmbeen Humerus 1

Radius 1

Scheenbeen Tibia 2

Hielbeen Calcaneum 1

Totaal 5

Spaakbeen

Tabel 7.3 De aangetroffen elementen van het rund (Bos taurus).

Tabel 7.4 De aangetroffen elementen van het schaap/geit (Ovis 
aries/Capra hircus).

Afb. 7.1 Het bewerkte scheenbeenfragment van een jong schaap/geit uit de midden-bronstijd. Aan beide uiteinden zijn vraatsporen van 
honden zichtbaar. Lengte 13 cm.

Element Aantal

Borstwervel Vertebrae Thoracale 1Groot zoogdier

Middelgroot zoogdier Borstwervel Vertebrae Thoracale 1

Lendewervel 2LumbaleVertebrae 

Ribben Costae 11

Pijpbeen indet. 1

Onbekend 1

Zoogdier Onbekend 3

Totaal 20

Tabel 7.5 Aangetroffen fragmenten van zoogdier en groot 
zoogdier.

7.1.5 Analyse en conclusie

Tijdens de opgraving zijn 45 botfragmenten met een 

gezamenlijk gewicht van 2,1 kg verzameld. Slechts drie 

fragmenten konden aan een context met een datering in 

de late ijzertijd/vroeg-Romeinse tijd worden gekoppeld. 

Het gaat daarbij om een botfragment van een rund, een 

schaap/geit en een ‘groot zoogdier’. Op deze botten zijn 

geen bijzonderheden aangetroffen.
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De overige 42 fragmenten kwamen uit rivierafzet-

tingen welke gevormd zijn in de midden-bronstijd. In 

het botspectrum waren fragmenten van rund, schaap/

geit, varken, paard, hert en gans vertegenwoordigd. Het 

rund is met elf fragmenten het meeste aangetroffen (dit 

aantal is echter wel wat laag om verregaande conclusies 

aan te verbinden). De botten kwamen uit alle delen van 

het lichaam en op enkele botten zijn slacht- en vraat-

sporen waargenomen. Uit de leeftijdsanalyse blijkt dat 

de dieren tussen de één en drieënhalf jaar oud werden. 

Vermoedelijk werden de dieren lokaal gefokt en geslacht. 

Van de overige soorten zijn slechts enkele elementen 

aangetroffen, wat de analyse bemoeilijkt. Van het schaap/

geit en varken werden vijf fragmenten gevonden. Van 

het schaap/geit zijn uitsluitend botten uit de poten 

gevonden en van het varken voornamelijk fragmenten 

van de onderkaak. Eén van de schaap/geitbotten is als 

een werktuig gebruikt. De groeve lijkt niet ontstaan te 

zijn om de schacht van het distale einde te ontdoen. 

In dat geval zou er geen prominente glans aanwezig 

zijn op de groeve. Vermoedelijk is het bot in het geheel 

gebruikt en heeft er gedurende lange tijd touw of een 

leren veter langs het bot geschuurd. Bij welke activiteit 

dit plaats gevonden heeft blijft nog onduidelijk. Verder 

werden er één paardenbot, één bot van een gans en een 

klein geweifragment gevonden. Het fragment gewei is 

slecht geconserveerd, waardoor het niet mogelijk was het 

soort hert te achterhalen. Vermoedelijk heeft men in de 

omgeving gewei bewerkt en is dit fragment als afval in de 

rivier terecht gekomen. 

Dit botspectrum doet vermoeden dat het om een per-

manente verblijfplaats gaat en niet om een seizoens- of 

extractiekamp. Op een dergelijke locatie is doorgaans 

geen of weinig vee aanwezig en zou het aantal fragmen-

ten jachtwild, vogel en vis veel hoger zijn.

7.2 Metaal

Naast enkele metaalvondsten uit de bouwvoor met een 

datering in de nieuwe tijd, is op het terrein slechts één 

andere archeologische metaalvondst aangetroffen. Het 

gaat om een as (bronzen munt) uit de Julisch-Claudische 

dynastie (27 voor Chr. tot 68 na Chr.).103 Mogelijk betreft 

het een Claudische as (41 tot 54 na Chr.), maar de 

kwaliteit van de munt is dermate slecht, dat dit niet met 

zekerheid is vast te stellen.

De as is aangetroffen in een laag met grind en tegula, 

net ten zuiden van de meest noordelijke bermgreppel 

GR1. Dit maakt een verband met de Romeinse weg zeer 

aannemelijk. De munt vormt hiermee een aanwijzing voor 

een vroege datering van de weg.
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8 Hout en archeobotanie
 S. Lange & L. van Beurden

8.1 Inleiding

Tijdens het archeologisch onderzoek aan de 

Duurstedelaan in de wijk Hoograven zijn de restanten 

van de Romeinse limesweg aangetroffen. De weg was 

opgebouwd uit een grindlaag op een aarden wal met aan 

weerskanten twee paalrijen. Het hout van de Romeinse 

wegconstructie is geborgen met het doel inzicht te 

verkrijgen over het houtgebruik en de houttechnologische 

kennis ten tijde van de aanleg. 

Algemeen zijn de vraagstellingen over het houtsoorten-

spectrum, het gebruik van de verschillende onderdelen 

van de boom en over de vorm en functie van de aangetrof-

fen houtvondsten. Daarnaast zijn specifieke vraagstel-

lingen geformuleerd die betrekking hebben op de vorm 

van de aanpuntingen en op aanwezige bewerkings- en 

gebruikssporen. Dit zijn waarnemingen die van betekenis 

kunnen zijn voor een intrafasering van de beschoeiingen. 

Met name als het vragen over een gelijktijdige aanleg 

van structuren of over reparatiefasen betreft. Tenslotte 

kunnen houttechnologische kenmerken worden vergele-

ken met andere onderzochte Romeinse wegstructuren. 

Overeenkomsten in houtgebruik en houtbewerking 

kunnen bijvoorbeeld duiden op logistieke verbanden met 

Romeinse constructies elders in Utrecht, met name in 

Leidsche Rijn.

Tijdens het veldwerk ontdekte men een vlechtwerkstruc-

tuur in de kleiig-zandige afzettingen van een bronstijdri-

vier (zie afb. 8.1). Het vlechtwerk maakte geen deel uit van 

de Romeinse weg en de indruk bestond dat de structuur 

veel ouder was. Een houtmonster uit het middengedeelte 

van de mat dateert deze in de midden-bronstijd (3475 ± 

35 jaar BP, gekalibreerd tussen 1890 en 1692 voor Chr. 

(95,4% waarschijnlijkheid). De vlechtwerkstructuur met 

een maximale breedte van circa 1 m is waargenomen over 

een lengte van meer dan 35 m. Waarschijnlijk loopt de 

structuur nog in noordwestelijke richting buiten de op-

gravingsput door tot onder de hedendaagse bebouwing. 

Afb. 8.1 Het westelijke deel van de vlechtwerkmat wordt vrijgelegd door de archeologen.
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Specifiek voor het houtonderzoek aan de vlechtwerk-

structuur zijn onderzoeksvragen geformuleerd over de 

leeftijdsopbouw van het gebruikte materiaal, over het 

moment van kap en over vlechtwerktechnieken. Hiervoor 

zijn de takken van de vlechtwerkstructuur op enkele 

plaatsen bemonsterd. 

Van de laag onder de vlechtwerkstructuur zijn twee 

monsters voor pollen- en macrorestenonderzoek geno-

men. Pollen- en macrorestenonderzoek kan informatie 

opleveren over de vegetatie ter plaatse ten tijden van de 

aanleg van de vlechtwerkstructuur. Uit de restgeul zijn 

enkele staken verzameld van staand en liggend hout. Ten 

zuiden van de Romeinse weg en de vlechtwerkstructuur 

bevonden zich twee greppels die jonger bleken te zijn 

dan het vlechtwerk en ouder dan de Romeinse weg. De 

greppels zijn in de late ijzertijd gedateerd. Uit een van de 

greppels is een stuk schors verzameld.

In dit rapport worden de resultaten van het houtspecia-

listische onderzoek aan het Romeinse constructiehout en 

de prehistorische vlechtwerkstructuur, en het pollen- en 

zadenonderzoek besproken. 

8.2 Materiaal en methode

8.2.1 Veldwerk

Begin augustus 2011 heeft de eerste auteur van dit 

rapport de opgraving bezocht en de structuur van de 

vlechtwerkmat uitvoerig beschreven. De vlechtwerkmat 

was door een dammetje met bouwweg in een oostelijk en 

westelijk deel verdeeld. De structuur is op diverse plekken 

langs het meetlint ingemeten waarbij zowel de breedte 

van de inslag (de horizontale, vlechtende elementen) 

als ook de lengte van de staken (de verticale takken 

V56
V54

V76

V27
V28

V30

V29

V52 V44 V45 V46

V43 V42V57

V58
V59

V47

V63

14C-monster
(V109)

V95 V113 V112 V111

V114

V26

bronstijdvlechtwerk

kern limesweg

PRIJ1

PRIJ2

PRIJ3

PRIJ4

PRIJ5

V83

V85

V92

V96

V98

V99
V100V106

macromonster
(V107)

V101

V115
V116

V120

V79

0 25m

macromonster
(V110)

Afb. 8.2 Overzicht van de herkomst van de vondstnummers, met in groen de vlechtwerkmat. V=vondstnummer, PRIJ=palenrij. 
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soort monster

hout

hout

hout

hout

hout

hout

hout

hout

hout

hout

hout

hout

hout

hout

hout

hout

hout

hout

hout

hout

macroresten*

hout

hout

hout

hout

hout

hout

hout

hout

hout

hout

hout

macroresten*

macroresten

hout

hout

hout

hout

hout

hout

datering

Romeins

Romeins

Romeins

Romeins

Romeins

Bronstijd

Romeins

Bronstijd

Bronstijd

Bronstijd

Romeins

Romeins

Romeins

Romeins

Bronstijd

Bronstijd

Bronstijd

Bronstijd

Romeins

Bronstijd

Bronstijd

Bronstijd

Bronstijd

IJzertijd

Bronstijd

Bronstijd

Bronstijd

Bronstijd

Bronstijd

Bronstijd

Bronstijd

Bronstijd

Bronstijd

Bronstijd

Romeins

Romeins

Romeins

Romeins

Bronstijd

Bronstijd

vondstnr. 

1

26

27

28

29

30

42

43

44

45

46

47
52

54

56

57

58

59

19

76

77

79

83

85

92

95

96

98

99

100

101

106

107

110

111

112

113

114

115

116

spoor

40

26/29

28

29

31

32

20

21

22

27

21

9

40

40

40

23

24

28

29

32

34

33

25

63

42

42

43

30

22

22

22

22

22

40

32

33

34

30

22

40

context

mat/westkant

geul

wegbeschoeiing

wegbeschoeiing

wegbeschoeiing

wegbeschoeiing

wegbeschoeiing

wegbeschoeiing

wegbeschoeiing

wegbeschoeiing

wegbeschoeiing

geul

wegbeschoeiing

geul

geul

geul

geul

geul

wegbeschoeiing

geul

geul

geul

geul

greppel

geul

mat

mat

naast mat

mat

mat

mat

mat

onder mat

onder mat

wegbeschoeiing

wegbeschoeiing

wegbeschoeiing

wegbeschoeiing

onder mat

onder mat

Tabel 8.1 Overzicht van de geanalyseerde hout- en macrorestenmonsters. 
Macrorestenmonsters waar een pollenmonster uit is genomen, zijn weergegeven met een *.
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waaromheen de inslag is gevlochten) zijn gemeten. Ook 

is informatie verzameld over de toegepaste vlechtstruc-

tuur en of deze eenvormig was over de hele opgegraven 

lengte. Op een aantal plaatsen zijn zowel vlechtende 

elementen als staken bemonsterd voor houtsoortbepaling 

en jaarringanalyse, voor het onderzoek naar leeftijds-

opbouw in relatie tot diameter. Daarbij is erop gelet dat 

zowel het uiteinde als het begin van de takken voor de 

inslag – het horizontale vlechtwerk - zijn bemonsterd. Op 

sommige plekken van de vlechtwerkmat waren de takken 

door gronddruk volledig geplet. Hier is het vlechtwerk uit-

sluitend bemonsterd voor een houtsoortbepaling, omdat 

jaarringanalyse aan de takken niet meer mogelijk was. 

De monsters voor pollen- en macrorestenonderzoek zijn 

door de leden van het veldteam genomen, nadat het hout 

van de vlechtwerkmat was opgegraven. Het hout van 

de Romeinse wegbeschoeiing is door de leden van het 

veldteam geborgen en voor onderzoek overgebracht naar 

BIAX Consult, samen met nog enkele monsters van de tak-

ken van de vlechtwerkmat. Voor de contextgegevens van 

de hout- en macromonsters wordt verwezen naar tabel 8.1 

en afb. 8.2.

8.2.2 Houtonderzoek

Het houtspecialistische veldwerk bestond uit waarne-

mingen aan de houtstructuren in situ, met name uit 

het beschrijven en bemonsteren van de prehistorische 

vlechtwerkstructuur. In het veld zijn de afmetingen van 

de mat opgemeten en is de vlechtmethode gedocumen-

teerd. Per monsterlocatie zijn telkens alle takken van het 

liggende vlechtwerk van de rand tot aan de uitstekende 

staken bemonsterd. In totaal zijn elf monsters genomen 

van, naast en onder de mat (zie tabel 8.1 en afb. 8.2). Het 

eerste monster is genomen op het 0-punt van het meetlint 

(M1). In onderstaande tabel is een overzicht te vinden van 

de herkomst van de vlechtwerkmonsters en hun context-

gegevens (tabel 8.2).

Het door de houtspecialiste bemonsterde vlechtwerkmate-

riaal en aanvullende monsters die door het veldteam op 

advies van de houtspecialiste zijn genomen, zijn samen 

met het hout uit Romeinse context overgedragen aan 

BIAX Consult voor verder onderzoek. Het hout is gewas-

sen, beschreven en op houtsoort gedetermineerd. De 

takken van de vlechtwerkstructuur zijn onderzocht op 

leeftijdsopbouw en kapseizoen (jaarringanalyse), waarbij 

de (volgroeide) jaarringen zijn geteld en de diameters van 

de takken zijn opgemeten. Om het kapseizoen te bepalen 

is onder meer gekeken naar de celmorfologische kenmer-

ken, zoals de aanmaak van wijde lumineuze vaten aan het 

begin van het groeiseizoen en dikwandige vaten aan het 

eind van het groeiseizoen. Bij de determinatie en de jaar-

ringanalyse is gebruik gemaakt van een doorvallend-licht-

microscoop met vergrotingen tot 10x40. De determinatie 

is uitgevoerd met behulp van de determinatieliteratuur 

van Schweingruber.104

8.2.3 Macroresten en pollen

Drie grondmonsters zijn voor pollen- en macrorestenon-

derzoek aangeboden aan BIAX Consult. Van elk grond-

monster is een kleine hoeveelheid grond geselecteerd en 

opgestuurd naar het Laboratorium voor Sedimentanalyse 

van de Vrije Universiteit in Amsterdam waar het onder lei-

ding van M. Hagen bereid is voor pollenonderzoek. Deze 

bereiding is uitgevoerd volgens de standaardmethode van 

Erdtman.105 De resterende hoeveelheid grond is op het 

laboratorium van BIAX Consult met water gezeefd op een 

serie zeven met maaswijdten van 2, 1, 0,5 en 0,25 mm 

voor onderzoek aan botanische macroresten.

De pollenmonsters zijn door M. van Waijjen met behulp 

van een doorvallend-lichtmicroscoop met vergrotingen 

tot 10x60 geanalyseerd. Daarbij is uitgegaan van een 

pollensom die bestaat uit het totaal aantal pollen en 

sporen. Ten opzichte van deze pollensom is het aandeel 

van elk van de aangetroffen pollentypen uitgedrukt in 

percentages. Bij de pollenanalyse is gebruik gemaakt van 

standaard determinatieliteratuur en de referentiecollectie 

van BIAX Consult.106

De zeefresiduen zijn door de tweede auteur met behulp 

van een opvallend-lichtmicroscoop met vergrotingen tot 

10x4 geanalyseerd op botanische macroresten. Daarbij is 

gebruik gemaakt van de standaard determinatieliteratuur 

en de referentiecollectie van BIAX Consult.107 Een overzicht 

van de geanalyseerde monsters met hun contextgegevens 

wordt gegeven in tabel 8.3.

put spoor vondstnr. context

3 40 M1 vlechtende elementen

3 40 95 vlechtende elementen

3 40 96 vlechtende elementen

4 23 98 boomstronken bij mat

4 22 99 staken

4 22 100.1 vlechtende elementen

4 22 100.2

4 22 101 vlechtende elementen

4 22 106 'staand'/wortel

4 22 115 boomschors onder mat

3 40 116 staakuiteinde onder mat

N

143

12

19

4

4

17

staken 2

26

1

1

1

Tabel 8.2 Overzicht van de houtmonsters van de vlechtwerkmat 
met contextgegevens. 
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vondstnr. put spoor context datering volume (l) BIAX - labnr. 

107 4 22 onder vlechtwerkmat Bronstijd 2,9 BX5548

110 3 40 onder vlechtwerkmat Bronstijd 2,5 BX5549

77 3 42 restgeul (bij staakjes) Bronstijd 0,1 BX5547

Tabel 8.3 Overzicht van de macroresten- en pollenmonster met contextgegevens.

8.2.4 14C-onderzoek

Drie monsters zijn voor een 14C-onderzoek door Cornelie 

Moolhuizen van ADC-Archeoprojecten opgestuurd naar 

het laboratorium van het Scottish Universities Research 

and Reactor Centre (SUERC) in Glasgow. De bemonstering 

van het materiaal is uitgevoerd door het veldteam. Het 

betreft een houtmonster uit het middengedeelte van de 

mat (V109) en diverse zaden uit twee macrorestenmon-

sters (V31, V33; voor locaties zie ook afb. 8.2).108

8.2.5 Dendrochronologisch onderzoek

Voor dit onderzoek zijn kringporige houtsoorten, zoals 

eik, es, iep (Ulmus) en voor sommige perioden ook beuk 

(Fagus sylvatica) geschikt, en enkele naaldhoutsoorten 

waaronder zilverspar (Abies alba), fijnspar (Picea abies) 

en den (Pinus) geschikt. Bovendien zijn minimaal zestig 

jaarringen vereist. 

8.3 Resultaten 14C-onderzoek

Het hout (V109) is gedateerd in de midden-bronstijd, 

namelijk in 3475±35 jaar BP, gekalibreerd tussen 1890 

en 1692 voor Chr. (95,4% waarschijnlijkheid). De datering 

van de zaden uit het macrorestenmonster V31 is 3200±35 

jaar BP, gekalibreerd 1531 - 1409 voor Chr. (95,4% waar-

schijnlijkheid). V33 werd op 3415±35 jaar BP gedateerd, 

gekalibreerd 1875 - 1621 voor Chr. (95,4% waarschijnlijk-

heid). Voor de calibratiecurve van de 14C-metingen wordt 

verwezen naar bijlage 2.

8.4 Resultaten houtonderzoek

In totaal zijn 294 stuks hout onderzocht, afkomstig van 

38 vondstnummers. De resultaten van het houtonderzoek 

en een legenda zijn opgenomen in bijlage 3, tabel 1 en 2.

8.4.1 Dendrochronologisch onderzoek

Er waren geen houtmonsters geschikt voor een dendro-

chronologisch dateringsonderzoek. Het hout uit pre-

historische context was op grond van de houtsoort niet 

geschikt. Het bouwhout van de Romeinse limesweg was 

wel van eik, maar had minder dan twintig ringen.

8.4.2 Hout van de Romeinse weg

De conservering van het hout van de Romeinse limesweg 

was matig en in drie gevallen slecht (V111, V112 en 

V113). De meeste palen waren tot op het kernhout verrot. 

Dit heeft waarschijnlijk met de hogere stratigrafische 

ligging van de jongere houtvondsten te maken, waardoor 

het hout minder goed afgesloten was voor bijvoorbeeld 

inwerking van zuurstof.

Van de Romeinse limesweg zijn vijftien stuks bouwhout 

geborgen, afkomstig van twee palenrijen aan weerskanten 

Afb. 8.3 Doorsneden van twee van de eiken palen/staken van de 
wegbeschoeiing: links V30 en rechts V44. (Foto: BIAX Consult.)
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put spoor vondst context datering

Romeins

Romeins

Romeins

Romeins

Romeins

Romeins

Romeins

Romeins

Romeins

Romeins

Romeins

Romeins

Romeins

Romeins

1 28 27 palenrij 3

1 29 28 palenrij 3

1 31 29 palenrij 3 Romeins

32 30 palenrij 3

20 42 palenrij 4

21 43 palenrij 5

22 44 palenrij 4

23 45 palenrij 4

24 46 palenrij 4

29 52 palenrij 4

19 63 palenrij 1

111 palenrij 4

112 palenrij 4

113 palenrij 4 

114 palenrij 4

1

2

2

2

2

2

2

3

6 32

6 33

6 34

6 30

Tabel 8.4 Overzicht van de houtvondsten van de Romeinse 
limesweg.

Afb. 8.5 Eiken paalpunt met zeven kapvlakken, V27. (Foto: BIAX Consult.)

Afb. 8.4 Staak van gespleten eikenhout met drie puntfacetten, V46. (Foto: BIAX Consult.)

Afb. 8.6 Vlakke, scherpe bewerkingssporen op eiken paal V28. 
(Foto: BIAX Consult.)
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van de weg. In de overzichtstekening met alle vondstnum-

mers (zie afb. 8.2) zijn de palenrijen genummerd (PRIJ 1 

t/m 4). De palenrijen dienden als beschoeiingen van het 

aarden weglichaam. Voor een overzicht van de houtvond-

sten uit Romeinse context, zie tabel 8.4.

Het bouwhout bestond uit staken en palen van eik met 

een maximaal bewaard gebleven lengte van 55 cm. Voor 

de staken en palen zijn takken met diameters tussen 8 en 

11 cm gebruikt (zie afb. 8.3) . Het jaarringpatroon van de 

takken vertoonde brede groeiringen.

Voor drie staken is gespleten hout gebruikt (V29, V42 

en V46, zie afb. 8.4). Het overige bouwhout bestond uit 

rondhout; dunne stammen of takken met de schors er 

nog omheen. Het constructiehout met doorsneden tot 8 

cm is drie- of vierzijdig aangepunt, de grotere diameters 

zijn vijf- tot zevenzijdig (V27, V28) toegespitst (zie afb. 

8.5). De paaluiteinden waren concentrisch, dat wil zeggen 

het punteinde correspondeerde met het midden van de 

paal. De staakuiteinden van vondstnummers 113 en 114 

zijn afgebroken, waardoor het aantal kapvlakken niet 

met zekerheid kon worden vastgesteld. Mogelijk waren 

beide staken drie- (V113) en vierzijdig (V112) aangepunt, 

waarbij de originele puntlengte meer dan 15 cm bedroeg. 

De palen en staken zijn met behulp van een bijl toege-

spitst. De afslagen zijn ondiep, recht en scherp. Met een 

bijl wordt schuin op het hout ingehakt, waarbij van de 

kant waar de bijl het eerste het hout treft, meer hout 

wordt verwijderd. Het hout is zeer waarschijnlijk groen of 

sapvers bewerkt. Bij droog hout laat een bijl een rafelige 

Afb. 8.7 De gedocumenteerde bramen op de palen van de wegbeschoeiing, met a. V27; b. V29; c. V43 en d. V46. (Foto: BIAX Consult.)

bijlindruk achter, omdat de droge houtvezels niet meer 

elastisch zijn. De afslagen op het bouwhout van de 

Romeinse wegbeschoeiing zijn scherp en niet gerafeld 

(zie afb. 8.6).

Op sommige paalfacetten zijn bramen waargenomen. 

Bramen zijn afkomstig van een bijl of dissel met kleine 

deukjes op de snede. Deze beschadigingen op de 

bijlsnede laten een soort streepjespatroon op het hout 

achter, afhankelijk van de diepte en breedte van de be-

schadiging. Bramen zijn waargenomen op de kapvlakken 

van vondstnummers 27, 29, 43 en 46. Het gaat telkens 

om twee bramen naast elkaar met een breedte van 0,1 

mm per braam. De bramen op de kapvlakken van vondst-

nummers 27, 29 en 43 lijken identiek qua breedte (zie 

afb. 8.7a t/m c). Ook komt de inslagrichting van de bijl 

goed met elkaar overeen. Het is goed mogelijk dat deze 

drie stuks hout met behulp van dezelfde bijl zijn bewerkt. 

De braamsporen op de punt van vondstnummer 46 liggen 

iets verder uit elkaar en zijn wat grover (afb. 8.7d).

8.4.3 Hout van de vlechtwerkmat

Conservering

Door post-depositionele processen is de mat niet op 

alle plekken in de originele lengte en breedte bewaard 

gebleven. Waarschijnlijk zijn jongere rivieractiviteiten 

verantwoordelijk geweest voor een beschadiging in het 

oostelijke deel. Hier was de mat over enkele meters om-

geklapt en vervormd geraakt. De uiteindes van de staken 

staken in het westelijke deel nog tot maximaal 30 cm uit 
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de mat. Op enkele plaatsen waren de uitstekende delen 

van de staken vergaan. De maximaal bewaard gebleven 

lengte van de staken bedroeg 105 cm (op lint 1,26 m 

vanaf 0-punt). In het minder goed bewaarde, oostelijke 

deel varieerde de staaklengte tussen 9 en 55 cm (op lint 

tussen 3,43 en 6,70 m vanaf 0-punt).

Houtgebruik

Voor de vlechtende elementen van de mat zijn onge-

schilde en niet-gespleten takken van wilg gekozen. De wil-

gentenen waren van uitzonderlijk goede kwaliteit, dat wil 

zeggen, ze waren glad, zonder aanzet van zijtakken en in 

diameter variërend tussen 0,3 en 1,8 cm, met een gemid-

delde van 0,95 cm. De wilgentenen hadden een lengte die 

varieerde tussen 2,70 en 3,20 m. Voor de staken bleken 

naast wilgen- ook elzenhouten takken te zijn gebruikt 

(V100.2). De diameter van de staken was net iets groter 

dan die van de vlechtende elementen. Vondstnummer 99 

omvatte staken met een diameter tussen 1,1 en 1,5 cm.

Leeftijdsopbouw

Er zijn vier monsters van de vlechtende elementen (ook 

wel actieve elementen of inslag van een vlechtwerk 

genoemd) onderzocht op groeiwijze en aantal jaarringen 

(V95, V100, V101 en M1; zie tabel 8.5). In totaal bleken 

130 wilgentenen van de inslag geschikt voor een jaar-

ringanalyse. De conservering van de meeste staken (de 

zogenaamde passieve elementen van het vlechtwerk) was 

matig tot slecht en niet geschikt voor jaarringanalyse, 

uitgezonderd twee staken uit vondstnummer 100.2. Het 

overige hout van de vlechtwerkmat was door grondcom-

pressie geplet, waardoor alleen een houtsoortbepaling 

kon worden verricht. Het hout van de vier jaarringmon-

sters bestond bijna uitsluitend uit twee- en in mindere 

mate uit driejarige wilgentenen. De twee passieve 

elementen in dit monster van het vlechtwerk waren van 

els (V100.2) en hadden acht jaarringen.

Kapmoment

Om het moment van kap vast te stellen, is gekeken naar 

de laatstgevormde vaten op de dwarsdoorsnede van 

de takken (zie afb. 8.8). De tweejarige wilgentenen van 

monster M1 (uiteinde westkant mat) waren net begon-

nen met de aanmaak van grote voorjaarsvaten die het 

begin van het tweede jaar aankondigen (kapseizoen 

2). Ook van vondstnummer 95 is bij acht takken het 

kapmoment achterhaald. In de dwarsdoorsnede van de 

twee- en driejarige takken was te zien dat de aanmaak van 

voorjaarsvaten net was begonnen. Vijftien takken uit het 

monster met vondstnummer 100.1 bleken eveneens aan 

het begin van het nieuwe groeiseizoen te zijn gekapt. Dit 

was niet het geval bij de takken van vondstnummer 101. 

Het monster omvatte één-, twee- en driejarige takken met 

een voltooide laatste jaarring, maar de aanmaak van voor-

jaarsvaten was nog niet begonnen (kapseizoen 1). Van zes 

takken uit vondstnummer 101 kon het aantal jaarringen 

en het kapseizoen niet worden vastgesteld (indet).

Weeftechniek 

De dichtheid van het vlechtwerk, de diameter van de 

inslag en de afwerking deden meer denken aan de 

kwaliteit van manden dan aan functioneel vlechtwerk van 

structuren. In het westelijke deel van werkput 4 was de 

mat in de breedte compleet bewaard gebleven (zie afb. 

8.9). De breedte bedroeg hier 105 cm. Op deze plek is het 

aantal vlechtende elementen geteld. Er bleken in totaal 75 

takken om en om te zijn gevlochten.

De mat was compact gevlochten, er werd geen afstand 

tussen de vlechtende elementen gehouden. De afstand 

tussen de passieve elementen bedroeg consequent 20 

cm. Aan een kant was de mat afgewerkt met een rand 

door wilgentenen naast de staakuiteinden in te vlechten, 

om te vouwen en de uiteinden vervolgens verderop bij de 

volgende staak naar beneden in het vlechtwerk te duwen 

(zie afb. 8.10). Aan de andere kant staken de verticale 

elementen maximaal 30 cm uit zonder vlechtende 

elementen. Dit kan te maken hebben met de maakwijze, 

waarbij de staken mogelijk in een soort mal (een lat met 

vondst N jaarringen: diameter in mm:

1 2 3 < 3 ? 3

M1 75 68 75 (143)

95 3 3 6 1 4 4 3 12

100.1 15 1 1 4 4 3 2 15

100.2 8 2 2

101 1 12  6 2 2 2 1 2 5 7 1 2 1 1 26

N totaal

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18

1 2 7 17 10 20 11 5 2

7

-

- -

-

-

-

-

- - -

-

-

---- -- --

-

-

-

-

-

---

-

----

- --

- -

Tabel 8.5 Resultaten van de jaarringanalyse aan de vlechtwerkmonsters. De cijfers geven de aantallen vlechtende elementen aan. Tussen 
haakjes het totale aantal stuks hout in het monster (waarbij 68 stuks vanwege grondcompressie niet op jaarringpatroon konden worden 
onderzocht).

indet: 9; 7%

kap1: 12; 16%

kap2: 100; 77%

Afb. 8.8 Spreiding van de seizoensbepaling van de wilgentenen uit 
monsters V95, V100, V101 en M1 (N=130).
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Afb. 8.9 Deel van de westelijke vlechtwerkmat met inslag en verticale staken, gefotografeerd richting zuid. (Foto: BIAX Consult.)
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Afb. 8.10 a. Afgewerkte rand van de vlechtwerkmat met omgebogen wilgentenen. Te herkennen is de staak waarnaast een wilgenteen is 
ingevlochten en omgebogen; b. detailopname van het vlechtwerk met ingevlochten uiteinden, zie pijl. (Foto’s: BIAX Consult.)
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gaten) hebben gezeten voor een regelmatige afstand en 

stevigheid tijdens het vlechtproces.

Constructie en gebruik van de vlechtwerkmat

De mat bestond uit vlechtwerk dat aan één stuk was 

gevlochten, tenminste over de lengte van het opgegraven 

gedeelte van 35 m. Er zijn geen afzonderlijke, overlap-

pende vlechtwerkonderdelen gedocumenteerd. Op diverse 

plekken van de mat was te zien hoe men het begin van 

een nieuwe wilgenteen heeft ingevlochten door dit om een 

bestaand vlechtend element te draaien. Op deze manier 

zijn de begin- en uiteinden bijna onzichtbaar in het 

vlechtwerk verwerkt. 

Onder de mat zijn geen verstevigende elementen waarge-

nomen. Het vlechtwerk lag direct op de kleiig-zandige se-

dimenten van de oeverwal. Er zijn in eerste instantie geen 

verticale staken of pennen waargenomen die het geheel 

op zijn plaats moesten houden. Een in het veld als staakje 

gezien ‘staand’ houtje in het vlechtwerk (V106) bleek bij 

nader onderzoek een wortel van een els te zijn die vanuit 

jongere lagen in de oudere afzettingen dwars door de mat 

was gegroeid. Onder de mat kwam uiteindelijk nog het 

uiteinde van een essenhouten staakje tevoorschijn (V116). 

Het is niet ondenkbaar dat dit het restant van een staak is 

die oorspronkelijk dwars door de mat heen was gestoken 

om verschuiven of wegdrijven te voorkomen. 

Nabij de mat, in het oostelijke deel van werkput 4, lagen 

vier delen van wilgenhouten stronkjes, waarvan het groot-

ste fragment een lengte had van 29 centimeter en een 

doorsnede van maximaal 11 cm (V98). Op het hout waren 

verweerde haksporen zichtbaar. Omdat de mat ter hoogte 

van de stronken niet bewaard is gebleven, kan niet meer 

worden achterhaald of de stronken een aan het vlechtwerk 

gerelateerde functie hebben gehad, bijvoorbeeld als ver-

zwaring. De stukken schors onder het vlechtwerk zijn hier 

mogelijk op natuurlijke wijze terechtgekomen. De schors 

kon niet op houtsoort worden gedetermineerd (V115). 

8.4.4 Hout uit de restgeul

Uit de restgeul uit de bronstijd zijn 47 vondsten gebor-

gen, die met 31 vondstnummers zijn gedocumenteerd. 

Het gaat vooral om staand en liggend hout. Volgens de 

onderzoekers vormden de staken met vondstnummers 

54, 56, 57, 58 en 59 een soort cluster of stakennest in 

het zuidelijke deel van werkput 2 (zie afb. 8.2). In het 

veld is het liggende hout (V59.1 t/m 6) tussen de staken 

als mogelijke restanten van vlechtwerk geïnterpreteerd. 

Mogelijk zijn dit de restanten van een visweer. 

Zowel het liggende als het staande hout van het cluster 

bestond uit ongespleten takken van wilg. Vooral het 

liggende hout vertoonde veel restanten van zijtakjes, 

en bleek duidelijk bekapt. De vier takjes met diameters 

tussen 1,2 en 2 cm hadden schuin afgehakte uiteinden, en 

in één geval waren zelfs bramen op het kapvlak te herken-

nen (V59.4). Ook enkele staken waren op het uiteinde 

toegespitst. In de meeste gevallen bestond de aanpunting 

uit een schuin geplaatste afslag met een lengte van 2 

tot 8 cm. Op het kapvlak van een van de wilgenhouten 

staken is de afdruk van een halfronde bijl goed zichtbaar 

bewaard gebleven (V56, zie afb. 8.11a). De afdrukken zijn 

waarschijnlijk van een bronzen bijl. Een stenen bijl laat 

Afb. 8.11 a. het toegespitste uiteinde van een wilgenhouten staak uit restgeul (V56); b. het bekapte uiteinde van de wilgenhouten staak 
uit de rivierafzettingen (V47) met twee bramen, zie pijl. (Foto’s: BIAX Consult.)
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meer concave afdrukken achter en de afdrukken van een 

ijzeren bijl zijn gladder, en meestal ook langer.

Twee staken waren tweezijdig toegespitst met puntleng-

ten die varieerden tussen 2 en 4 centimeter. Ten zuiden 

van het cluster stond een staak van wilg die een vierzij-

dige aanpunting had met een lengte van maar liefst 21 cm 

(V47). Op het kapvlak van deze staak zijn twee bramen 

naast elkaar gedocumenteerd (zie afb. 8.11b). De aanpun-

ting wijkt af van die van de staken uit het cluster. De punt 

is toegespitst door drie afslagen onder elkaar, en de vorm 

van het gebruikte gereedschap had een rechte in plaats 

van een halfronde snede over een breedte van tenminste 

3 cm. Wat de bewerking betreft, zoals de afslagrichting en 

vorm van de bijl, komt de aanpunting meer overeen met 

die van de paalpunten van de Romeinse weg. De braam-

sporen waren door verwering echter niet duidelijk genoeg 

om te mogen zeggen dat ze met die van de palen met 

vondstnummers 27, 29 en 43 overeenkomen. Maar het 

kan niet worden uitgesloten dat vondstnummer 47 met 

dezelfde bijl is bekapt.

Ten noordwesten van het stakencluster bevonden zich 

onder meer een staak van els (V120.5) en een wilgenhou-

ten staak met een bewaard gebleven lengte van 21 cm. In 

dit deel van het onderzoeksgebied werden bovendien een 

plankje van eik (mogelijk een duig van een kuipemmer, 

V83.1), een wigvormig object van eik (mogelijk een pen, 

V83.2), een bewerkt stukje hout van sleedoorn of vogel-

kers waarvan de functie niet is achterhaald (V120.10) en 

een randfragment van elzenhouten vaatwerk (V79, zie afb. 

8.12) geborgen.

Vier vondsten waren niet van hout. In een verzamelmon-

ster uit de restgeul kwamen drie delen van de echte 

Afb. 8.12 Randfragment van de elzenhouten nap uit de restgeul (V79). (Foto: BIAX Consult.)

tonderzwam (Fomes fomentarius) tevoorschijn (V120.7, 

.8 en .9, zie afb. 8.13). Deze zwam kent een parasitair 

voorkomen op berken, beuken en in mindere mate op po-

pulieren en lindes. In prehistorische tijden werd de zwam 

verzameld om er vuur mee te maken. Hetzelfde monster 

omvatte ook het uiteinde van een wilgen staak of pen die 

deels verkoold was (V120.4). 

8.5 Resultaten pollen- en 
macrorestenonderzoek

De resultaten van het macrorestenonderzoek en het pol-

lenonderzoek staan weergegeven in bijlage 3, tabel 3.

8.5.1 Vlechtwerkmat

Het macrorestenonderzoek van de monsters met vondst-

nummers 107 en 110, genomen onder de vlechtwerkmat, 

heeft behalve houtfragmenten van de mat zelf, meerdere 

tientallen onverkoolde macroresten, voornamelijk zaden, 

opgeleverd. De aangetroffen macroresten representeren 

de lokale vegetatie in de directe omgeving van de vlecht-

werkmat, hoewel niet kan worden uitgesloten dat resten 

via water en afzetting van klei op de vindplaats terecht 

zijn gekomen.

In beide monsters zijn redelijk wat epidermisfragmenten 

van vermoedelijk riet (Phragmites australis) en zaden 

van lisdodde (Typha), wolfspoot (Lycopus europaeus) 

en waterweegbree (Alisma) aangetroffen. Deze resten 

zullen afkomstig zijn van de vegetatie aan de oever van 

de restgeul waarop de vlechtwerkmat is aangetroffen. 

Zilverschoon (Potentilla anserina) en kruipende boter-

bloem (Ranunculus repens) zijn storingsindicatoren en 

indicatief voor een zekere verdichting van de bodem, vaak 

veroorzaakt door een wisselende waterstand. Ook betre-

ding kan verdichting van de bodem veroorzaken waardoor 

deze storingsindicatoren behalve op droogvallende 

plekken aan de oever van de restgeul, bijvoorbeeld ook 

op platgetrapte grond naast de vlechtwerkmat kunnen 

hebben gegroeid. De aanwezigheid van grote weegbree 

(Plantago major s.l.) wijst eveneens op betreding dan wel 

verdichting van de bodem.

Blaartrekkende boterbloem (Ranunculus sceleratus) en 

bruin cypergras (Cyperus fuscus) zijn pioniersoorten en 

wijzen op de aanwezigheid van open, natte grond.109 

Blaartrekkende boterbloem is daarbij indicatief voor zeer 

voedselrijke grond, die veelal met water is verzadigd en 

daardoor ammoniakhoudend is. Grote brandnetel (Urtica 

dioica) is eveneens een stikstofminnende plant. Hij komt 

zowel op droge als natte grond voor. Zowel de oever van 

de restgeul als de directe omgeving van de vlechtwerkmat 
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is vermoedelijk een geschikte standplaats voor grote 

brandnetel geweest.

Het macrorestenonderzoek heeft verder een aantal resten 

opgeleverd die voorkomen op open, opgewerkte, vochtige 

tot droge, meestal stikstofrijke grond, zoals vogelmuur 

(Stellaria media), hondspeterselie (Aethusa cynapium), 

melganzenvoet (Chenopodium album) en stippelganzen-

voet (Chenopodium ficifolium). Stippelganzenvoet heeft 

daarnaast ook een voorkeur voor klei of kalkhoudend 

zand, hondspeterselie voor löss of zandige klei.110 

Bovengenoemde planten zijn tegenwoordig voornamelijk 

te vinden in akkers, tuinen en op ruderale plaatsen. Het 

archeologisch onderzoek heeft echter geen sporen van 

een nederzettingsterrein in de directe omgeving van de 

mat opgeleverd. Mogelijk was daarom in de buurt relatief 

droge, voedselrijke grond aanwezig die, door de aanleg 

en het gebruik van de mat, een geschikte standplaats 

vormde voor vestiging van bovengenoemde soorten.

 

De resten van els en wilg in monster V107 kunnen samen 

met het takhout op de vindplaats terecht zijn gekomen. 

Het houtonderzoek aan het takkenpad toont aan dat de 

takken van wilg afkomstig zijn. Het is echter ook mogelijk 

dat lokaal op de oever wilgen hebben gegroeid. Het pol-

lenonderzoek heeft namelijk relatief veel pollen van wilg 

opgeleverd. Dat is opmerkelijk aangezien wilgen insect-

bestuivers zijn en het pollen slecht wordt verspreid. Het is 

echter niet duidelijk of het pollen afkomstig is van lokaal 

groeiende wilgen of dat het pollen via de wilgentakken 

van het pad in het sediment terecht is gekomen.

De pollenmonsters van onder het takkenpad zijn sterk 

verontreinigd met organisch materiaal en het aandeel 

aan pollen in de preparaten is zeer laag. Vermoedelijk 

is veel organisch materiaal van de vlechtwerkmat zelf in 

de monsters aanwezig. De vondsten van zeefplaten uit 

houtvaten van els, berk of hazelaar (Type 114) en sporen 

Afb. 8.13 Delen van de tonderzwam (Fomen fomentarius) uit V120. (Foto: BIAX Consult.)

van korsthoutskoolzwam (Kretzschmaria deusta, T44.) in 

pollenmonster V107 zijn daarmee in overeenstemming.111 

Omdat het pollenmonster V107 het minst verontreinigd 

lijkt te zijn, is deze op de gebruikelijke manier geteld, 

al is een pollensom van 600 pollen en sporen bij lange 

na niet gehaald. Bij lage pollensommen worden vooral 

soorten of taxa die veel voorkomen in de omringende 

vegetatie relatief goed weergegeven, terwijl soorten die 

in lage aantallen vertegenwoordigd zijn, over het hoofd 

worden gezien. Bij verontreiniging speelt mogelijk ook 

mee dat goed herkenbare pollentypen oververtegenwoor-

digd kunnen zijn. Toch kan analyse informatie opleveren 

over de vegetatie, zij het minder specifiek.

Analyse van monster V107 geeft aan dat den (Pinus), 

els, hazelaar (Corylus avellana), eik (Quercus), wilg, 

grassen, cypergrassen en varens van het niervaren-type 

(Dryopteris-type) goed in de omgeving vertegenwoordigd 

zullen zijn geweest. Het vele pollen van den is opmerke-

lijk. Mogelijk waren in de omgeving hoger gelegen oever-

wallen aanwezig waarop deze boomsoort kon groeien. Het 

kan echter ook een indicatie zijn dat pollen samen met de 

afzetting van sediment op de locatie terecht is gekomen. 

In dat geval kan het dennenpollen ook van verder weg 

gelegen vegetaties afkomstig zijn. Het pollen van els, 

wilg, grassen en cypergrassen is, gezien ook de aanwezig-

heid van macroresten van deze taxa in de onderzochte 

monsters, vermoedelijk grotendeels afkomstig van de 

vegetatie in de omgeving van de vlechtwerkmat, zoals die 

aan de hand van de aangetroffen macroresten in grote 

lijnen is beschreven. 
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8.5.2 Restgeul

Het monster met vondstnummer 77, afkomstig uit de 

restgeul, bevat gezien het kleine uitgangsvolume van 

dit monster, relatief veel onverkoolde macroresten. Ook 

pollen is goed vertegenwoordigd. De resten representeren 

gedeeltelijk de vegetatie in en aan de restgeul. Dit hoeft 

niet lokaal te zijn, aangezien zaden en pollen door water 

over grote afstanden kunnen zijn aangevoerd. 

In het monster zijn zaden en pollen van waterplanten 

aangetroffen. De vondsten van waterviolier (Hottonia 

palustris), kranswier (Chara) en waterlelie (Nymphaea) 

duiden op zwakstromend tot stilstaand water. Het water 

was vermoedelijk helder en matig voedselrijk.112 Behalve 

bovengenoemde soorten kwamen ook eendenkroos en 

fonteinkruid in de restgeul voor.

Aan de oevers van de restgeul zal onder andere (grote) 

waterweegbree (Alisma), grote watereppe (Sium lati-

folium), vlotgras (Glyceria), egelkop (Sparganium) en 

lisdodde (Typha) hebben gegroeid, zo blijkt uit het pollen- 

en macrorestenonderzoek. Het vele rietpollen dat is aan-

getroffen, geeft aan dat ook riet deel uit maakte van de 

oevervegetatie. Dat er geen zaden of stengelepidermissen 

van riet zijn aangetroffen, betekent waarschijnlijk dat riet 

plaatselijk niet voorkwam, maar deel uit heeft gemaakt 

van een verderweg gelegen oevervegetatie. Op de oevers 

van de restgeul kan ook korrelganzenvoet (Chenopodium 

polyspermum) hebben gegroeid. Korrelganzenvoet is in 

eerste plaats een plant van verslempte grond in akkers 

en tuinen maar komt ook voor in pionierbegroeiingen op 

drooggevallen oevers.113 Ook beklierde duizendknoop 

(Persicaria lapathifolia) en varkensgras (Polygonum 

aviculare) kunnen daar in principe voorkomen.114 

Het is echter de vraag of bovengenoemde soorten toch 

niet een meer antropogene vegetatie vertegenwoordigen. 

Het macrorestenonderzoek heeft ook resten van vogel-

muur (Stellaria media) en herik (Sinapis arvensis) opgele-

verd, soorten die vooral in akkers en tuinen voorkomen. 

Ook is pollen van het tarwe-type (Triticum-type) en gerst/

tarwe-type (Hordeum/Triticum-type) gevonden. Het 

relatief hoge percentage aan pollen van het mosterd-type 

(Sinapis-type) in combinatie met de aangetroffen zaden 

van herik, duidt op lokale aanwezigheid van deze ak-

kerplant van zeer voedselrijke grond. Een verklaring voor 

de aanwezigheid van herik en andere mogelijke akker-

planten, evenals pollen van graan, kan gevonden worden 

in de aangetroffen mestindicatoren in het pollenmonster. 

Deze lijken er op te wijzen dat de restgeul als drenkplaats 

werd gebruikt. Aanwezigheid van vee zou eveneens 

de aanwezigheid van zaden van peen (Daucus carota), 

pastinaak (Pastinaca sativa) en viltig kruidkruid (Senecio 

erucifolius) - soorten van open tot grazige plaatsen op 

(matig) vochthoudende veelal kalkhoudende, voedselrijke 

grond - kunnen verklaren. De zaden zouden via mest 

in de restgeul terecht kunnen zijn gekomen. Hetzelfde 

geldt mogelijk voor het pollen van kruisdistel (Eryngia), 

brunel-type (Prunella-type) en scherpe boterbloemtype 

(Ranunculus acris-type), pollentypen die indicatief zijn 

voor grazige vegetaties. Het voorkomen van pastinaak is 

wel frappant, omdat deze plant pas in de Romeinse tijd in 

Nederland verschijnt.

Het aandeel aan boompollen is in het monster uit de 

restgeul laag (18%). In de omgeving zullen daarom weinig 

bomen hebben gegroeid. Mogelijk groeide aan de oever 

van de restgeul hier en daar een els of een wilg. 

In het pollenmonster is één pollenkorrel aangetroffen van 

een plant uit de Cannabinaceae (Hennepfamilie). Het kan 

gaan om hennep (Cannabis sativa) of hop (Humulus lupu-

lus). Aangezien er geen aanwijzingen zijn dat er voor de 

Romeinse tijd in ons land hennep is verbouwd, is het niet 

aannemelijk dat het aangetroffen pollen van dit cultuur-

gewas afkomstig is. Hop is een slingerplant en komt van 

nature veel voor in vochtige bossen op humeuze grond. 

Vermoedelijk heeft hop deel uit gemaakt van vegetaties 

waar ook het aangetroffen elzen- en wilgenpollen vandaan 

komt.

8.6 Discussie vlechtwerkstructuur

Restanten van prehistorische wegen in het veen zijn 

vooral in Drenthe bewaard gebleven. Het gaat dan meestal 

om takken- en plankenpaden. Wegen van vlechtwerk 

(in het Engels omschreven als hurdle tracks of wicker 

trackways) zijn in Nederland vrijwel onbekend. Het enige 

tot nu toe bekende vlechtwerkpad is van jongere datum. 

Deze mat, gedateerd in de late ijzertijd, is bekend als 

‘Hordenweg van Emmerschans’ (Drenthe, zie afb. 8.14). 

Veenwegen of veenbruggen komen al vanaf het neolithi-

cum voor. Een voorbeeld is de laat-neolithische veenweg 

in het Bourtangerveen (Drenthe). Deze veenweg (ook 

knuppelpad genoemd) bestond uit rondhouten met een 

lengte van 3 m, gedeeltelijk ondersteund door onderlig-

gers in de lengterichting van het pad. Voor deze weg 

zijn onder meer els (Alnus), linde (Tilia), eik (Quercus) en 

esdoorn (Acer) gebruikt (zie afb. 8.15a).115 Uit de bronstijd 

en ijzertijd zijn in Klazienaveen en Smilde (Drenthe) plan-

kenpaden door het veen onderzocht. In beide gevallen 

gaat het om een voetpad gemaakt van stammen die in 

lengterichting van de weg zijn geplaatst (zie afb. 8.15b).

In Groot-Brittannië en Ierland zijn vlechtwerkstructu-

ren min of meer algemeen, echter alleen als wegen 

die veengebieden overbruggen. Voorbeelden zijn de 

prehistorische vlechtwerkpaden in het Ierse graafschap 

Longford (zie afb. 8.16a)116 en in het Engelse Somerset 

(zie afb. 8.16b en 8.17).117 Vlechtwerkpaden uit de 

bronstijd met eenzelfde opbouw en vergelijkbare breedte 
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zijn opgegraven in het veen in het Ierse Annaghbeg , 

Derryoghil en Corlea; allemaal vindplaatsen in County 

Longford. De vlechtwerkstructuur in Utrecht wordt in 

deze paragraaf vergeleken met die uit Groot-Brittannië en 

Ierland wat betreft vorm, afmetingen en houtgebruik.

Er zijn duidelijke overeenkomsten tussen de Utrechtse 

vlechtwerkstructuur en die in Groot-Brittannië wat betreft 

de breedte van het vlechtwerk (tussen 1 en 1,30 m), de 

compactheid van de structuur en de afstand tussen de 

passieve elementen, de staken. Ook bij de buitenlandse 

voorbeelden steken de staken tenminste aan één kant 

uit de mat, in sommige gevallen ook aan weerskanten. 

Terwijl de Utrechtse vlechtwerkmat van wilg is, zijn de 

vlechtwerkmatten in Groot-Brittannië bijna uitsluitend 

van hazelaar (Corylus avellana). Overeenkomsten zijn wel 

weer aanwezig in de kwaliteit van de takken. De keuze 

voor hazelaar kan met de beschikbaarheid van de hout-

soort te maken hebben. Uit het pollenonderzoek blijkt dat 

hazelaar wel voorkwam in de omgeving van de restgeul 

waar de vlechtwerkmat is aangetroffen. Het is echter de 

vraag of het voorkomen de behoefte aan materiaal kon 

dekken. 

Terwijl het erop lijkt dat de mat in Utrecht aan één stuk op 

locatie is gevlochten, zijn de vlechtwerkwegen in Groot-

Brittannië gemaakt van separate matten die met behulp 

van getwijnd touw van bast aan elkaar waren gebonden. 

Ook het vlechtwerkpad uit Emmerschans bestond uit 

verschillende matten. Deze matten kunnen dan ook elders 

zijn vervaardigd. De verschillende onderdelen van de 

vlechtwerkstructuur zijn herkenbaar gebleven, doordat de 

vlechtende delen telkens op één hoogte eindigen (zie de 

Walton Track, afb. 8.16b). In Utrecht bleken de wilgente-

nen op diverse plekken te zijn ingevlochten. De vlecht-

werkstructuur is eenvormig, afzonderlijke delen zijn niet 

gedocumenteerd. De vraag is natuurlijk tot welke lengte 

een dergelijke mat qua gewicht verplaatsbaar is. Indien 

deze langer dan zestien meter kan zijn (dit is ongeveer de 

waargenomen lengte van het vlechtwerk aan weerskanten 

van het dammetje) en het gewicht daarbij transportabel 

blijft, dan kan de Utrechtse mat in eveneens uit meerdere 

delen hebben bestaan, waarbij deze elkaar dan onder het 

recente bouwweggetje zouden overlappen. 

De takken die voor de vlechtwerkmatten in Emmerschans, 

in Groot-Brittannië en Ierland zijn gebruikt, verschillen 

in diameter van het Utrechtse vlechtwerk. Vergelijkbare 

paden bestaande uit takken met een diameter van rond de 

1 cm zijn elders niet aangetroffen. Deze ‘mandenkwaliteit’ 

lijkt tot nu toe uniek te zijn. Ook de goede staat van de 

wilgentenen is in dit opzicht opvallend. De schors zat 

nog vast aan het hout en was niet afgeschilferd, wat zou 

gebeuren als de mat op de oever was uitgedroogd. Als het 

vlechtwerk was betreden na uitdroging, zouden de takken 

geknakt zijn. Ook dit was niet het geval. Deze kenmerken 

suggereren dat het vlechtwerk nooit is uitgedroogd, niet 

tijdens en niet na de gebruiksperiode. Mogelijk zegt 

dit iets over het seizoen waarin het in gebruik was: een 

periode met hoge waterstand zoals het najaar en/of de 

Afb. 8.14 Drenthe-Emmerschans, vlechtwerkmatten die tegen elkaar aan zijn gelegd om zo een voetpad te vormen. (Bron: Casparie 
2005.)
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winter. Ook kan worden gesteld dat de mat nadat deze 

buiten gebruik raakte, snel door de sedimenten van de 

rivier is afgedekt.

Een ander groot verschil tussen de Utrechtse vlecht-

werkstructuur en die van de bekende wegconstructies 

in Nederland en Groot-Brittannië is de landschappelijke 

ligging, namelijk aan de oever van een rivier. De conserve-

ringsomstandigheden van natte, drassige situaties zoals 

die aan de Duurstedelaan zijn uitermate gunstig voor ar-

cheologisch hout. Door de migratie van rivieren en veran-

deringen in de stroming kunnen dit soort archeologische 

verschijnselen echter volledig verdwenen of gedeeltelijk 

verspoeld zijn. Mogelijk bestonden er meer van dit soort 

constructies in vergelijkbare landschappelijke contexten 

en is het aan de dynamiek van het landschap te wijten dat 

er zo weinig van terug wordt gevonden. Misschien is het 

puur toeval dat deze structuur behouden is gebleven. 

Opmerkelijk is de hoeveelheid aan gladde, soepele wil-

gentenen die blijkbaar voor de vlechtwerkmat in Utrecht-

Duurstedelaan beschikbaar was. De tenen hadden lengtes 

van meer dan 2,70 m en de diameters en het aantal 

jaarringen vertoonden weinig spreiding. In de huidige 

vlechtwerkbranche wordt dit soort materiaal als ‘waterlo-

ten’ omschreven. Dit zijn wilgentenen uit griendculturen, 

waar de jonge scheuten uit een afgezaagde of recht 

afgekapte hoofdstam groeien. Zouden er al grienden zijn 

aangelegd in de bronstijd? In elk geval was er sprake van 

een bewuste selectie van lange en gladde takken met 

een diameter van ca. 1 cm. Indien er uit een onbeheerd 

bosbestand wilgentakken zouden zijn verzameld, zou 

men toch meer variatie in de leeftijdsopbouw verwachten. 

Afb. 8.15 a. Drenthe-Bourtangerveen, laat-neolithische veenweg met ongespleten rondhouten; b. Drenthe-Klazinaveen, voetpad uit de 
bronstijd in het veen. (Bron: Casparie 1987.)

8.7 Conclusies

De opgraving aan de Duurstedelaan in Hoograven, Utrecht 

heeft sporen en vondsten uit de bronstijd, ijzertijd en 

Romeinse tijd opgeleverd. Dwars door het plangebied 

liep de Romeinse limesweg. Het bouwmateriaal van de 

wegbeschoeiing bestond uit staken en palen gemaakt van 

eikentakken. Vergelijkbaar matige kwaliteit bouwhout is 

onder meer ook aangetroffen bij een reparatiefase van 

een wegbeschoeiing aan de Zandweg in Utrecht.118 Palen 

met diameters groter dan 8 cm zijn voorzien van meer-

zijdige aanpuntingen. Op de kapfacetten van drie palen 

(V27, V29, V43 en V46) zijn bramen gedocumenteerd. 

De bramen op de kapvlakken van vondstnummers 27, 29 

en 43 lijken identiek. Waarschijnlijk zijn deze drie palen 

met dezelfde bijl bekapt, waarbij de beschadigingen op 

de bijlsnede dit unieke braampatroon op de kapvlakken 

hebben achtergelaten. De punten van de beschoeiing 

zijn concentrisch toegespitst. Mogelijk dat concentrische 

paalpunten gemakkelijker in de ondergrond konden 

worden “ingedraaid”. 

In de afzettingen van een migrerende rivier is een 

vlechtwerkmat uit de midden-bronstijd over een lengte 

van meer dan 35 m vrijgelegd. De mat kan als vlecht-

werkpad op een voormalige oever van de rivier worden 

geïnterpreteerd. De staken waren van els en wilgenhout, 

de vlechtende elementen van ongeschilde wilgentenen 

met een gemiddelde diameter van 0,95 cm en een 

lengte tot maximaal 3,20 m. Van een stuk schors dat 

onder het vlechtwerk heeft gelegen, is de houtsoort niet 

vastgesteld. 
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Afb. 8.16 a. Annaghbeg 2 (Ierland), een ca. 10 m lange vlechtwerkmat uit de vroege bronstijd (bron: Raftery 1996); b. de Walton Track 
uit Somerset (Engeland), gedateerd in 2300 voor Chr. (bron: Coles 1977).

Het macroresten- en pollenonderzoek van materiaal af-

komstig uit de afzettingen direct onder de vlechtwerkmat 

geeft een beeld van de natuurlijke omgeving vlak voor of 

ten tijde van de aanleg ervan. De macroresten duiden op 

de aanwezigheid van een oevervegetatie die door aanleg 

en/of gebruik van de vlechtwerkmat verstoord is, waar-

door planten van pionier- en antropogene vegetaties zich 

konden vestigen. Deze verstoring bestond vermoedelijk 

uit het verwijderen van de oorspronkelijke vegetatie en 

het betreden van de locatie tijdens de werkzaamheden 

aan de mat. 

De vlechtwerkmat is met behulp van 14C-onderzoek geda-

teerd in de midden-bronstijd. In Nederland, Duitsland en 

Scandinavië behoren vlechtwerkpaden uit de prehistorie 

tot een zeldzaamheid. De zogenaamde wicker trackways 

zijn algemeen bekend in Ierland en Groot-Brittannië, 

met name in Zuidwest-Engeland. De trackways in Groot-

Brittannië liggen uitsluitend in veengebieden. De afmetin-

gen van de vlechtwerkmatten die in Groot-Brittannië zijn 

onderzocht, komen goed overeen met die uit Utrecht. Het 

zijn vrij smalle paden met een gemiddelde breedte van 1 

m.

De kwaliteit en kwantiteit van de gebruikte wilgentenen 

vormen een aanwijzing voor het bewust verbouwen van 

wilg, waarbij de tenen periodiek zullen zijn gesneden. 

Dergelijke cultivatie vindt nu nog in grienden langs rivie-

ren en overige drassige gebieden plaats. Hierbij worden 

wilgen gestekt en de opkomende wilgenscheuten worden 

vervolgens laag bij de grond gesnoeid. Net zoals het 

verbouwen van graan en andere landbouwgewassen vergt 

ook het verbouwen van grienden veel aandacht en kennis. 

Indien daadwerkelijk sprake was van prehistorische 

griendcultuur, dan werpt dit een nieuw licht op logistieke 

en sociaal-culturele aspecten van de samenleving in de 

bronstijd. Maar ook al ontbreken hiervoor voorlopig nog 

voldoende aanwijzingen, het verzamelen van het materi-

aal, het voorbereiden op locatie en het vlechten zelf vereist 

in ieder geval planning en organisatorische vaardigheden. 

Uit de bronstijdrestgeul is het hout van – deels aangepunte 

– wilgentakken geborgen die deel hebben uitgemaakt van 
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Afb. 8.17 Overzicht van de opgraving van de Eclipse Track in 1980 in Somerset (Engeland), met detailopnames (rechts) waarop de 
uiteinden van separate matten duidelijk bij elkaar komen. De weg is gedateerd in 1510 +/-70 v.Chr. (Bron: Coles 1982.)

een structuur met liggend en staand hout, mogelijk een 

soort visweer. Van duidelijke aanwijzingen voor vlecht-

werk is geen sprake. De liggende takken vertoonden veel 

restanten van zijtakken. Mogelijk zijn takkenbossen tus-

sen de staken gevlochten of gelegd. Ondanks dat dit hout 

in de bronstijd is gedateerd, wijkt het af van de gladde 

wilgentenen van de vlechtwerkmat.

Het pollen- en macrorestenonderzoek van het mon-

ster uit de restgeul laat een oevervegetatie zien. In de 

restgeul zelf waren waterplanten aanwezig die wijzen op 

stilstaand tot zwakstromend, helder, matig voedselrijk 

water. De antropogene indicatoren die in de restgeul zijn 

aangetroffen, zijn daar mogelijk via de mest van het vee 

dat de restgeul waarschijnlijk als drenkplaats gebruikte 

terecht gekomen.
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9 Synthese en conclusie

9.1 Synthese

9.1.1 De limesweg

De limesweg besloeg het grootste deel van het opgra-

vingsterrein, waarbij de opbouw in de vlakken en profie-

len relatief goed duidelijk werd. Op basis van onderzoek 

in Leidsche Rijn kunnen vier prototypen van de Romeinse 

weg worden gedefinieerd (zie afb. 9.1).119 De limes van 

DSL kan tot type 3 gerekend worden; de beschoeide 

agger. Dit type is weer onderverdeeld in de categorieën 

tweezijdige beschoeiing, enkelzijdige beschoeiing en 

bekisting. De tweezijdige beschoeiing kan bestaan uit 

elzenhout, een gemengd houtspectrum of eikenhout. De 

weg op het onderzoeksterrein is tweezijdig beschoeid met 

eikenhouten palen.

Het valt op dat de dichtheid van de palen in PRIJ1 

(noordelijke wegbeschoeiing) veel groter is dan bij de 

overige palenrijen. De kleine paalspoortjes van PRIJ1 

stonden soms slechts 2 cm van elkaar vandaan, terwijl bij 

geen van de andere palenrijen het geval was. De reden 

voor deze onregelmatige opbouw van de wegbeschoeiing, 

waarbij ook de grote afstand (soms meer dan 14 m in de 

zuidelijke beschoeiing) tussen de verschillende palenrijen 

opvalt, is niet direct duidelijk. Misschien werd de ruimte 

tussen de eikenhouten palen in de andere palenrijen 

oorspronkelijk opgevuld met ondiepere paaltjes, maar 

zijn deze niet bewaard gebleven. Ook kan het terrein een 

rol hebben gespeeld. De palen waren het langst, dikst 

en regelmatigst geplaatst in de venige vulling van de 

onderliggende restgeul. Misschien was voor sommige 

delen van de weg beschoeiing niet noodzakelijk, of kon 

worden volstaan met kleine, ondiep ingeslagen paaltjes. In 

dit geval waren de onregelmatigheden een bewuste keuze 

en werd mogelijk pas tijdens de aanleg bepaald welke 

stukken van het weglichaam de ondersteuning van een 

bepaald soort beschoeiing nodig hadden.

Vergelijkbaar houtgebruik is zichtbaar bij de opgraving 

AML-Niels Stensen, die slechts ca. 2 km ten noordwesten 

van DSL ligt.120 Ook hier was de Romeinse weg deels op 

de vulling van een verlande restgeul aangelegd. Op het 

terrein van AML zijn echter twee wegfasen aangetroffen; 

de eerste fase dateert rond 100 na Chr., terwijl de tweede 

rond 125 na Chr. gedateerd wordt. Wat betreft datering en 

oriëntatie sluit de limes van DSL aan op de eerste wegfase 

van AML. Voor deze eerste fase zijn echter geen beschoei-

ing en wegverharding vastgesteld. Alleen het beschoeide 

deel kon in het veld worden herkend; twee rijen eikenhou-

ten palen die met een flauwe bocht een verlande restgeul 

(en een vroeg-eerste-eeuwse brugconstructie) kruisten. 

Net als bij DSL is dus ook hier op de drassige ondergrond 

van de oude restgeul een houten beschoeiing geplaatst. 

Buiten de venige ondergrond zijn echter geen paalspo-

ren aangetroffen zoals bij DSL. De stelling van de twee 

palenrijen was ook regelmatiger dan die op het terrein 

Grindbaan

Type1

Agger of aardebaan

Type2

(Moeras)brugconstructie

Type4

Beschoeide of
bekiste agger

Type3

Afb. 9.1 De vier prototypen van de opbouw van de limesweg naar Graafstal 2000. De limes van DSL behoort tot type 3, en is tweezijdig 
beschoeid met eikenhouten palen.
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van DSL. Over de gehele doorkruising van de restgeul 

waren de palen zonder onderbrekingen geplaatst. Wel 

varieerden de onderlinge afstanden en was de paalstelling 

van de zuidelijke rij (structuur 2) een onregelmatig lineair 

verband ter hoogte van de vroeg-eerste-eeuwse brug (zie 

afb. 9.2). Een wegdek, weglichaam of bermgreppels zijn 

voor deze fase niet aangetroffen. Maar ook bij AML lijkt 

de restgeul geen rol te hebben gespeeld in de tracékeuze 

van de limes, en is de weg hier slechts steviger en dieper 

beschoeid.

De tweezijdige beschoeiing met eikenhouten palen is 

verder slechts twee keer waargenomen in de inventari-

satie van de limes tussen Vechten en Katwijk, namelijk 

in Utrecht-De Meern bij het onderzoek ‘Waterland’.121 

Aangenomen wordt dat een beschoeiing van met name 

eikenhouten palen oorspronkelijk deel heeft uitgemaakt 

van een bekisting met planken beschot, waarvan de rest 

van de constructie niet bewaard is gebleven. Bij de tot nu 

toe onderzochte delen van de limes waarbij bekisting is 

vastgesteld, is namelijk uitsluitend eikenhout gebruikt.122 

Een bekiste weg wordt doorgaans in verband gebracht 

met directe bedreiging van het talud door rivieractivi-

teit.123 Dit is voor DSL echter niet van toepassing; de rivier 

was immers al verland toen de weg werd aangelegd. Het 

is dus uit de landschappelijke omstandigheden niet af te 

leiden of de eikenhouten beschoeiing hier oorspronkelijk 

onderdeel uit heeft gemaakt van een bekisting, of dat de 

palenrijen, bovenin mogelijk verbonden door takkenbos-

sen of soortgelijk materiaal, genoeg versteviging boden.

Langs het weglichaam zijn tenminste twee, mogelijk drie 

bermgreppels gegraven. Op welke afstand ze van de basis 

van de weg deze gelegen hebben, is niet te reconstrueren; 

het weglichaam zelf is niet bewaard gebleven. Het is 

gebleken dat (in ieder geval tussen Vechten en Katwijk) 

beschoeide wegtypes doorgaans niet door primaire 

bermgreppels werden begeleid.124 Dit kan te maken 

hebben met de duurzaamheid van het weglichaam; een 

onbeschoeide weg moest misschien vaak opnieuw worden 

aangevuld en/of opgehoogd (wat een mogelijke verklaring 

voor de primaire bermgreppels is), terwijl dit bij een 

beschoeide weg nauwelijks noodzakelijk was. Het lijkt 

dus aannemelijker dat de greppels van DSL secundaire 

bermgreppels zijn en dat zij een specifieke zone langs de 

weg markeerden. De functie van dergelijke bermstroken is 

echter onderwerp van speculatie. Zo kunnen interpretaties 

als veedriftzone en ruiterpad worden gegeven, evenals 

het vrijhouden van een strook langs de weg om vrij zicht 

te hebben en op die manier struikroverij te beperken.125  

Er zijn in geen van beide bermstroken hoefindrukken 

waargenomen, dus mogelijk is de laatste verklaring voor 

DSL het meest waarschijnlijk. Zeker is het echter niet.

Het oorspronkelijke wegdek bestond uit een pakket 

grind met tegulafragmenten en een enkel brokje tuf-

steen. Dit materiaal kan als ‘kant-en-klaar’ mengsel zijn 

aangebracht, bijvoorbeeld om een goede drainage te 

bewerkstelligen zoals gesuggereerd in paragraaf 5.3. De 

tegulafragmenten, maar ook lokaal het grind, kwamen 

echter voornamelijk in concentraties langs de kern van 

de weg voor. Dit kan een aanwijzing zijn dat de tegula 

vooral werd gebruikt voor het opvullen van gaten in het 

wegdek, en dat de oorspronkelijke wegverharding primair 

uit grind heeft bestaan. Een recente landweg geeft een 

dergelijk beeld (zie afb. 9.3). In het wegdek zijn na vele 

jaren van reparatie en verspoeling door regenwater grind- 

en dakpanconcentraties ontstaan. De limes zou er binnen 

het onderzoeksterrein vergelijkbaar uit kunnen hebben 

gezien. De tegulafragmenten waarmee het wegdek 

aangevuld is, zijn hoogstwaarschijnlijk voor het grootste 

deel geproduceerd in één pannenbakkerij. Het lijkt er dus 

op dat dit materiaal specifiek met het doel om op een 

of andere manier in het wegdek van de limes verwerkt 

Structuur 1

Structuur 2

Afb. 9.2 De twee palenrijen van de limesweg van het onderzoek AML-Niels Stensen. De verlande restgeul is in blauw aangegeven. 
Structuur 2 doorsnijdt een oudere houtstructuur van zachthouten palen in het oosten.
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te worden, is aangevoerd. De eenzijdige en specifieke 

fragmentatiegraad wijst er niet alleen op dat het secundair 

gebruikt dakbedekkingsmateriaal betreft, maar suggereert 

ook dat er een voorkeursformaat voor de stukken tegula 

bestond. 

Aan de hand van baksels en stempels is vast te stellen 

dat de dakpanfragmenten dateren uit 41-70 na Chr., en 

hoogstwaarschijnlijk afkomstig zijn van het legioenskamp 

op de Fürstenberg te Xanten. Dit materiaal komt exact 

overeen met de tegulafragmenten die zijn gebruikt bij de 

aanleg van de eerste-eeuwse limesweg aan de Zandweg 

in Leidsche Rijn, ca. 9 km ten westen van DSL. Dit roept 

vragen op over de planning en organisatie wat betreft 

het gebruik van deze specifieke wegverharding. Is, nadat 

het legioenskamp in Xanten tijdens de Batavenopstand 

werd verwoest in 70 na Chr., op één bepaald moment het 

puin van de daken verzameld en op grote schaal langs 

de Rijn vervoerd met het doel om op diverse plekken als 

wegversteviging te dienen? Of is het puin al naar behoefte 

in kleinere ladingen en verschillende fasen naar de 

weglocaties vervoerd? Alleen verder onderzoek zou hierop 

antwoord kunnen geven. 

Na 70 na Chr. komt het TRA-stempel niet meer voor 

op Romeinse dakpannen.126 Dit geeft in ieder geval een 

post-70-datering aan de Romeinse weg van DSL. Het 

dakpanmateriaal is immers pas ná de verwoesting van het 

legioenskamp verzameld en vervoerd naar Nederland. Het 

aardewerk geeft verder weinig uitsluitsel: het gedraaide 

materiaal kan tussen de eerste en derde eeuw na Chr. da-

teren. In de noordelijke bermzone werd echter een Julisch-

Claudische as aangetroffen met een einddatering van 68 

na Chr. Dit kan erop wijzen dat de limesweg hier onder-

deel was van de eerste aanlegfase, die in West-Nederland 

wordt gedateerd rond de tweede helft van de jaren ‘80 

van de eerste eeuw na Chr.127 Ook het voorkomen van 

tufsteen in de wegverharding kan een aanwijzing voor een 

Afb. 9.3 Een recente landweg bij Langbroek, Utrecht. Door de jarenlange invloed van regenwater en betreding zijn gaten in het 
opgehoogde wegdek ontstaan, die vervolgens zijn gerepareerd met dakpanfragmenten. Het grinddek is met name als lokale 
concentraties zichtbaar, waarschijnlijk een gevolg van afglijding en verspoeling van het materiaal. In de inzet is te zien hoe ook bij 
recente reparatiewerkzaamheden soms dakpanstempels bewaard blijven.
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dergelijke vroege datering zijn. In Valkenburg-Marktveld 

werden in min of meer lineair verband natuurlijke 

depressies aangetroffen, gevuld met tegulafragmenten en 

tufsteen. De verharding van de weg van 100 na Chr. op 

deze locatie bestond echter uit schelpgruis, wat betekent 

dat het aangetroffen wegdekmateriaal, dat vergelijkbaar is 

met dat van DSL, waarschijnlijk van een wegfase vóór 100 

afkomstig is.128

Voor een weg van vroege datering is een eikenhouten be-

schoeiing wel een bijzonderheid. Tijdens de inventarisatie 

van de limes in West-Nederland is naar voren gekomen dat 

een dergelijke beschoeiing juist wijst op een datering rond 

125 na Chr., de tweede aanlegfase van de limesweg.129 Dit 

hangt voor een deel samen met de rivieractiviteit van de 

Oude Rijn, waardoor delen van het wegtracé door de rivier 

bedreigd en/of weggeslagen werden en er een wegomleg 

werd gerealiseerd, die (lokaal) steviger beschoeid was dan 

het eerdere tracé. Hiervoor werd (waarschijnlijk vanwege 

de grote duurzaamheid) uitsluitend eikenhout gebruikt. 

Ook de (marginale) aanwezigheid van stukken basalt zou 

voor een dergelijke interpretatie kunnen pleiten, hoewel 

het gebruik hiervan eerder aan een grote onderhoudscam-

pagne in 100 na Chr. wordt toegeschreven.130 De limes-

weg van DSL werd echter niet door een rivier bedreigd, en 

het aantal en de afmetingen van de aangetroffen basalten 

zijn zeer gering. Samen met de munt, het vroege dakpan-

materiaal met tufsteen van het wegdek en de oriëntatie 

aansluitend op het eerste-eeuwse tracé zijn dit aanwijzin-

gen dat het hier waarschijnlijk toch de eerste aanlegfase 

van de limesweg betreft.

9.1.2 De late ijzertijd/vroeg-Romeinse tijd

Voor activiteiten of bewoning uit de late ijzertijd/

vroeg-Romeinse tijd zijn de diverse greppels en het 

handgevormde aardewerk dat zich daarin bevond de enige 

aanwijzing. De greppels maakten waarschijnlijk deel uit 

van een perceleringssysteem, dat waarschijnlijk vooral 

heeft gediend om het omgreppelde land te ontwateren.

Op twee plaatsen in de greppels is een concentratie 

handgevormd aardewerk aangetroffen, elk afkomstig 

van één individu. Het ene exemplaar bevond zich op de 

hoek van GR7, het andere bevond zich op de kruising 

tussen GR1 en GR4 (zie afb. 3.12 en 3.15). Hoewel het 

aardewerk vrij gefragmenteerd was door de broosheid 

van het materiaal en de gronddruk, kan ervan worden 

uitgegaan dat het oorspronkelijk twee (min of meer) 

complete individuen betrof. Dergelijke aardewerkvondsten 

in combinatie met locatie kunnen geassocieerd worden 

met intentionele depositie. De vorm van GR7 doet denken 

aan de ‘rurale cultusplaatsen’ die bekend zijn uit bijvoor-

beeld Hoogeloon131 en Den Haag.132 De depositie van een 

pot op de hoek van de greppel, maar ook de pot die op 

een kruispunt van nabijgelegen greppels is geplaatst, 

krijgen hiermee mogelijk meer betekenis. Het lijkt echter 

onwaarschijnlijk dat GR7 de greppel van een cultusplaats 

is geweest. De scherpe hoek zou kunnen duiden op een 

vierkante of rechthoekige structuur, maar de lange zijde 

kon tot over ca. 53 m gevolgd worden, en er zijn geen 

aanwijzingen voor een tweede hoek gevonden. Hoewel 

er wel cultusplaatsen met dergelijke afmetingen zijn 

gevonden (bijvoorbeeld in Oss133), zijn deze meestal 

complexer van opzet (dubbele greppels, palissades) en 

ook wijst er geen ander vondstmateriaal op een dergelijke 

interpretatie.

Mogelijk kan één houten paaltje (V47), aangetroffen in 

de oude afzettingen van de bronstijdrivier ten zuiden van 

de restgeul, op basis van de bewerkingssporen aan deze 

periode worden toegeschreven (zie ook paragraaf 8.4.4). 

Er zijn echter geen verdere aanwijzingen voor een neder-

zetting aangetroffen. De vondsten en sporen uit de late 

ijzertijd/vroeg-Romeinse tijd van de onderzoeken AML en 

BNL1, resp. 2 en 1,5 km ten noordwesten van DSL, geven 

eveneens een beeld van een randgebied van bewoning; 

greppels, een enkele waterkuil (AML) en wat handgevormd 

aardewerk.134 Tijdens AML werden uit deze periode twee 

brugconstructies over de dichtgeslibde restgeul blootge-

legd, maar huizen, bijgebouwen of afvalkuilen werden niet 

aangetroffen. Ongetwijfeld hebben zich diverse nederzet-

tingen in de buurt van deze onderzoeken bevonden. 

Mogelijk waren de onderzochte locaties met de drassige 

verlande restgeulen echter ongeschikt voor bewoning en 

moet deze verder naar het noorden of zuiden gezocht 

worden.

9.1.3 De midden-bronstijd

De sporen uit de bronstijd zijn allemaal indirecte 

aanwijzingen voor bewoning; het vlechtwerk langs de 

oever van de rivier, de dunne houten staakjes uit een 

iets latere fase en de hoefindrukken uit een iets eerdere 

fase. Vondstmateriaal uit deze periode bestaat alleen 

uit een kleine hoeveelheid (bewerkt) botmateriaal uit 

de restgeul en twee stukken natuursteen geassocieerd 

met de hoefindrukken. Aardewerk en metaal zijn niet 

aangetroffen. Nergens op het terrein zijn sporen van een 

nederzetting (bijvoorbeeld een afvaldump, cultuurlagen, 

kuilen of sporen van een woon-stalhuis) gevonden. Wel 

zijn er aanwijzingen voor lokale akkerbouw in deze 

periode: een van de 14C-dateringen van de veenlaag in de 

restgeul is gebaseerd op een gerstekorrel. De wilgentenen 

die voor het vlechtwerk gebruikt zijn, zijn afkomstig van 

gecultiveerde bomen. En de analyse van macroresten uit 

de restgeul en de afzettingen onder de vlechtwerkmat 

heeft sporen van akker- en tuinonkruiden, tarwe en 

graslandsoorten aangetoond. Deze plantenresten kunnen 

ook in het water terecht zijn gekomen doordat de restgeul 

als drenkplaats voor vee werd gebruikt; er zijn mestindica-

toren in de monsters aangetroffen.
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De nederzetting zal dus niet ver weg zijn geweest. De 

staakjes langs de restgeul wijzen op het op een of andere 

manier beheren van de oever of visvangst, en het botma-

teriaal kan niet door verspoeling op deze plek terecht zijn 

gekomen; de restgeul bevatte vrijwel stilstaand water. Ook 

het vlechten van de wilgentenen mat moet een arbeids-

intensieve gebeurtenis geweest zijn, waarbij misschien 

met meerdere mensen enkele dagen of mogelijk weken 

(afhankelijk van de oorspronkelijke lengte van het vlecht-

werk) werd gewerkt. Het lijkt aannemelijk dat dergelijke 

activiteiten niet al te ver van de woonplaats uitgevoerd 

zullen zijn.

De datering tussen 1890 en 1692 voor Chr. maakt het 

vlechtwerk het vroegste, absoluut gedateerde bewonings-

spoor dat tot nu toe in de gemeente Utrecht is aange-

troffen. Bewoningsresten uit de bronstijd zijn dan ook 

zeldzaam binnen de gemeentegrenzen. In 2006 en 2007 

is in Leidsche Rijn onderzoek uitgevoerd in de periferie 

van een door de RCE135 aangemerkt, deels beschermd 

monument met een bronstijddatering.136 Tijdens dit 

onderzoek werd een restgeul aangetroffen met daarin 

onder andere een opmerkelijke verzameling geweistukken 

(gedateerd 1414 – 1120 voor Chr.) en een fragment van 

de bovenkaak van een bruine beer. In de restgeul was een 

aantal steigertjes aangelegd, waarvan er een is gedateerd 

tussen 1408 en 1195 voor Chr. Ook hier waren echter 

geen verdere bewoningssporen aanwezig. Deze bevinden 

zich waarschijnlijk voornamelijk op het beschermde ter-

rein. Ook hier valt op dat er zich, met uitzondering van de 

concentratie geweistukken, relatief weinig materiaal in de 

restgeul bevond. Hoewel er wel aardewerk uit de bronstijd 

is aangetroffen, in tegenstelling tot DSL, betreft het in 

totaal slechts dertien scherven. Mogelijk was het in de 

bronstijd niet gebruikelijk om een nabijgelegen water als 

dumpplaats voor huishoudelijk afval te gebruiken. Dit kan 

misschien te maken hebben met de betekenis van water 

en natte plaatsen in deze periode (zie ook onder). Waar 

het nederzettingsafval dan wel werd achtergelaten, is voor 

beide vindplaatsen vooralsnog onbekend.

Het is moeilijk een eenduidige interpretatie van de functie 

van het vlechtwerk te geven. De locatie, fijne materialen, 

zorgvuldige vlechttechniek en aanzienlijke lengte van 

meer dan 35 m zijn afwijkende kenmerken voor bijvoor-

beeld een hekwerk of huiswand, die doorgaans van grover 

materiaal zijn gemaakt en minder fijn en nauwkeurig zijn 

gevlochten (zie afb. 9.4).137 De huiswanden werden nog 

met leem besmeerd, en ook om de bewegingsvrijheid van 

dieren te beperken kon worden volstaan met een minder 

zorgvuldig gemaakte structuur. En hoewel het mogelijk is 

dat het vlechtwerk oorspronkelijk rechtop heeft gestaan, 

zijn er langs of onder geen palen of staken waargenomen. 

De staanders van het vlechtwerk zijn te dun om het 

Afb. 9.4 Een omheining van gevlochten wilgentenen op het erf van de ijzertijdboerderij in Dongen. (Foto: http://ijzertijdboerderij.
wordpress.com.) De twijgen zijn veel dikker dan die van het bronstijdvlechtwerk en de staanders bestaan uit grove palen.
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overeind te houden. Hiermee is een functie als oeverbe-

schoeiing eveneens onwaarschijnlijk.

Als de mat oorspronkelijk nooit rechtop heeft gestaan, is 

wellicht een verband met visvangst mogelijk. Als visweer 

lijkt het vlechtwerk echter niet gefunctioneerd te hebben; 

die zou haaks op in plaats van parallel aan de rivier heb-

ben moeten staan (zie afb. 9.5). Een tweede mogelijkheid 

is dat de visvangst gebeurde door met een groep mensen 

met het vlechtwerk in de hand de rivier op te waden en de 

vissen zodoende op te drijven. Een dergelijke, minimaal 

35 m lange mat lijkt daarvoor echter te onhandelbaar 

(de wilgentenen zullen niet meer over erg grote lengte 

buigbaar zijn geweest in een dergelijke strak gevlochten 

constructie), en ook de breedte van 1 m zal niet erg ge-

schikt zijn geweest voor het opdrijven van vis in een rivier 

van 2 m diep. Een verband met de jacht op watervogels 

is eveneens een mogelijkheid. De huidige eendenkooien 

bestaan uit schermen langs een vijver met zogenaamde 

vangpijp, met aan het einde een fuik (zie afb. 9.6). Deze 

schermen zijn echter doorgaans niet van gevlochten 

wilgentenen maar van riet gemaakt en hoger dan 1 m; ze 

moeten de kooiker (eendenjager) verbergen.

Een laatste verklaring kan gezocht worden in de locatie: 

langs de drassige oever van de rivier. Het vlechtwerk 

is mogelijk over deze grote afstand langs het water 

neergelegd om betreding van de oever gemakkelijker 

te maken. Dit verklaart ook de goede conditie van de 

wilgentenen: waarschijnlijk is het hout op deze manier 

nooit uitgedroogd. Doordat het vlechtwerk zo relatief 

flexibel bleef, is het niet of nauwelijks beschadigd door 

betreding. Het is bij deze interpretatie alleen niet duidelijk 

waarom het oostelijk uiteinde ombuigt en meer rechtop 

staat dan de rest. Is het op deze manier opzettelijk inge-

graven, of is het vergleden en/of verspoeld? En waarom 

dan juist dit stuk van de rivieroever bekleed moest zijn, 

en waarom er zoveel moeite in de vervaardiging van de 

mat gestoken is terwijl die waarschijnlijk na relatief korte 

tijd alweer overspoelde, is niet te achterhalen. Niet alleen 

het vlechten zelf moet een intensieve gebeurtenis geweest 

zijn, ook moet van tevoren zijn bepaald hoe lang de mat 

moest worden en moeten op voorhand geschikte wilgente-

nen zijn geselecteerd en aangevoerd. Dit alles suggereert 

de betrokkenheid van een hele groep mensen. Misschien 

was de mat bedoeld voor eenmalig gebruik, bijvoorbeeld 

tijdens een speciale gebeurtenis waarvoor meer dan 35 m 

met zorg en aandacht gemaakt vlechtwerk langs de rivier 

een noodzaak was.

Het is niet de eerste keer dat in dit deel van Utrecht een 

vondst wordt gedaan uit de midden-bronstijd die niet 

direct functioneel lijkt te zijn. Het beroemde ‘zwaard 

van Jutphaas’ werd slechts 1100 m ten zuiden van DSL 

Afb. 9.5 De werking van een visweer. Het gevlochten scherm staat haaks op de rivierbedding, waardoor een kleine opening wordt 
gecreëerd waarachter een fuik is geplaatst. De vissen worden vervolgens door een aantal mensen in het water naar deze kleine opening 
gejaagd waardoor ze in de fuik terecht komen. (Foto: Mesolithisch leefproject 2005.)
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gevonden tijdens baggerwerkzaamheden in de jaren 

veertig van de vorige eeuw (zie afb. 9.7). Dit zeldzame 

bronzen zwaard dateert uit de midden-bronstijd A en 

wordt geïnterpreteerd als rituele depositie in een moe-

rasachtige laagte; het is zeer symmetrisch gemaakt en 

nauwkeurig afgewerkt, maar te dun om als wapen gediend 

te hebben, nooit aangescherpt en het heeft nooit een heft 

gehad. Er zijn slechts vier andere, bijna identieke zwaar-

den bekend. Deze stammen uit Bourgondië, Bretagne, 

Zuid-Engeland en Nederland.138 Dergelijke voorwerpen 

worden vaak geassocieerd met de zogenaamde ‘natte 

context’: rivieren, veengebieden, meertjes/vennen of 

moerassen. Hoewel in de restgeul van DSL verder geen 

voorwerpen zijn aangetroffen die in deze richting wijzen, 

kan de vlechtwerkmat op zichzelf misschien als opzet-

telijk gedeponeerd object worden beschouwd. Er zijn 

enkele overeenkomsten met het zwaard van Jutphaas aan 

te wijzen: het vlechtwerk is zeer zorgvuldig gemaakt met 

de fijnste materialen, de functie lijkt op het eerste gezicht 

duidelijk maar blijkt bij nader onderzoek als zodanig 

onbruikbaar, het vertoont nauwelijks sporen van gebruik 

en het ligt in riviercontext. Als het zwaard van Jutphaas 

een bepaalde rijkdom representeerde die volgens een 

bepaalde ideologie werd geofferd op een betekenisvolle 

plek, zijn dergelijke associaties misschien ook wel op het 

vlechtwerk van toepassing.

Afb. 9.6 Voorbeeld van een gedeelte van een recente eendenkooi met rietschermen. (Foto: http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Eendenkooi.rietschermen.jpg.)

Afb. 9.7 Het ritueel gedeponeerde bronzen ‘zwaard van Jutphaas’ 
dateert ruwweg uit dezelfde periode als de vlechtwerkmat van 
DSL (midden-bronstijd A). (Foto: www.rmo.nl, geraadpleegd maart 
2013.)
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9.2 Beantwoording 
onderzoeksvragen

• Is het door RAAP aangeboorde grind afkomstig van de 

limesweg? Zo ja, is er sprake van meerdere fasen van de 

limesweg?

Het aangeboorde grind vormde het wegdek van de 

Romeinse limes. De weg heeft hier slechts één fase.

• Wat is de datering van de (verschillende fasen van de) 

limesweg met betrekking tot aanleg en gebruiksduur?

Een tegulafragment met TRA-stempel en een munt uit 27 

tot 68 na Chr. dateren de wegaanleg waarschijnlijk in het 

laatste kwart van de eerste eeuw na Chr. Ook de bijmen-

ging van tufsteen in de wegverharding wijst mogelijk op 

een vroege datering (vergelijk Valkenburg-Marktveld). Hoe 

lang de weg in gebruik is geweest, is moeilijk te recon-

strueren. Uit de geringe hoeveelheid Romeins aardewerk 

kan echter wel worden afgeleid dat de activiteiten op het 

terrein na de tweede eeuw na Chr. ophielden. Pas in de 

late middeleeuwen (waarschijnlijk vanaf de elfde eeuw) 

werd het terrein weer verkaveld. 

• Hoe verhoudt de limesweg binnen het plangebied 

zich tot overige bekende delen van het tracé in Utrecht, 

gekeken naar opbouw, fasering en datering? 

Door de oriëntatie en de daterende vondsten kan de 

Romeinse weg van DSL worden aangesloten bij het 

eerste-eeuwse tracé dat door RAAP in 2007 en 2008 is 

uitgeboord in de bebouwde kom van Utrecht . In Leidsche 

Rijn was de limes op veel plaatsen tweezijdig beschoeid 

in een vergelijkbaar rommelig, maar lineair patroon. Ook 

het nabijgelegen onderzoek AML leverde een tweezijdig 

beschoeide limes op, hoewel deze jonger gedateerd moet 

worden en een andere oriëntatie heeft dan het eerste-

eeuwse tracé. Het houtgebruik van DSL wijkt wel af van 

de overige Utrechtse waarnemingen: een eikenhouten, 

tweezijdige beschoeiing is in het eerste-eeuwse wegtracé 

niet eerder aangetroffen.

• Hoe ziet het landschap eruit ten tijde van de aanleg en 

het gebruik van de limesweg?

De Romeinse weg is aangelegd op een smalle stroomrug. 

Ter plaatse van het plangebied kruiste de weg een reeds 

verlande restgeul. Vermoedelijk vormde deze nog wel 

een zompige laagte in het terrein. Het hoogteverschil met 

de omliggende oeverwal bedroeg hooguit één of enkele 

decimeters.

• Wat is de aard, ouderdom, omvang, gaafheid en conser-

vering van eventuele overige archeologische sporen in de 

bodem op deze locatie?

Het terrein werd verdeeld door vier of drie greppels uit 

de late ijzertijd/vroeg-Romeinse tijd, die waarschijnlijk 

deel van een perceleringssysteem uitmaakten. Ze liepen 

in noordoost-zuidwestelijke of noordwest-zuidoostelijke 

richting, min of meer haaks op of parallel aan de restgeul. 

Op een hoek en een kruising zijn twee min of meer com-

plete, handgevormde potten aangetroffen. Voor enkele 

greppels lijkt het aannemelijk dat deze tijdens de aanleg 

van de Romeinse weg nog open en in gebruik waren. De 

kwaliteit van sporen en vondstmateriaal was goed, hoewel 

de complete potten relatief broos en kwetsbaar waren.

Parallel langs de restgeul, op ca. 20 m van de verlande 

zuidoever, lag een mat van gevlochten wilgentenen, 1 m 

breed en meer dan 35 m lang. Het vlechtwerk is gedateerd 

tussen 1890 en 1692 voor Chr., de midden-bronstijd A, 

toen de rivier nog actief was en naar het noordoosten 

verschoof. Het is zorgvuldig gevlochten van gecultiveerde 

wilgentenen en was uitstekend bewaard gebleven. 

Mogelijk kan het vlechtwerk in verband worden gebracht 

met visvangst, de jacht op watervogels of is het bedoeld 

als looppad over de drassige oever. Het is niet bekend 

hoe ver het doorloopt naar het noordwesten. Langs de 

oude zuidoevers van de rivier en langs de zuidoever van 

de restgeul zijn op diverse plaatsen kleine staakjes in 

lineair of geclusterd verband aangetroffen. Deze moeten 

later dan het vlechtwerk, maar nog steeds uit de midden-

bronstijd A dateren. 20 m ten zuiden van het vlechtwerk 

werd een zone met hoefindrukken aangetroffen. Ook 

deze kunnen in de (vroege) midden-bronstijd A worden 

gedateerd, maar moeten gezien hun stratigrafische positie 

iets ouder zijn dan het vlechtwerk. 

• Wat zijn de afmetingen, de oriëntatie en de ouderdom 

van de oudere restgeul in de ondergrond en hoe verhoudt 

deze zich tot de archeologische resten?

De zuidoost-noordwest georiënteerde restgeul was in 

de midden-bronstijd A (rond 1700 voor Chr.) bijna 30 m 

breed en bijna 2 m diep. Tijdens de verlanding vulde de 

laagte zich op met klei- en veenpakketten. In de overgang 

van midden-bronstijd A naar midden-bronstijd B (rond 

1500 voor Chr.) kwam een einde aan de veenvorming. 

De restgeul was op dat moment nog hooguit 1 m diep. 

Na enige tijd zette de kleisedimentatie zich voort in de 

ondiepe restgeul. Hierna, in ieder geval vanaf de late 

ijzertijd, vormde de restgeul alleen nog een zompige 

laagte in het terrein.

In de midden-bronstijd was de rivier nog actief en 

zowel het vlechtwerk als de kleine staakjes zijn dus op 

de waterloop georiënteerd. Ze lagen of stonden langs 

verschillende fasen van de zuidoever. Het lijkt erop dat 

de verlande restgeul nog wel enigszins een rol heeft 

gespeeld in de percelering uit de late ijzertijd/vroeg-

Romeinse tijd, omdat de greppels nog min of meer op de 

restgeul georiënteerd waren (haaks of parallel). In de late 

eerste eeuw na Chr., toen de weg werd aangelegd, is de 

invloed van de oude restgeul alleen nog in de beschoeiing 

te zien; op de drassige delen is het weglichaam extra diep 

en stevig beschoeid.
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• Is er sprake van een opgehoogd weglichaam? Zo ja, 

hoe is de limesweg opgebouwd, welke materialen zijn 

hierbij gebruikt? Is er sprake van een beschoeid of bekist 

weglichaam? Is er sprake van een verhardingslaag? Zo ja, 

waaruit bestond deze? 

De weg bestond uit een kunstmatig opgeworpen wegli-

chaam van klei of zand. Het weglichaam zelf is niet waar-

genomen: het werd herkend aan de hellende lagen met 

wegverharding in vlak en profiel over een totale breedte 

van 19 - 21 m. De uiterste meters zullen echter eerder een 

strooiing van afgegleden en later verploegd materiaal dan 

de oorspronkelijke basis van de agger representeren. Uit 

de helling van de lagen in de profielen is af te leiden dat 

het weglichaam minimaal 50 cm hoog was

De weg was beschoeid met twee onderbroken palenrijen. 

Over ca. 35 m vanaf de oostgrens van het opgravingster-

rein zijn met name eikenhouten palen aangetroffen. In het 

resterende westdeel zijn alleen paalsporen waargenomen, 

waarin het (zacht)hout niet of nauwelijks bewaard was 

gebleven. De afstand tussen de twee palenrijen was 5 m, 

waarschijnlijk de oorspronkelijke breedte van het verharde 

oppervlak van de weg. Deze wegverharding bestond uit 

grind, tegulafragmenten en een enkel brokje tufsteen.

• Zijn er aanwijzingen voor onderhouds- en her-

stelwerkzaamheden en wat is de datering van deze 

werkzaamheden?

Aanwijzingen voor dergelijke werkzaamheden zijn niet 

aangetroffen. 

• Hoe ziet de bermzone van de limesweg eruit, is er 

sprake van primaire bermgreppels, bermbeschoeiingen 

aan de voet van het talud of secundaire bermgreppels die 

onderdeel waren van het functioneren van de weg?

Parallel langs beide flanken van het weglichaam waren 

tenminste twee greppels gegraven. Omdat de breedte 

van het weglichaam niet nauwkeurig gereconstrueerd kan 

worden, is moeilijk te zeggen wat de afstand van deze 

greppels tot de basis van de taluds was. Hierdoor kan het 

in principe zowel primaire als secundaire bermgreppels 

betreffen. Het komt in West-Nederland echter nauwelijks 

voor dat een beschoeide weg vergezeld gaat van primaire 

greppels. En als de greppels als primair zouden worden 

gezien, zou dit ook een totale wegbreedte van 29 m 

opleveren, terwijl het wegdek maar 5 m breed moet zijn 

geweest. Waarschijnlijker gaat het hier dus om twee 

secundaire bermgreppels, die op enige afstand van het 

weglichaam zijn aangebracht. Er zijn geen bermbeschoei-

ingen waargenomen.

• Zijn er aanwijzingen voor het gebruik van een secun-

daire bermzone?

Hoewel het duidelijk lijkt dat een dergelijke zone langs 

de weg heeft gelopen, is verder niets te zeggen over het 

gebruik ervan.

Hoe verhoudt de weg zich tot de fysische geografie? Valt 

er iets te zeggen over de relatie tussen morfologie en 

tracékeuze?

De kleinschalige morfologie van het landschap was niet 

van invloed op de tracékeuze. De weg werd in dit deel 

van Utrecht aangelegd op een stroomrug en niet in een 

komgebied, maar de kleine verlande restgeul die over 

het terrein liep, was niet meer van voldoende betekenis 

voor het verloop ervan. Waar de weg de drassige bodem 

kruiste, werd wel extra diepe en stevige eikenhouten 

beschoeiing aangebracht. Waar de bodem vaster was, 

volstonden kleinere palen en waren de palenrijen over 

langere afstand onderbroken.
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