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afb. 1 
Ligging van het proef-
onderzoek LR23.
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Samenvatting

Ten westen van Utrecht verrijst sinds enkele 
jaren Leidsche Rijn, de grootste VINEX-locatie 
van Nederland. Als gevolg van de omvangrijke 
bouwactiviteiten vindt er op grote schaal bo-
demverstoring plaats, waardoor het archeolo-
gisch bodemarchief wordt bedreigd. Aangezien 
Leidsche Rijn grotendeels ligt op de stroomrug 
van de Oude Rijn – en stroomruggen over het 
algemeen een grote archeologische potentie 
bezitten – werd er in 1993 een archeologische 
kartering, inventarisatie en waarderend boor-
onderzoek uitgevoerd. Een onderdeel van de 
grootschalige stedenbouwkundige plannen 
ten westen van Utrecht is de verlegging van de 
rijksweg A2 op het tracé Haarrijn-Oudenrijn. 
Vooruitlopend hierop heeft RAAP in 2000 op de 
plek van het toekomstige tracé een Aanvullende 
Archeologische Inventarisatie uitgevoerd. Het 
noordelijke deel van het tracé ligt in het kom-
gebied ten noorden van de stroomgordel van de 
Oude Rijn en leverde één vindplaats op, door 
de onderzoekers gedateerd in de late Bronstijd 
of IJzertijd. Het zuidelijke gedeelte ligt bijna ge-
heel op de stroomgordel en leverde drie archeo-
logische vindplaatsen op, alsmede de mogelijke 
locatie van de Romeinse weg. Eén van de drie 
vindplaatsen werd door de onderzoekers van 
RAAP in de vroege Middeleeuwen geplaatst. Het 
proefonderzoek LR23 had betrekking op deze 
vindplaats en had tot doel de aanwezigheid van 
archeologische sporen te verifiëren (afb. 1). Van 
de eventueel aangetroffen sporen dienden in 
eerste instantie ouderdom, verspreiding, aard, 
mate van conservering en zeldzaamheid nader 
bepaald te worden. Op basis van deze gegevens 
moet vervolgens worden besloten tot het al dan 
niet uitvoeren van een definitieve opgraving.

Het proefonderzoek bestond uit het aanleggen 
van vier sleuven van 4 m breed, waarin sporen 
van een laat-Merovingische/vroeg-Karolingi-
sche nederzetting werden aangetroffen (ca. 650-
800 na Chr.). Een grote periferie die de RAAP-
onderzoekers veronderstelden (350 bij 40/120 
m), bleek beperkt te zijn tot een zone van ca. 65 
bij 65 m. De nederzettingskern (ca. 90 bij 35 m) 
bevatte een grote spoordichtheid, alsmede res-
tanten van een verontreinigde cultuurlaag. De 
aanwezigheid van deze cultuurlaag duidde op 

een goede conserveringstoestand van de spo-
ren. Dit bleek tevens bij het couperen van enkele 
paalkuilen in sleuf 1, die tot een grote diepte on-
der vlakniveau een goed geconserveerde hout-
schaduw hadden. Op basis van een deel van de 
paalkuilen in de kern kunnen er delen van twee 
of drie gebouwplattegronden worden gerecon-
strueerd. Vooralsnog kan er over de afmetingen 
en bouwwijze van beide gebouwen niet veel 
worden opgemerkt. De overige paalkuilen lagen 
over het algemeen iets geïsoleerder ten opzichte 
van elkaar en hebben mogelijk deel uitgemaakt 
van vier-palige spiekers, waarvan er met enige 
reserve zes kunnen worden herkend. Deze lagen 
met name langs de westelijke rand van het ge-
bied dat als kern is aangeduid. Temidden van 
de spiekers werd een rechthoekige kuil met op 
elke hoek een kleine paalkuil aangetroffen. Dit 
is mogelijk het restant van een hutkom.  

Aan de uiterste zuidzijde van het onderzoch-
te perceel werden sporen uit de elfde en/of 
twaalfde eeuw aangetroffen, alsmede een ze-
ventiende- en/of achttiende-eeuwse greppel. De 
laatmiddeleeuwse sporen bestonden uit twee of 
drie greppels en een langwerpige kuil. Het on-
derzochte perceel ligt binnen de grenzen van 
het gebied dat vanaf de twaalfde of dertiende 
eeuw in bezit was van drie Utrechtse kapittels. 
Het kapittel van Sint-Marie bezat waarschijnlijk 
het gebied waarbinnen het opgravingsperceel 
ligt. Kapittels beheerden hun grondgebied van-
uit een centraal uithof, meestal een boerderij 
met een meer dan gemiddelde luxe en uitstra-
ling. Mogelijk moet het uithof van Sint-Marie in 
de omgeving van het opgravingsgebied worden 
gesitueerd. Dit zou de vondst van een klooster-
mopfragment uit de eerste helft van de dertien-
de eeuw kunnen verklaren.

Het proefonderzoek heeft de aanwezigheid van 
waardevolle en goed geconserveerde archeolo-
gische sporen op het onderzochte perceel aan-
getoond. Aangezien het niet mogelijk lijkt de 
resten in situ te behouden, is het noodzakelijk 
om voor de werkzaamheden in verband met de 
verlegging van de A2 zowel de vroeg- alsook 
laatmiddeleeuwse sporen integraal op te gra-
ven. In totaal betreft dit een areaal met een op-
pervlakte van ca. 5720 m2.
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1 Inleiding

In 1990 werden in de zogeheten Vierde Nota over 
Ruimtelijke Ordening Extra (afgekort VINEX) 
enkele steden aangewezen, die door middel van 
nieuwbouw het groeiende tekort aan woningen 
op dienden te vangen. Het grootste project dat 
hier uit voortvloeide, is dat van de VINEX-loca-
tie Leidsche Rijn ten westen van Utrecht.

1.1 De archeologische inventarisatie 
Utrecht-Harmelen
In het gebied van de VINEX-locatie Leidsche 
Rijn, grotendeels gelegen op de stroomrug van 
de Oude Rijn, liggen diverse van oudsher beken-
de archeologische monumenten, waaronder een 
Romeins castellum en diverse middeleeuwse 
kasteelterreinen en ridderhofsteden. Vanwege de 
bouwplannen ontstond er behoefte aan een ge-
detailleerder inzicht in de aanwezigheid van ar-
cheologische restanten in dit archeologisch po-
tentieel rijke gebied. Vandaar dat Stichting RAAP 

(Regionaal Archeologisch Archiverings Project) 
in 1992 en 1993 in opdracht van de Archeolo-
gische Werkgemeenschap Nederland (AWN) 
een uitgebreide archeologische inventarisatie 
in het gebied tussen Utrecht en Harmelen heeft 
uitgevoerd (Haarhuis en Graafstal 1993). Hieruit 
bleek onder meer, dat in dit gebied op veel grote-
re schaal belangrijke archeologische overblijfse-
len aanwezig waren dan tot op dat moment werd 
aangenomen. Er werden op basis van de eerste 
Aanvullende Archeologische Inventarisatie in 
totaal 60 terreinen geselecteerd voor een waar-
derend vervolgonderzoek. Uiteindelijk bleken 
hiervan 36 terreinen in aanmerking te komen 
voor bepaalde beheersmaatregelen, waarvan een 
deel inmiddels is opgenomen in de dertien tot 
archeologisch monument verklaarde terreinen. 
De tijdens de inventarisatie geselecteerde arche-
ologische plekken beslaan de periode van de late 
Bronstijd tot en met de late Middeleeuwen, maar 
vertonen een duidelijke concentratie in de peri-
ode late IJzertijd/Romeinse tijd.

afb. 2 
Luchtfoto (richting 
het noorden), waarop 
zichtbaar de Rijksweg 
A2 en de ligging van 
het huidige onderzoeks-
gebied: het grasland 
ingeklemd tussen de 
snelweg en de sport-
velden van Sportpark 
Strijland. Rechtsboven 
is het Amsterdam-Rijn-
kanaal zichtbaar, op de 
voorgrond de Leidsche 
Rijn. Op de linkerzijde 
van de foto zijn bomen 
zichtbaar die behoren 
bij het laatmiddel-
eeuwse kasteelterrein 
Voorn. De waterpartij 
die deze bomen aan 
de noordoostzijde 
begrenst, is een restant 
van de twaalfde-eeuwse 
restgeul van de Oude 
Rijn. 
Foto: Fotodienst Ge-
meente Utrecht.
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1.2 Een Aanvullende Archeologische 
Inventarisatie i.v.m. de verlegging 
rijksweg A2 
Een belangrijk onderdeel van de stedenbouw-
kundige plannen is de verlegging van de rijks-
weg A2 op het tracé Haarrijn-Oudenrijn. Deze 
rijksweg zal over een lengte van ca. 6 km in 
westelijke richting worden verlegd. De maxi-
male verlegging bedraagt 200 m. Vooruitlopend 
op deze verlegging heeft Rijkswaterstaat RAAP 
Archeologisch Adviesbureau opdracht gegeven 
op de plek van het toekomstige tracé een Aan-
vullende Archeologische Inventarisatie uit te 
voeren. Het tracé werd daartoe in twee delen 
van gelijke lengte verdeeld, die in twee afzon-
derlijke campagnes werden onderzocht. Het ar-
cheologische onderzoek werd onderverdeeld in 
twee fasen. In eerste instantie werden er in een 

grid van 50 m boringen gezet over het toekom-
stige tracé, gecombineerd met een zogenaamde 
oppervlaktekartering. Hierdoor werden arche-
ologische aanwijzingen als aardewerkscher-
ven, houtskool en fosfaat in kaart gebracht. In 
een tweede fase werd vervolgens op de plekken 
waar dergelijke archeologische indicatoren wa-
ren aangetroffen een groter aantal boringen uit-
gevoerd, met als doel extra informatie over de 
archeologische vindplaats te verkrijgen.

Het noordelijke deel van het tracé ligt ten noor-
den van de stroomgordel van de Oude Rijn en 
leverde één vindplaats op, die de RAAP-onder-
zoekers in de late Bronstijd of IJzertijd dateer-
den (Jansen 2000). Het zuidelijke gedeelte van 
het toekomstige tracé daarentegen ligt bijna 
geheel op deze stroomgordel en het archeolo-

afb. 3 
Resultaten van het 
RAAP-booronderzoek op 
het perceel van LR23. Er 
werden in totaal 49 bo-
ringen uitgevoerd op en 
rond deze vindplaats. 
Op basis hiervan 
meenden de onder-
zoekers een vroegmid-
deleeuwse nederzetting 
gevonden te hebben. Zij 
verdeelden deze onder 
in een nederzettings-
kern en een periferie. 
Aan de zuidzijde wordt 
het onderzoeksper-
ceel begrensd door 
de twaalfde-eeuwse 
restgeul van de Oude 
Rijn. Aan de noordzijde 
van het perceel troffen 
de onderzoekers een 
klein deel van een 
(crevasse?)geul uit een 
onbekende periode aan.
Bron:
Jansen 2001, figuur 3.
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gisch onderzoek hiervan leverde dan ook meer 
archeologische vindplaatsen op (Jansen 2001). 
Er werden drie vindplaatsen aangetroffen, als-
mede de mogelijke locatie van de Romeinse 
weg tussen het castellum in De Meern en dat 
in Utrecht. Eén van de drie vindplaatsen werd 
door de onderzoekers van RAAP in de IJzertijd 
en/of Romeinse tijd geplaatst; één in zowel de 
IJzertijd en/of Romeinse tijd alsmede de vroege 
Middeleeuwen en één in de vroege Middeleeu-
wen. Deze laatste vindplaats - vindplaats 3 in 
het RAAP-rapport - ligt op een perceel direct 
grenzend aan de A2 ten noorden van Park Voorn 
(afb. 2). Het proefonderzoek LR23 heeft betrek-
king op deze vroegmiddeleeuwse nederzetting. 

Het perceel van vindplaats 3 was ten tijde van 
het RAAP-onderzoek - en is nog steeds – in ge-
bruik als grasland. Dit resulteerde in een zeer 
geringe zichtbaarheid van eventueel aanwezige 
archeologische indicatoren en mogelijk daarom 
maakten de onderzoekers geen melding van op-
pervlaktevondsten. Bij de eerste fase van het 
booronderzoek werden op het perceel zeventien 
boringen gezet, verdeeld over drie noord-zuid 
georiënteerde boorraaien die min of meer paral-
lel aan de A2 liepen (afb. 3). In de tweede fase 
van het onderzoek werden er nog eens 32 ex-
tra boringen gezet. Op basis van de in totaal 49 
boringen werd geconcludeerd dat er een neder-
zetting uit de vroege Middeleeuwen verborgen 
ging onder het oppervlak. Ongeveer halverwege 
het perceel meenden de onderzoekers de kern 
van de nederzetting aangetroffen te hebben. In 
vier boringen binnen deze kern werden name-
lijk aardewerkscherven gevonden, terwijl twee 
van deze boringen bovendien fosfaat bevatten. 
De oostzijde van de kern leek te zijn verdwenen 
door de aanleg van de A2 en de bermsloot die er 
langs ligt. Het resterende deel van de kern was 
enigszins langwerpig van vorm en mat ca. 90 bij 
70 m. Vanwege de vondst van het fosfaat meen-
den de onderzoekers, dat er waarschijnlijk nog 
(een deel van) een cultuurlaag aanwezig is. Dit 
zou kunnen betekenen dat de sporen van de ne-
derzetting goed geconserveerd zijn. In een rui-
me zone rondom de vermeende nederzettings-
kern werd tot ca. 60 cm onder maaiveld puin 
en houtskool aangetroffen. De onderzoekers 
beschouwden deze zone als de periferie van de 
nederzetting, ‘waarin bijvoorbeeld schuurtjes, 
greppels, omheiningen, e.d. kunnen voorkomen’ 
(Jansen 2001, 21). De periferie is 350 m lang en 
40 m (noordzijde) tot 120 m (zuidzijde) breed 

en is eveneens voor een deel verdwenen bij de 
aanleg van de snelweg. 
Alhoewel de RAAP-onderzoekers in eerste in-
stantie het aangetroffen aardewerk plaatsten 
in de IJzertijd tot vroege Middeleeuwen, werd 
bij de uiteindelijke conclusie een datering in 
de vroege Middeleeuwen gehanteerd. Deze da-
tering werd niet nader bepaald, zodat niet dui-
delijk is of er sprake is van een Merovingische 
en/of Karolingische nederzetting. Alhoewel de 
auteur van het RAAP-rapport op de hoogte was 
van de vondst van laatmiddeleeuws aardewerk 
op dit perceel tijdens de kartering van 1993, 
kwam dit in het rapport niet verder ter sprake. 

1.3 Personeel
In de zomer van 2001 was het exacte tijdstip 
van de aanvang van de activiteiten voor de ver-
legging van de A2 niet bekend. Vanwege deze 
onduidelijkheid werd besloten reeds in 2001 op 
alle vier de vindplaatsen van het RAAP-onder-
zoek een archeologisch proefonderzoek uit te 
voeren. Van het onderzoek op het perceel langs 
de Hogeweide (Jansen 2001, vindplaats 2: LR20) 
is een basisrapportage in voorbereiding (Van der 
Kamp b2003). Van de overige twee vindplaatsen 
(Jansen 2000: LR21 en Jansen 2001, vindplaats 
1: LR27) is in 2003 een gecombineerd rapport 
verschenen (Van der Kamp d2002). Deze basis-
rapportage heeft betrekking op het vierde proef-
onderzoek (LR23), behorend bij vindplaats 3 
van Jansen 2001.

Het proefonderzoek LR23 werd uitgevoerd door 
de Sectie Cultuurhistorie gemeente Utrecht in 
opdracht van het Ministerie van Verkeer en 
Rijkswaterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswa-
terstaat, Directie Utrecht. Het onderzoek vond 
plaats van 23 oktober tot en met 13 november 
2001. De voorbereidingen werden getroffen door 
H.L. Wynia. Het veldwerk werd verricht door J. 
van der Kamp (opgravingsleider), M. Hendrik-
sen en C. van de Linde. De technische uitwer-
king nadien werd gedaan door J. van der Kamp 
en M. Hendriksen. Deze laatste determineerde 
bovendien de aangetroffen laatmiddeleeuwse 
metalen voorwerpen en aardewerkscherven. Het 
vroegmiddeleeuwse aardewerk werd gedetermi-
neerd door A. Bakker en E. Graafstal. Voor de 
determinatie van de bouwfragmenten werd de 
hulp van bouwhistoricus B. Klück ingeroepen, 
terwijl een munt werd gedetermineerd door B. 
van der Veen van het Rijksmuseum Het Konink-
lijk Penningkabinet te Leiden. 
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2 De fysisch-geografische 
en historische context

2.1 Bodemkundige ondergrond
De diepere ondergrond van het Leidsche Rijn-
gebied bestaat uit een dekzandpakket. Dit dek-
zand, behorende tot de zogenaamde Twente 
Formatie, werd afgezet gedurende het Weich-
selien, de laatste ijstijd. Nadat in het Holoceen 
de grondwaterstand als gevolg van de stijgende 
zeespiegel omhoog was gekomen, trad er veen-
vorming op. Ten westen van het huidige Utrecht 
werd vanaf waarschijnlijk ca. 4500 voor Chr. 
een brede stroomgordel gevormd door de Oude 
Rijn, die vanaf dat moment als belangrijkste af-
voer van de Rijn via Utrecht naar het westelijke 
kustgebied liep. De rivier voerde grote hoeveel-
heden sediment aan, dat bij overstromingen 
naast de geul werd afgezet. Het zand werd in de 
directe omgeving van de geul gesedimenteerd, 
terwijl de fijnere kleisedimenten in de verder 
weg gelegen kommen werden afgezet. Hierdoor 
ontstond in de loop van de tijd een brede, zan-
dige stroomrug met kleiige komgebieden aan 
weerszijden. De stroomrug van de Oude Rijn is 
direct ten westen van Utrecht zo’n 2 km breed, 
om richting Woerden te versmallen tot ca. 1 km 
(afb. 4). 

Reeds aan het begin van de late Middeleeuwen 
verminderde waarschijnlijk de watertoevoer 
van de Oude Rijn en verloor hij aan beteke-
nis. Mogelijk is de benaming ‘Oude Rijn’ terug 
te voeren op deze verminderde waterdoorvoer. 
Nadat in 1122 na Chr. de Kromme Rijn bij Wijk 
bij Duurstede werd afgedamd, verloor de Oude 
Rijn zijn laatste beetje watertoevoer. Tijdens de 
opgraving van een twaalfde-eeuwse nederzet-
ting langs de restgeul van de Oude Rijn (Van 
der Kamp a2003) bleek de definitieve verlan-
ding van de rivier inderdaad rond 1125 na Chr. 
begonnen te zijn. Rond 1175 na Chr. was de rest-
geul grotendeels opgevuld met klei. 

Vanwege de erosieve werking van een rivier ver-
toont een stroomgordel vaak een ingewikkelde 
geomorfologische opbouw. De rivier verlegt re-
gelmatig zijn loop en erodeert daarmee regelma-
tig zijn eigen vroegere afzettingen. In perioden 
van vergrote watertoevoer kunnen er plotseling 
vele - al dan niet zeer tijdelijke - zijtakken ont-
staan. Dergelijke crevasse-geulen laten vaak een 
spoor van ingewikkelde sedimentafzettingen 
na. Als gevolg van de zich steeds verleggende ri-
vier en crevassen zijn de verschillende perioden 
van sedimentatie vaak moeilijk van elkaar te 
onderscheiden. Zo werd tijdens het eerder ver-
melde booronderzoek van RAAP een deel van 

kilometers

1 0 1 2 3

afb. 4 
Detail van de geomor-
fogenetische kaart 
van Zuid-Utrecht. Alle 
Fs-eenheden behoren 
tot de stroomrug van 
de Oude Rijn; alle 
Fk-eenheden vormen 
de komgebieden. Het 
opgravingsgebied 
ligt op een Fs1-grond, 
d.w.z. een grond van de 
categorie oeverwallen 
en kronkelwaarden. 
Een profiel binnen deze 
categorie van Fs1 begint 
meestal tussen de 0 en 
50 cm onder maaiveld 
af te lopen en gaat in 
ieder geval binnen 
1,2 m onder maaiveld 
over in zand of grind. 
Op de kaart is direct 
ten zuiden van het on-
derzoeksterrein de loop 
van de twaalfde-eeuwse 
Oude Rijn duidelijk 
herkenbaar.
Bron:
Berendsen 1982, blad 1
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deze problematiek duidelijk. De ca. 100 m brede 
strook die werd onderzocht, loopt dwars over de 
stroomrug. Op de stroomrug werden in totaal 
vijf restgeulen aangetroffen, waarvan er drie als 
(niet gelijktijdige) hoofdgeulen geïnterpreteerd 
lijken te moeten worden, terwijl de overige twee 
waarschijnlijk crevassegeulen zijn geweest. 

Na verloop van tijd trad er inklinking van de 
sedimenten op. Door verschillen in de samen-
stelling van de ondergrond gebeurde dit niet 
evenredig, waardoor de zanderige stroomgor-
del als een rug in het landschap tevoorschijn 
kwam. De hogere ligging, de betere afwatering 
door de zandige ondergrond en de aanwezigheid 
van een bevaarbare rivier vormden de reden dat 
stroomruggen gedurende hun gehele bestaan 
hebben gediend als bewoningsplekken. Het on-
derzoeksgebied van LR23 ligt op de stroomrug 
van de Oude Rijn. Uit het RAAP-onderzoek is 
gebleken, dat het onderzochte perceel zowel 
aan de zuid- alsook aan de noordzijde wordt be-
grensd door een riviergeul. De geul aan de zuid-
zijde was reeds bekend en behoorde toe aan de 
laatste fase van de Oude Rijn. Deze ca. 70 m bre-
de geul geeft dus de twaalfde-eeuwse loop van 
deze rivier weer. De geul aan de noordzijde was 
aanzienlijk smaller en was tot nu toe onbekend. 
Waarschijnlijk moet de geul - die over slechts 
korte afstand kon worden gevolgd - als crevas-
segeul worden geïnterpreteerd. De RAAP-on-
derzoekers constateerden dat het gebied tussen 
beide geulen bestaat uit oeverafzettingen op 
beddingafzettingen. Vrij vertaald betekent dit 
een pakket zavel en/of lichte klei op een pakket 
(grof)zand, dat ooit in de geul werd afgezet. Op 
het grootste deel van het onderzoeksperceel is 
de bovenste laag oeverafzettingen dunner dan 
100 cm, slechts op een kleiner deel is deze dik-
ker.  

2.2 Historische achtergrond
De vroegste bewoningssporen in het gebied van 
Leidsche Rijn kwamen aan het licht tijdens de 
inventarisatie in 1993 en dateren uit de midden 
tot late Bronstijd (1800-800 voor Chr.). Ook uit 
de daarop volgende IJzertijd (ca. 800-12 voor 
Chr.) werden sporen aangetroffen. In de Ro-
meinse periode (12 voor Chr.-450 na Chr.) vond 
een sterke toename van het aantal bewonings-
plekken plaats. 

Er is in vergelijking met de periode er voor en 
er na relatief weinig bekend over Leidsche Rijn 
in de vroege Middeleeuwen. Evenals voor bijna 
alle gebieden in Nederland kan worden vastge-
steld, lijkt het Leidsche Rijngebied in deze peri-
ode te worden gekenmerkt door een algehele be-
volkingsteruggang, die waarschijnlijk gepaard

ging met een grotere mate van zelfvoorziening. 
Bij de inventarisatie in 1993 bleek dat er in to-
taal op vijf terreinen sporen van vroegmiddel-
eeuwse bewoning te vinden waren. Deze vroege 
Middeleeuwen worden onderverdeeld in de Me-
rovingische periode (ca. 500-750 na Chr.) en de 
Karolingische periode (ca. 750-1000 na Chr.). Op 
twee Romeinse nederzettingsterreinen (waar-
onder het castellum) werden eveneens enkele 
vroeg-Merovingische scherven gevonden. Daar-
naast werden er ten westen van het sportpark 
Terweide enkele afvalkuilen met Merovingisch 
materiaal aangetroffen. In 1999 is een groot deel 
van de Merovingische nederzetting waartoe deze 
kuilen behoorden, opgegraven (LR8). Daarbij 
werd een erf met onder meer een boerderijplat-
tegrond, vijf waterputten, enkele erfafscheidin-
gen en meerdere greppels aangetroffen. De ne-
derzetting dateert uit de late vijfde eeuw tot (het 
begin van de?) zevende eeuw. Daarnaast werd 
er bij de kartering ten zuidoosten van Vleuten 
een 6 ha. groot gebied aangetroffen, waarbinnen 
zich meerdere vondstconcentraties bevonden. 
Er werd een aanzienlijke hoeveelheid laat-Me-
rovingische scherven gevonden, evenals meer 
dan 200 Karolingische scherven uit de achtste 
en negende eeuw. De laatste vroegmiddeleeuw-
se nederzetting van de kartering bevindt zich 
min of meer halverwege de kernen van Vleuten 
en De Meern. Deze wordt eveneens gedateerd in 
de achtste en negende eeuw en beslaat daarmee 
het grootste deel van de Karolingische periode. 
Daarnaast heeft recent onderzoek ten oosten van 
sportpark Terweide (LR41) een Merovingisch 
plattegrond aan het licht gebracht (Mooren in 
voorbereiding).  

Reeds in de vroege Middeleeuwen heeft het na-
tuurlijke reliëf van de stroomrug waarschijn-
lijk tot een duidelijke tweedeling in het agra-
rische landgebruik geleid. Op de hogere delen 
was het bouwland te vinden, terwijl de lagere 
delen van de stroomrug en de aangrenzende 
komgebieden tot gemeenschappelijk gebruikte 
weidegronden werden getransformeerd. Het in 
domeinen verdeelde land was in bezit van de 
Merovingische koningen, die het in 723 na Chr. 
aan de Utrechtse kerk schonken. De Utrechtse 
bisschop gaf vervolgens de grond in bruikleen 
aan kloosters, kapittels of leenmannen. Ten be-
hoeve van de exploitatie van de omvangrijke en 
vaak verspreid liggende bezittingen ontstond in 
de negende eeuw het hofstelsel, waarin centrale 
hoven het middelpunt vormden. 

Onze kennis van het Leidsche Rijngebied in de 
late Middeleeuwen (ca. 1000-1500 na Chr.) is 
mede door het bestaan van historische bronnen 
veel uitgebreider dan die van alle voorafgaande 
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perioden. Twee hoofdontwikkelingen waren be-
palend voor de laatmiddeleeuwse bewoning ten 
westen van Utrecht. Het belangrijkste kenmerk 
van de bewoning naast de stroomrug waren de 
vele nieuwe ontginningen. Door de bevolkings-
toename die vanaf de elfde eeuw inzette, ont-
stond er behoefte aan meer landbouwgrond. De 
ontginningen werden op grote schaal uitgevoerd 
nadat de Utrechtse bisschop vanaf de elfde 
eeuw daartoe opdracht gaf. Deze zogenaamde 
cope-ontginningen besloegen soms de rand van 
de stroomrug, maar bestonden meestal uit de 
minder toegankelijke veengebieden aan beide 
zijden van de stroomruggen. De bisschop van 
Utrecht gaf grote stukken land in leen aan een 
leenheer of klooster die op hun beurt een groep 
kolonisten aantrokken, die vervolgens de eigen-
lijke ontginning uitvoerden. 

Het opvallendste kenmerk van de bewoning óp 
de stroomrug van de Oude Rijn in de late Mid-
deleeuwen was het ontstaan van vele kleine kas-
telen, ridderhofsteden en versterkte boerderijen 
vanaf de twaalfde eeuw. De Utrechtse bisschop 
was in de tiende en elfde eeuw verworden tot 
een grootgrondbezitter met veel wereldlijke 
macht. Hij consolideerde vanaf het einde van de 
twaalfde eeuw zijn invloed door de bouw van 
kastelen langs de grenzen van het Nedersticht, 
globaal de provincie Utrecht. Bij het verstevigen 
van zijn macht maakte hij daarnaast vanaf de 
elfde eeuw gebruik van een groep nieuwkomers, 
de ministerialen. Deze onvrije ministerialen 
gingen zich in de loop van de twaalfde eeuw 
echter eveneens steeds zelfstandiger gedragen 
en begonnen vanaf (met name het midden van) 
de dertiende eeuw steeds vaker hun eigen ver-
sterkte ridderhofsteden te bouwen. Naast deze 
ministerialen waren er bovendien ook enkele 
machtige Utrechtse families en kapittels die in 
het Nedersticht versterkte buitenplaatsen of luxe 
uithoven stichtten. De versterkte woonplaatsen 
dienden met name om de bezitters status te ver-
lenen, wat vooral gegolden zal hebben voor de 
kleinste versterkte huizen en boerderijen, waar-
van de defensieve waarde gering was. 

Het gebied ten westen van de stad bestond uit 
twee delen, de Lage Weide en de Hoge Weide. De 
Hoge Weide lag óp de stroomrug van de Oude 
Rijn, de Lage Weide bevond zich in het komge-
bied ten noorden daarvan. De Hoge Weide had 

van oudsher gediend als gemeenschappelijke 
weidegrond, waar inwoners van de stad vrije-
lijk gebruik van mochten maken. Er zijn echter 
aanwijzingen dat een deel van de gronden in de 
Hoge Weide in ieder geval vanaf de vroege der-
tiende eeuw niet heeft behoord tot de algemene 
weidegrond, maar in bezit was van drie kapit-
tels. Immink vermeldt dat het gebied ten zuid-
westen van de Hogeweidschedijk (Hogeweide) 
en de Heerenweg al vroeg in bezit was van de 
kapittels van Oudmunster, St. Pieter en St. Ma-
rie (Immink 1942, 389). Het is niet bekend hoe 
het gebied was verdeeld tussen de drie kapit-
tels, maar het is aannemelijk dat elk kapittel een 
aaneengesloten hoeveelheid land bezat (Huiting 
1995, 68). Ten zuidwesten van de Hoge Weide 
(en dus volledig binnen het grondgebeid van de 
drie kapittels) lag een bewoningslint dat reeds in 
de twaalfde eeuw lijkt te zijn ontstaan. Op twee 
percelen van dit lint zijn proefonderzoeken uit-
gevoerd (Van der Kamp b2004/c2004), waaruit 
bleek dat er op beide percelen kort na 1300 een 
luxe, in steen opgetrokken boerderij verrees. 
Ook uit de overige materiële cultuur spreekt 
een grote rijkdom. Het lijkt waarschijnlijk dat er 
een verband bestaat tussen het bestaan van de 
laatmiddeleeuwse bewoning op deze plek en het 
feit dat de grond reeds vanaf een vroege periode 
in bezit was van de drie kapittels. Mogelijk heb-
ben op de onderzochte percelen uithoven van 
de kapittels gestaan. 

Het perceel dat tijdens LR23 werd onderzocht, 
ligt binnen het gebied dat P.W.A. Immink als 
kapittelbezit omschrijft. De zuidelijke punt van 
het perceel ligt tegen de twaalfde-eeuwse rest-
geul van de Oude Rijn aan, die de grens van de 
Utrechtse stadsvrijheid vormde. Op dit punt 
valt deze restgeul min of meer samen met het 
huidige kanaal de Leidsche Rijn. Waarschijn-
lijk moet er in de buurt van de zuidelijke punt 
van het onderzochte perceel een boerderij heb-
ben gestaan. In een oorkonde uit 1276 na Chr. 
spreekt het kapittel van St. Marie namelijk over 
´terram nostram in Strilant` (Immink 1942, 
389). Dit Strilant is volgens Immink ‘een hof-
stede, gelegen ten noorden van den Leidsche-
rijn ongeveer tegenover den Heykopper- (later 
Taatschen) dijk’ (Immink 1942, 389). Het is dus 
denkbaar, dat op het onderzochte perceel laat-
middeleeuwse sporen aanwezig zijn, mogelijk 
behorend bij de hofstede van St. Marie.
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afb. 5 
Sleuvenoverzicht 

3 Doel van onderzoek en 
methode

3.1 Doel van het onderzoek
De RAAP-onderzoekers meenden in hun bo-
ringen op het onderzochte perceel een neder-
zetting uit de vroege Middeleeuwen aangetrof-
fen te hebben. In paragraaf 2.2 is gebleken dat 
dergelijke vroegmiddeleeuwse nederzettingen 
ook voor het Leidsche Rijngebied een zeldzaam-
heid vormen. De RAAP-onderzoekers meenden 
bovendien dat de nederzetting op het perceel 
van LR23 een redelijk tot goede conservering 
vertoonde. Op basis van deze twee gegevens in 
combinatie met de veronderstelde grote afmetin-
gen van het nederzettingsterrein kon worden ge-
concludeerd, dat er veel nieuwe archeologische 
informatie verborgen ging onder het weiland 
langs de A2. De veronderstelde archeologische 
sporen werden bedreigd door de plannen voor 
de verlegging van de rijksweg in westelijke rich-
ting. Bij de oorspronkelijke aanleg van de A2 is 
waarschijnlijk reeds het oostelijke deel van de 
nederzetting verloren gegaan, bij de toekomstige 
verlegging wordt nu ook het westelijke deel be-
dreigd. Waarschijnlijk zal het namelijk niet mo-
gelijk zijn om bij de verlegging van de snelweg 
maatregelen te treffen die de eventuele archeo-
logische sporen op dit perceel afdoende zullen 

beschermen. Mochten er dus inderdaad sporen 
van een vroegmiddeleeuwse nederzetting aan-
wezig zijn, dan zal er vóór de verlegging van de 
A2 een opgraving uitgevoerd moeten worden.

Het proefonderzoek diende vele vragen te be-
antwoorden. Allereerst moest er worden vastge-
steld of er inderdaad archeologische sporen op 
het perceel aanwezig waren. Zo ja, behoren deze 
sporen dan inderdaad tot de Merovingische en/
of Karolingische periode? In het geval van de 
aanwezigheid van archeologische sporen diende 
de verspreiding ervan in kaart gebracht te wor-
den. Is er inderdaad sprake van een kern en een 
periferie en komen deze in grootte overeen met 
de bevindingen van de RAAP-onderzoekers? 
Ook de mate van conservering van de sporen 
diende nader vastgesteld te worden, aangezien 
deze mede bepalend zal zijn bij het besluit tot 
een eventuele vervolgopgraving. Ook diende er 
te worden vastgesteld of er laatmiddeleeuwse 
sporen op het perceel aanwezig waren. Gezien 
de vondst van scherven uit deze periode bij de 
inventarisatie van 1993 zou dit namelijk het ge-
val kunnen zijn. 

3.2 Methode
Het proefonderzoek bestond uit het aanleggen 
van in totaal vier sleuven met een breedte van 4 
m en een totale lengte van 804 m (afb. 5). Sleuf 
1, 2 en 3 lagen parallel aan de snelweg en waren 
dus min of meer nood-zuid georiënteerd (afb. 
6). De vierde sleuf stond haaks op sleuf 3. Sleuf 
1 bevond zich aan de oostzijde van het perceel, 
had een totale lengte van 362 m en liep van het 
uiterste zuiden tot het uiterste noorden van het 
te onderzoeken perceel. In de eerste ca. 50 m 
vanaf de zuidkant werden er enkele laatmid-
deleeuwse sporen aangetroffen. Daarna volgde 
er een ca. 110 m lange strook waarin, afgezien 
van subrecente greppels, geen sporen werden 
aangetroffen. In de volgende ca. 50 m werden 
slechts enkele sporen waargenomen, gevolgd 
door een ca. 52 m lange zone met zeer veel spo-
ren. Deze laatste zone bevond zich in de neder-
zettingskern die de RAAP-onderzoekers hadden 
vastgesteld. Ten noorden van deze kern werden 
vervolgens geen sporen meer aangetroffen. Op 
basis van de bevindingen van deze eerste sleuf 
rees het vermoeden, dat de nederzettingsperife-
rie die in het RAAP-rapport staat aangegeven, 
niet bestond. Toch werd besloten de tweede 
sleuf eveneens het gehele onderzoeksperceel 
te laten beslaan. Deze sleuf bevond zich op 
een afstand van ca. 20 m van sleuf 1 en had 
een lengte van 354 m. Wederom werd er in de 
door RAAP aangegeven nederzettingsperiferie 
niet één vroegmiddeleeuws spoor aangetrof-
fen. In de vermeende nederzettingskern was de 
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sporendichtheid daarentegen vergelijkbaar met 
die in sleuf 1. Sleuf 3 lag ca. 20 m ten westen 
van sleuf 2. Deze sleuf was aanzienlijker kor-
ter, aangezien na het aanleggen van de tweede 
sleuf duidelijk was dat de veronderstelde neder-
zettingsperiferie niet bestond. In de noordelijke 
helft van sleuf 3 werden wederom vele sporen 
aangetroffen. Als laatste werd er haaks op sleuf 
3 een volgende sleuf aangelegd. Deze 17 m lange 
sleuf 4 diende om de sporen zo ver mogelijk in 
westelijke richting te kunnen volgen. De sporen 
strekken zich waarschijnlijk nog uit ten westen 
van de perceelsgrens. Gezien de grote hoeveel-
heid bomen rond het weiland kon dat bij dit on-
derzoek niet nader worden onderzocht. 

Het huidige maaiveld van het onderzochte 
perceel vertoonde enige hoogteverschillen en 
lag tussen de ca. 1,40 en 2,05 m+NAP. Aan 
de zuidzijde van het perceel - en richting de 
twaalfde-eeuwse restgeul van de Oude Rijn - 
liep het maaiveld vrij sterk af en lag deze onder 
de 1 m+NAP. In alle sleuven is slechts één vlak 
aangelegd. Deze lag tussen de ca. 1,10 en 1,50 
m+NAP. Een klein deel van de aangetroffen 
sporen werd geheel of gedeeltelijk afgewerkt. In 
sleuf 1 werden in totaal veertien sporen afge-
werkt. In alle gevallen betrof het paalkuil-ach-
tige verkleuringen. Een deel hiervan werd on-
derzocht omdat op het vlak niet met zekerheid 
kon worden vastgesteld of er sprake was van een 

spoor of een natuurlijk verschijnsel. Daarnaast 
bestond er voor enkele sporen het vermoeden 
dat ze (sub)recent waren, wat in enkele gevallen 
inderdaad zo bleek te zijn. Daarnaast zijn er drie 
vroegmiddeleeuwse paalkuilen gecoupeerd om 
de diepte, vorm en mate van conservering nader 
te onderzoeken. Van deze drie paalkuilen is één 
helft onaangeroerd gebleven, zodat bij een even-
tueel vervolgonderzoek het verband hiervan 
met overige sporen niet verloren is gegaan. In 
sleuf 2 werden in totaal zes sporen gecoupeerd, 
te weten twee vroegmiddeleeuwse paalkuilen, 
twee onbestemde verkleuringen, een - naar la-
ter bleek - (sub)recente kuil en een greppel. Uit 
deze laatste - die subrecent bleek te zijn - kwam 
een zilveren sceatta, die hier als gevolg van op-
spit in terechtgekomen moet zijn. In sleuf 3 wer-
den twee paalkuilen gecoupeerd, terwijl van 
drie andere sporen met een guts de diepte werd 
vastgesteld. In sleuf 4 tenslotte werden vier mo-
gelijke paalkuilen afgewerkt.

De laatmiddeleeuwse sporen in het zuidelijke 
deel van sleuf 1 werden alle afgewerkt. Het 
betrof drie greppelachtige sporen, twee paal-
kuilen en een kuil. Eén van de greppels werd 
versneden door een zeventiende- en/of acht-
tiende-eeuwse greppel. De sporen werden onder 
meer afgewerkt om op basis van de eventueel 
aanwezige vondsten in de vulling ervan tot een 
nauwkeurigere datering te komen. 

afb. 6 
Proefonderzoek LR23 
tijdens aanleggen van 
sleuf 1. Op de achter-
grond is de Rijksweg A2 
zichtbaar. (foto van NW 
naar ZO)
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4 De bodemopbouw

De vlakken van de twee lange sleuven 1 en 2 
vertoonden een grote variatie in sediment en 
getuigden daarmee van de ingewikkelde bo-
demopbouw van een stroomrug (afb. 7). Alhoe-
wel de vlakken van beide sleuven niet identiek 
waren, vallen er wel genoeg overeenkomsten te 
ontdekken om enkele grote lijnen van de bodem-
opbouw te omschrijven. De informatie omtrent 
de bodemopbouw is verre van volledig, aange-
zien die enkel werd verkregen door middel van 
de horizontale vlakken. Er werd tijdens LR23 
nergens een profiel gedocumenteerd. Slechts in 
de coupes over enkele sporen werd iets van de 
verticale bodemopbouw zichtbaar. 

Het zuidelijke deel van de sleuven bestond uit 
een pakket grof zand met een lengte van meer 
dan 80 m. Bij het couperen van enkele laatmid-
deleeuwse greppels in sleuf 1 was te zien, dat 
het zandpakket sterk gelaagd was. De lagen wa-
ren niet horizontaal, maar doken richting het 
zuiden naar beneden. Dit duidt er waarschijn-
lijk op, dat het zand behoort bij de afzettingen 
van de twaalfde-eeuwse restgeul, die zich direct 
ten zuiden van het onderzochte perceel bevindt. 
In het zuidelijke deel van sleuf 2 werd op het 
zand een zavelpakket waargenomen. Vanwege 
de aanwezigheid van enkele vondsten in deze 
zavel is het de vraag of dit een natuurlijk pak-
ket is. 

Ten noorden van het zandpakket bevond zich een 
28 tot 34 m lange kleibaan. De overgang van het 
zand- naar het kleipakket bestond uit een strook 
zavel, die in sleuf 2 aanzienlijk langer was dan 
in sleuf 1. Op de klei werden geen sporen aan-
getroffen. Ten noorden van de klei volgde er een 
ca. 75 m lange strook van zavel en zand. In sleuf 
2 werden er hierop geen sporen aangetroffen. In 
sleuf 1 daarentegen werden er in deze zone wel 
sporen waargenomen. Voor een deel hiervan 
was de ouderdom niet duidelijk en waarschijn-
lijk waren deze sporen dan ook (sub)recent. Aan 
de noordzijde van het zandpakket in sleuf 1 be-
vonden zich echter enkele sporen die met zeker-

heid vroegmiddeleeuws waren, waaronder een 
langwerpige kuil met schelpresten. Ten noorden 
van het zavel- en zandpakket bevond zich een 
tweede kleibaan, ditmaal met een lengte van 34 
tot 51 m. De nederzettingssporen lagen op deze 
kleiige ondergrond. Bij het couperen van enkele 
sporen bleek dat het kleipakket tot slechts ca. 
15 cm onder het vlakniveau doorliep. Daaronder 
werd een ca. 20 cm dikke zavellaag waargeno-
men, waaronder het zand begon. Het kleipakket 
waarop de sporen lagen was vrij vuil en leek de 
onderkant van een cultuurlaag te zijn. In sleuf 
1 werden er zowel direct ten zuiden alsook ten 
noorden van de kleibaan restanten van deze 
vuile cultuurlaag aangetroffen. Ten noorden 
van de kleibaan met de nederzettingssporen be-
vond zich een ca. 32 m lange strook van zavel en 
(vooral) zand. Hierop werd slechts één mogelij-
ke paalkuil waargenomen (sleuf 2). Bovendien 
werd er tijdens het aanleggen van de sleuven 
ter hoogte van dit zavel- en zandpakket nage-
noeg geen vroegmiddeleeuws aardewerk meer 
aangetroffen in de bouwvoor. Dit betekent dat 
de nederzetting strikt beperkt was tot de klei-
ige zone. Ten noorden van het zand bevond zich 
een derde zone met klei, ditmaal met een lengte 
van ca. 35 m. Ook hierop werden geen sporen 
aangetroffen. De noordelijke ca. 45 m van beide 
lange sleuven tenslotte bestond uit afwisselende 
klei-, zavel- en zandbanen, die eveneens geen 
sporen vertoonden.

De grote variatie van de bodemopbouw van het 
onderzochte perceel moet worden toegeschre-
ven aan de ligging ervan op de stroomrug van 
de Oude Rijn. Aangezien er geen profielen zijn 
onderzocht, is er geen duidelijkheid welke se-
dimenten aan de twaalfde-eeuwse restgeul ten 
zuiden van het onderzoeksterrein moeten wor-
den toegeschreven. In ieder geval het zandpak-
ket aan de zuidzijde van sleuf 1 en 2 lijkt hiertoe 
gerekend te moeten worden. Bij een eventueel 
vervolgonderzoek zal er meer duidelijkheid ver-
kregen moeten worden over de bodemopbouw, 
zodat het mogelijk wordt het landschap ten tijde 
van de zevende- en achtste-eeuwse nederzetting 
beter te begrijpen.



afb. 7 
De op vlakniveau waar-
genomen sedimenten. 
De sedimenten vertonen 
een grote variatie. Het 
is opvallend, dat de 
nederzettingssporen 
juist op een kleiige zone 
zijn gelegen, terwijl er 
diverse zones met een 
hoger zandvoorkomen 
aanwezig zijn in de 
directe omgeving.

Legenda:

 = zand

 = zavel 

 
= klei 
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5 De sporen

5.1 De vroegmiddeleeuwse sporen
In alle vier de sleuven werden sporen uit de vroege 
Middeleeuwen aangetroffen (afb. 8). Deze sporen 
behoorden alle tot eenzelfde spoorconcentratie, 
die midden op het onderzochte perceel lag. De 
spoorconcentratie viel in twee delen uiteen. De 
noordzijde er van bestond uit een langgerekte en 
oost-west georiënteerde strook waarin een zeer 
grote spoordichtheid was waar te nemen. Dit is 
de kern van de nederzetting, waarin waarschijn-
lijk de (bij)gebouwen gesitueerd zijn. De afme-
tingen van deze kern bedragen ca. 90 bij 35 m, 
waarbij moet worden opgemerkt dat de westelijke 
begrenzing niet in beeld is gekomen. Aangezien 
de spoordichtheid richting het westen echter 
duidelijk afnam, mag worden verondersteld dat 
de nederzettingskern direct ten westen van sleuf 
4 een begrenzing kent. Daarnaast werd de spoor-
concentratie aan de oostzijde versneden door de 
snelweg. Ten noorden van de langgerekte strook 
met de grote spoordichtheid werd niet één spoor 
aangetroffen, zodat er aan deze zijde niet van 
een periferie gesproken kan worden. Ten zuiden 
van de nederzettingskern werd wel een zone met 
een kleine spoordichtheid aangetroffen. In deze 
zone bevonden zich in hoofdzaak enkele geïso-
leerd gelegen paalkuilen en een langgerekte kuil 
met een houtskool- en schelprijke vulling. Moge-
lijk moet deze zone als de periferie van de neder-
zetting worden aangeduid. Aan de oostzijde van 
het onderzochte perceel kende deze periferie de 
grootste afmetingen, namelijk zo’n 65 m. Daar-
bij moet worden opgemerkt dat de sporen in de 
zuidelijke helft van deze zone geen dateerbare 
vondsten opleverden. Hierdoor kan niet met 
zekerheid worden gesteld dat deze in de vroege 
Middeleeuwen gedateerd mogen worden. Rich-
ting het westen leek de perifere zone te versmal-
len tot een breedte van enkele meters.

De nederzettingskern
De sporen in de nederzettingskern bestonden 
in hoofdzaak uit kleine, min of meer ronde spo-

ren, die alle waarschijnlijk als paalkuilen ge-
interpreteerd moeten worden (afb. 9). In sleuf 
1 bevonden de paalkuilen zich te midden van 
restanten van een vuile cultuurlaag (afb. 10). 
Waarschijnlijk zijn als gevolg van de aanwe-
zigheid van deze cultuurlaag vele sporen niet 
waarneembaar geweest. In sleuf 1 werden in 
de nederzettingskern 21 mogelijke paalkuilen 
aangetroffen waarvan er tijdens het onderzoek 
drie zijn gecoupeerd. Deze drie paalkuilen la-
gen op een lijn en vertoonden een min of meer 
regelmatige tussenafstand van 3,05 en 3,15 m. 
Bovendien bevonden zich aan de noordzijde 
van deze drie palen nog twee paalkuilen die 
mogelijk tot deze palenrij hebben behoord. De 
vierde paalkuil lag op een restant van de vuile 
cultuurlaag, waardoor deze minder goed zicht-
baar was. De tussenafstand was met 2,6 m bo-
vendien kleiner dan bij de overige drie palen 
het geval was. De vijfde paalkuil bevond zich 
op een afstand van 6,15 m van de derde paalkuil 
en paste daarmee goed in de rij. Het is mogelijk 
dat de vijf paalkuilen tot een zelfde structuur 
hebben behoord. In dat geval lijkt er sprake te 
zijn van een (deel van een) lange wand van een 
gebouw of de helft van een rij gebinten. Ken-
nelijk zijn dan slechts de diepere, dakdragende 
palen bewaard gebleven. Van de wandpalen 
en/of een eventuele wandgreppel zijn geen res-
tanten gevonden. Vermoedelijk moet de tegen-
overgelegen lange wand ten oosten van sleuf 1 
worden gezocht, alhoewel deze ook ten westen 
ervan gelegen kan hebben. De gereconstrueerde 
palenrij heeft een lengte van ca. 13 m. Aan de 
zuidzijde kan de palenrij echter langer zijn ge-
weest. Van de drie gecoupeerde paalkuilen van 
de palenrij hadden er twee een grote diepte on-
der vlakniveau, namelijk 79 en 83 cm (afb. 11). 
Dit komt neer op een diepte van 1,45 tot 1,55 
m onder huidig maaiveld. In beide gevallen was 
er sprake van een paalkuil en een paalkern. De 
paalkernen bestonden uit een vette, bruine klei, 
die als houtschaduw geïnterpreteerd mag wor-
den. Kennelijk zijn de palen nooit verwijderd, 
maar zijn deze weggerot. In beide gevallen ging afb. 10

(LR23, sleuf 1, vlak 
1, vanuit het oosten) 
Vlakfoto van de sporen 
in de nederzettingskern. 
Zichtbaar zijn een lang-
werpige kuil, diverse 
paalkuilen (waaronder 
twee van de oostelijke 
huisplattegrond) en 
restanten van de vuile 
cultuurlaag. Links op 
de foto is een postmid-
deleeuwse greppel 
zichtbaar.
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afb. 8 
Alle-sporenkaart van 
LR23.

afb. 9 
Sporenoverzicht van de 
nederzettingskern en -
periferie, inclusief de re-
constructie van twee of 
drie gebouwplattegron-
den en zeven vier-pa-
lige spiekers. Tevens is 
de locatie van de vuile 
cultuurlaag, een grote 
fosfaatverkleuring, een 
mogelijke hutkom en 
een mogelijke waterput 
aangegeven. 

Legenda:

=  gebouw 
plattegronden

= waterput (?)

= hutkom

=  restanten vuile 
cultuurlaag

=  fosfaat concen-
tratie

=  subrecente 
greppels 

kern sleuf 1

kern

periferie

200 50m10

periferie

sleuf 2

sleuf 3

sleuf 4

100 25m5
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de paalkern aanzienlijk dieper dan de paalkuil. 
Hieruit mag worden afgeleid dat de palen in een 
paalkuil zijn geplaatst en vervolgens werden 
ingeslagen. De paalkernen hadden een breedte 
van 16 en 18 cm. De derde gecoupeerde paalkuil 
had een diepte van 40 cm onder vlakniveau, wat 
neerkomt op een diepte van ca. 1,05 m onder 
huidig maaiveld. Bij deze paal had de paalkuil 
een zelfde diepte als de paalkern. Deze paalkern 
bestond uit grijze klei, die niet als houtschaduw 
betiteld mag worden. Gezien deze verschillen 
met de overige twee paalkuilen moet er reke-
ning worden gehouden met de mogelijkheid, dat 
deze derde paalkuil niet tot dezelfde structuur 
heeft behoord. De oriëntatie van de gerecon-
strueerde wand wijkt af van wat in deze periode 
gebruikelijk is. De woonstalhuizen lagen veelal 
oost-west, waarbij het stalgedeelte zich aan de 
oostzijde bevond. Mogelijk dat de gereconstru-
eerde wand uit sleuf 1 daarom aan een bijge-
bouw toegeschreven moet worden.  

De overige sporen in sleuf 1 bestonden uit twee 
langgerekte kuilen die aan de westzijde leken 
samen te komen. Op het vlak kon geen versnij-
ding worden waargenomen. De afmeting van de 
kuilen bedroeg ca. 4 m bij 1,25 m en 3,5 m bij ca. 
55 cm. Direct ten noorden van deze twee kui-
len bevond zich een langwerpig, afgerond spoor 
van ca. 1,1 m bij 90 cm. Vanwege het verschil in 
grootte in vergelijking met de overige paalkui-
len lijkt dit spoor niet als paalkuil geïnterpre-
teerd te moeten worden.  

De RAAP-onderzoekers merkten op een vuile 
cultuurlaag aangetroffen te hebben in enkele 
van hun boringen. Deze cultuurlaag begon di-
rect onder de bouwvoor en had een diepte tot 
zo’n 60 cm onder maaiveld. In sleuf 1 werden 
in de nederzettingskern, afgezien van de spo-
ren, inderdaad veel restanten van een vuile cul-
tuurlaag aangetroffen, bestaande uit een pakket 
donkergrijze klei met verbrande huttenleem, 
houtskool, aardewerkscherven en een spinlood 
(afb. 9). Een deel van de sporen was door deze 

cultuurlaag heen gegraven. De cultuurlaag leek 
in zowel noordelijke alsook zuidelijke richting 
verder door te lopen dan de sporen. Het is zeer 
waarschijnlijk dat er zich onder deze cultuur-
laag nog meer sporen bevinden. Daarom zal bij 
een eventueel vervolgonderzoek het aanleggen 
van een tweede vlak voor grote delen van de ne-
derzettingskern noodzakelijk zijn. 

In sleuf 2 werden er in de nederzettingskern in 
totaal 36 (mogelijke) sporen aangetroffen. Hier-
van leken er 32 als paalkuilen geïnterpreteerd 
te moeten worden (afb. 12). In deze paalkuilen 
waren enkele rechte lijnen en een haakse hoek 
te herkennen. Het zou kunnen gaan om delen 
van twee afzonderlijke gebouwplattegronden 
met een oost-west oriëntatie of één enkel ge-
bouw met een oriëntatie haaks hierop (afb. 9). 
De paalkuilen in de noordelijke helft vertoon-
den de grootste regelmaat en een min of meer 
uniforme grootte. Vier paalkuilen vormden 
een oost-west georiënteerde lijn, terwijl aan de 
oostzijde vier andere paalkuilen een lijn haaks 
hierop vormden. Het is mogelijk dat in deze acht 
paalkuilen de noordoostelijke hoek van een ge-
bouw herkend kan worden. De zuidelijke wand 
van dit gebouw zou in dat geval onder een post-
middeleeuwse greppel gelegen kunnen zijn. De 
breedte van het gebouw moet in dat geval 5,4 
m tot 6,5 m hebben bedragen. Ten zuiden van 
de postmiddeleeuwse greppel bevonden zich 
negen kleine sporen. Zeer waarschijnlijk moet 
het merendeel hiervan als paalkuil geïnterpre-
teerd worden. Wel vertoonden ze duidelijke 
verschillen in grootte en vorm. Vijf paalkuilen 
lagen in een min of meer rechte lijn met een 
noord-zuid oriëntatie. Deze lijn bevond zich in 
het verlengde van de noord-zuid georiënteerde 
lijn ten noorden van de postmiddeleeuwse grep-
pel. Mogelijk hebben de tien paalkuilen ooit 
één lange wand van een gebouw gevormd. In 
dat geval heeft deze wand een lengte van min-
stens 13,5 m gekend. De andere lange zijde moet 
zich dan ten westen van sleuf 2 bevinden. Voor 
deze gereconstrueerde plattegrond geldt echter 

afb. 11
(LR23, sleuf 1, vlak 1) 
Coupe over een diepe 
paalkuil (spoornr. 41), 
die onderdeel vormt 
van de oostelijke huis-
plattegrond. De paal-
kern heeft een diepte 
van 80 cm onder vlak-
niveau en bestaat uit 
een zgn. houtschaduw. 
Dat wil zeggen dat (in 
ieder geval het onderste 
deel van) de paal nooit 
is verwijderd, maar in 
de grond is weggerot.

50cm0
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hetzelfde bezwaar als voor de plattegrond in 
sleuf 1. Met zijn noord-zuid oriëntatie wijkt het 
gebouw af van de gebruikelijke oost-west lig-
ging van vroegmiddeleeuwse woonstalhuizen. 
Mogelijk is voor een bijgebouw een dergelijke 
oriëntatie echter niet strikt noodzakelijk. An-
derzijds zouden de vijf paalkuilen ten zuiden 
van de postmiddeleeuwse greppel ook tot een 
apart plattegrond met een oost-west oriëntatie 
behoord kunnen hebben. In dat geval vormen 
zij de korte westelijke wand van een gebouw. De 
zuidelijke lange wand zou in dat geval vergra-
ven zijn door een postmiddeleeuwse greppel. De 
breedte van het gebouw zou in dat geval rond de 
5,65 m gelegen hebben.   

De overige vier sporen in de nederzettingskern 
in sleuf 2 waren twee grote, langgerekte sporen 
en twee kleinere kuilen, die beide slechts voor 
de helft konden worden waargenomen. De twee 
langgerekte sporen hadden een waargenomen 
lengte van 2,5 m en 5,5 m en stonden qua oriën-
tatie min of meer haaks op elkaar. Mogelijk wa-
ren beide sporen restanten van greppels, die tot 
eenzelfde greppelsysteem behoorden. Gezien de 
ligging van het zuidelijke spoor ten opzichte van 
de hierboven gereconstrueerde plattegrond, zou 
deze eventuele greppel uit een andere periode 
dan het gebouw moeten dateren. Het is voorals-
nog niet bekend welk fenomeen ouder is.  

In sleuf 3 werden 33 mogelijke paalkuilen en 
twee overige sporen aangetroffen. De paalkui-
len vertoonden een aanzienlijk grotere spreiding 
dan in sleuf 1 en 2 het geval was. Vermoedelijk 
bevond sleuf 3 zich dan ook langs de rand van 
de nederzettingskern. Het was niet mogelijk op 
basis van de paalkuilen een deel van een boer-
derijplattegrond of bijgebouw te reconstrueren. 
Vermoedelijk bevond sleuf 3 zich in de zone 
rondom de (bij)gebouwen. Enkele van de aan-
getroffen paalkuilen zouden behoord kunnen 
hebben tot zogenaamde spiekers, kleine - veelal 
vier-palige - constructies waarin agrarische ge-
wassen werden opgeslagen, beschermd tegen 

ongedierte. Op basis van de paalkuilen in sleuf 
3 kunnen vijf van dergelijke vier-palige con-
structies worden gereconstrueerd. In alle geval-
len werden slecht twee van de vier palen waar-
genomen. Twee spiekers hadden een gedeeltelijk 
overlappend plattegrond. De twee zuidelijke 
spiekers hadden in de noordwest- respectieve-
lijk noordoost-hoek een dubbele paal, wat moge-
lijk op een reparatie duidt. De spiekers hadden 
zijden met een lengte van 1,4 tot 2,25 m.    

Afgezien van de paalkuilen werden er in sleuf 3 
twee grote, onregelmatig gevormde kuilen aan-
getroffen. De kleinste kuil mat 2,3 m bij 1,4 m 
(afb. 13). Een opvallend verschijnsel van deze 
kuil waren de vier kleine paaltjes die net buiten 
de kuil op de hoeken werden aangetroffen. Met 
een guts kon worden vastgesteld dat de kuil een 
diepte van ca. 10 cm onder vlakniveau had, wat 
neerkomt op een diepte van ca. 60 cm onder hui-
dig maaiveld. Mogelijk moet de kuil worden ge-
interpreteerd als een restant van een zogenaam-
de hutkom. Deze hutkom was onderdeel van een 
kuilhut. Dit is een kleine, meestal rechthoekige 
structuur, die gedeeltelijk verzonken lag in de 
grond. Het dak van de hut werd gedragen door 
twee centraal geplaatste palen of zes palen, 
waarvan er vier op de hoeken stonden. In een 
hutkom werden activiteiten als spinnen en we-
ven uitgevoerd of lag voedsel opgeslagen. Voor 
enkele nederzettingen bestaat het vermoeden 
dat er ook in kuilhutten werd gewoond. De kuil 
uit sleuf 3 komt qua diepte overeen met hutkom-
men van overige opgravingen. De diepte van 60 
cm onder (huidig) maaiveld is een gebruikelijke 
diepte (Heidinga en Offenberg 1992, 78). De 
afmetingen van 2,3 m bij 1,4 m zijn echter vrij 
klein. Bovendien werden bij de kuil uit sleuf 3 
niet de twee centrale, dakdragende palen waar-
genomen alhoewel niet uitgesloten kan worden, 
dat deze onder de vulling van de kuil nog te-
voorschijn komen. In vergelijking met hutkom-
men van elders is de kuil uit sleuf 3 bovendien 
vrij onregelmatig van vorm. Kortom, pas bij een 
eventuele vervolgopgraving zal meer duidelijk-

afb. 12
(LR23, sleuf 2, vlak 
1, gezien vanuit het 
westen) Vlakfoto van 
diverse paalkuilen 
van een deel van een 
gebouwplattegrond. 
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afb. 13
(LR23, sleuf 3, vlak 1) 
Vlakfoto van mogelijke 
hutkom (spoornr. 18). 
De vier kleine palen 
op de hoeken van de 
hutkom zijn op de foto 
slechts vaag zichtbaar. 
Een hutkom is een 
onderdeel van een 
zogenaamde kuilhut. 
In dergelijke hutten 
werden activiteiten als 
spinnen en weven uit-
gevoerd of lag voedsel 
opgeslagen. Voor enkele 
nederzettingen bestaat 
het vermoeden dat er 
ook in kuilhutten werd 
gewoond.

heid worden verkregen omtrent de functie van 
deze kuil. De tweede kuil uit sleuf 3 ging ge-
deeltelijk schuil achter de putwand. Het waar-
genomen deel had afmetingen van 2,2 m bij 2 
m en ging vergezeld van één klein paalkuiltje. 
Over de functie van deze kuil kan vooralsnog 
niets zinnigs worden opgemerkt.

Als laatste werd haaks op sleuf 3 een vierde sleuf 
aangelegd, met als doel meer zicht te krijgen op 
de verspreiding van de sporen in westelijke rich-
ting. Door de aanwezigheid van diverse grote 
bomen in de directe omgeving van sleuf 4 bleek 
de bodem verstoord en zeer uitgedroogd te zijn. 
Als gevolg daarvan was het moeilijk op het vlak 
van sleuf 4 betrouwbare waarnemingen te doen. 
Op het vlak werden vijf kleine paalkuil-achtige 
sporen aangetroffen, waarvan er drie erg vaag 
waren. Daarnaast werd er een min of meer ron-
de kuil met een diameter van 1 m aangetroffen. 
De helft van het vlak bestond uit een cultuur-
laag, verontreinigd met kleine aardewerkfrag-
menten, bot en houtskool. In de zuidoost-hoek 
van het vlak werd er langs de rand van de put 
op deze cultuurlaag een ca. 4 m lang en 70 cm 
brede verkleuring aangetroffen, bestaande uit 
een grijs kleipakket met verbrande huttenleem, 
houtskool, kleine bot- en aardewerkfragmenten 
en schelpen. Het was niet duidelijk of er sprake 
was van een spoor of een vuilere zone van de 
cultuurlaag. Op basis van de kleine spoordicht-
heid in sleuf 4 mag worden geconcludeerd dat 
de nederzettingskern net ten westen van deze 
sleuf een begrenzing heeft gekend. 

De periferie
De spoordichtheid in de zone ten zuiden van 
de nederzettingskern was aanzienlijk lager. Op 
basis van deze constatering is deze zone als pe-
riferie betiteld. In sleuf 1 strekte deze periferie 
zich uit tot zo’n 65 m ten zuiden van de kern. In 
deze perifere zone in sleuf 1 werden elf kleine 
grondverkleuringen aangetroffen. Van vijf van 
deze verkleuringen kon niet met zekerheid wor-
den vastgesteld dat het daadwerkelijk archeolo-

gische grondsporen betrof. De overige zes wa-
ren waarschijnlijk alle paalkuilen, waarvan er 
vier werden gecoupeerd. De kuilen bleken een 
diepte van 10 tot 40 cm onder vlakniveau te heb-
ben. De functie van de paalkuilen is vooralsnog 
niet bekend. Bovendien is de ouderdom ervan 
onduidelijk, aangezien uit geen van de paalkui-
len aardewerkscherven afkomstig zijn. In sleuf 
1 werd in de periferie ook een langwerpig kuil 
aangetroffen. Deze was 6,1 m lang en 75 cm 
breed en vertoonde een donkere, vuile vulling 
waarin met name een schelpenband opviel. Op 
vlakniveau werd er één kleine Badorfscherf aan-
getroffen in de kuilvulling. Vanwege de sterk 
verontreinigde vulling moet de kuil mogelijk 
als afvalkuil worden geïnterpreteerd. 

De periferie in sleuf 2 was aanzienlijk kleiner 
en had een lengte van slechts ca. 20 m. Hierin 
werden vier (mogelijke) paalkuilen en een ronde 
kuil aangetroffen. De paalkuilen lagen paarsge-
wijs. Het noordelijke paar zou behoord kunnen 
hebben tot een vier-palige spieker, waarvan de 
oostelijke helft achter de sleufwand was gele-
gen. De paalkuilen werden gecoupeerd en ble-
ken een diepte van 14 en 21 cm onder vlakni-
veau te hebben. Er kwamen geen vondsten uit de 
vulling van de kuilen. Voor het zuidelijke paar 
is een vier-palige spiekerreconstructie weinig 
aannemelijk, aangezien in dat geval de overige 
twee palen in het vlak zichtbaar geweest zouden 
moeten zijn. De ronde kuil had een donkere, 
houtskoolrijke kern met een diameter van 1,1 m. 
Rond de kuil bevond zich een mogelijke insteek. 
Deze had een diameter van 2,3 m en was zande-
rig gevuld. De kuil is tijdens het proefonderzoek 
niet nader onderzocht, maar zou een waterput 
kunnen zijn. Uit dit spoor is op vlakniveau één 
scherf afkomstig, te weten een scherf ruwe Ba-
dorf (baksel W-2 of W-10; zie §6.1). 

In sleuf 3 was het onderscheid tussen de neder-
zettingskern en de periferie niet duidelijk zicht-
baar. Waarschijnlijk heeft dit te maken met het 
feit dat sleuf 3 langs de rand van de nederzet-
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tingskern lag. Hier is de spoordichtheid binnen 
de kern lager dan in sleuf 1 en 2, waardoor het 
verschil met de spoordichtheid in de periferie 
minder groot is. 

5.2 De laatmiddeleeuwse sporen
In het zuidelijke deel van sleuf 1 werden spo-
ren aangetroffen die niets met de vroegmiddel-
eeuwse nederzetting van doen hadden (afb. 14). 
Op basis van het vondstmateriaal uit de sporen 
kunnen deze in de late en post Middeleeuwen 
gedateerd worden. Er waren twee greppels zicht-
baar. Deze lagen dicht bij elkaar, maar verschil-
den in oriëntatie. De noordelijke greppel had 
een breedte van 2,5 tot 3 m en een diepte van ca. 
1,5 m onder huidig maaiveld. Afgezien van en-
kele vroegmiddeleeuwse scherven kwam er een 
fragment kloostermop uit de vulling van deze 
greppel. Van deze kloostermop kon slechts de 
dikte worden vastgesteld, die 8,5 cm bedraagt. 
Op basis van deze dikte kan de kloostermop als 
een relatief vroeg exemplaar worden bestem-
peld, te dateren rond 1200 na Chr. De zuidelijke 
greppel was ca. 2,5 m breed en had een diepte 
van ca. 1,25 m onder huidig maaiveld. Er kwa-
men drie Paffrathscherven en twee Pingsdorf-
scherven uit de vulling van deze greppel. In alle 
gevallen betreft het wandfragmenten die niet 
nader te dateren zijn. Vermoedelijk moeten ze 
in de elfde of twaalfde eeuw worden geplaatst. 
Het is mogelijk dat beide greppels gelijktijdig 
waren en dat ze onderdeel van één greppelsy-
steem hebben gevormd. Hiertegen pleit echter 
het verschil in breedte en diepte en het feit dat 
de greppels niet haaks op elkaar staan. De zui-
delijke greppel ging aan de zuidkant over in 

een langwerpig spoor dat grotendeels achter de 
sleufwand verborgen lag. Mogelijk is er sprake 
van een kromme greppel. Het spoor was onder 
meer moeilijk te interpreteren, omdat deze werd 
versneden door een zeventiende- en/of achttien-
de-eeuwse greppel. Uit het spoor kwamen ne-
gentien aardewerkfragmenten (vijftien Paffrath, 
één kogelpot, drie Andenne), vijf botfragmenten 
en fragmenten van een maalsteen van basalt-
lava. Op basis van dit vondstmateriaal kan dit 
spoor in de elfde of twaalfde eeuw gedateerd 
worden. Bij het afwerken van dit spoor werd 
onder de vulling ervan een mogelijke paalkuil 
aangetroffen, alhoewel er ook van een lokale 
verdieping van de greppel sprake zou kunnen 
zijn. In de vulling van dit spoor werd een Paf-
frathscherf gevonden. Ten zuiden van dit grote 
spoor werd een langwerpige kuil aangetroffen. 
Deze had een waargenomen lengte van 2,5 m en 
een diepte van ca. 1,2 m onder maaiveld. Afge-
zien van een drietal vroegmiddeleeuwse scher-
ven komen er ook drie Paffrathscherven uit de 
vulling. Het laatste spoor dat in dit verband ver-
meld dient te worden, is een paalkuil direct ten 
zuiden van één van de greppels. Deze paalkuil 
heeft een diepte van 53 cm onder vlakniveau, 
wat neerkomt op een diepte van ca. 1,10 m on-
der maaiveld. Er komen geen vondsten uit de 
vulling van deze paalkuil. Aangezien er echter 
geen vroegmiddeleeuwse sporen in dit deel van 
de sleuf werden gevonden, lijkt een datering in 
de elfde of twaalfde eeuw aannemelijk. Het valt 
echter niet uit te sluiten, dat de paalkuil dateert 
uit de periode van de zeventiende- en/of acht-
tiende-eeuwse greppel.  

afb. 14 
Overzicht van de laat-
middeleeuwse sporen, 
een postmiddeleeuwse 
greppel en de twaalfde-
eeuwse restgeul van 
de Oude Rijn aan de 
zuidkant van sleuf 1 en 
sleuf 2.

Legenda:

 =  twaalfde-eeuwse 
restgeul van de 
Oude Rijn volgens 
het RAAP-onder-
zoek

 =  elfde-/twaalfde-
eeuwse sporen

 =  zeventiende-/acht-
tiende-eeuwse 
sporen 

100 20m



6 De vondsten

6.1 Het aardewerk
Er werd in totaal 7,5 kg aardewerkfragmenten 
verzameld. Hiervan was 1 kg afkomstig uit de 
vulling van de laatmiddeleeuwse sporen aan de 
zuidkant van het onderzoeksterrein. De overige 
6,5 kg bestond uit vroegmiddeleeuws aardewerk, 
waarvan 3 kg afkomstig was uit de vroegmiddel-
eeuwse sporen en cultuurlaag. De overige 3,5 kg 
van dit schervenmateriaal werd aangetroffen in 
de vulling van subrecente sporen en de bouw-
voor. Van deze 3,5 kg was 1,5 kg afkomstig uit 
de bouwvoor van sleuf 4 en de noordelijke helft 
van sleuf 3, dat wil zeggen uit een zone langs 
de rand van de nederzettingskern. Mogelijk is 
er hier sprake van een bewuste depositie van 
nederzettingsafval. Van het vroegmiddeleeuw-
se aardewerk zijn tijdens de uitwerking slechts 
die vondstnummers nader bekeken, die aan een 
vroegmiddeleeuws spoor of de vroegmiddel-
eeuwse cultuurlaag gekoppeld kunnen worden 
(ca. 3 kg, n=162). De 3,5 kg vroegmiddeleeuwse 
scherven uit subrecente sporen of de bouwvoor 
zijn niet betrokken bij de uitwerking.

Het aardewerk van LR23 dateert uit de laat-Me-
rovingische en vroeg-Karolingische periode, om 
precies te zijn de tweede helft van de zevende en 
de gehele achtste eeuw. Het feit dat het aardewerk 
uit deze overgangsperiode dateert, leidt nogal 
eens tot een zekere mate van onduidelijkheid bij 
het determineren en dateren ervan. Bovendien 
bleek het vanwege de zeer fragmentarische staat 
van de aardewerkscherven vaak onmogelijk een 

potvorm vast te stellen. Het merendeel van het 
aardewerk bestaat uit laat-Merovingisch aarde-
werk, met name de periode 650 tot 750 na Chr. 
De sporen met ontegenzeggelijk Karolingisch 
materiaal zijn - afgezien van één spoor in sleuf 4 
- gesitueerd in sleuf 1 en de zuidelijke helft van 
de nederzettingskern in sleuf 2.  

Het Merovingische aardewerk
Het Merovingische aardewerk (n=ca. 127) be-
staat op één scherf na uit scherven ruwwandig 
aardewerk, afkomstig uit het Duitse Rijngebied, 
waarschijnlijk vooral Mayen. Binnen het Me-
rovingische aardewerk bleek het gladwandige 
aardewerk volledig te ontbreken. Er werd één 
scherf handgevormd aardewerk aangetroffen 
(vondstnr. 40). Deze behoort waarschijnlijk tot 
een zogenaamde eivormige pot, in veel opzich-
ten de voorloper van de latere kogelpotten. Er 
werden drie fragmenten van tuiten aangetrof-
fen, waarvan er één aan een type kan worden 
toegewezen (vondstnr. 37, afb. 15). Deze tuit is 
van het type W VI, baksel W-14 (zie Van Es en 
Verwers 1980), dat een bloeitijd kende in de eer-
ste helft van de achtste eeuw. Deze datering zien 
we terug bij een zand-gemagerde scherf met af-
gebroken ooraanzet (vondstnr. 52). Deze is van 
het type W V en heeft een baksel W-13-achtig 
structuur. Binnen het Merovingische aarde-
werk kunnen verschillende randvormen wor-
den waargenomen, zoals een rand van het type 
1a (Bakker 1997, 25-27) (o.a. vondstnr. 72) en 
een naar buiten omgebogen, enigszins verdikte 
rechthoekige rand, aan de buitenzijde afgeplat 
(Bakker 1997, type 1b, afb. 26-5, eind zevende 

tot eind achtste eeuw) (o.a. vondstnr. 81). 

Het opvallendste stuk Merovingisch 
aardewerk is afkomstig uit de cul-

tuurlaag in sleuf 4 (vondstnr. 80). 
Het betreft een groot fragment van 
een 7 cm hoog schaaltje met een 

randdiameter van 15,5 cm (afb. 16). 
Het schaaltje heeft een lensvormige 

bodem. Deze vorm komt overeen met de 
categorie W X B (met name W X B, num-

mer 3; Van Es en Verwers 1980, 102/103). 
De schalen uit deze categorie worden geken-

merkt door een scherpe en hoekige overgang 
van de buik naar een rudimentaire schouder in 
combinatie met een lange, naar buiten gerichte 
en onverdikte rand. Deze rand kan recht of 

iets gebogen zijn. Deze aardewerkvorm heeft 
een bloeitijd tussen 650 en 750 na Chr. Het 
oranjeachtige baksel moet worden geplaatst 
in de categorie van W-2.

afb. 15
(LR23, 
vondstnr. 37) 
Tuit van een 
Merovingische 
ruwwandige 
pot, afkomstig 
uit de vuile 
cultuurlaag in sleuf 
1. De tuit moet 
worden gerekend tot 
type W VI (baksel W 
14), die een bloeitijd 
kent in de eerste helft 
van de achtste eeuw. 
De hoogte van het 
afgebeelde fragment 
bedraagt 4,5 cm
Foto: H. Lägers.
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Binnen het Merovingische aardewerk missen de 
vijfde en zesde-eeuwse vormen. Zo werden er 
bijvoorbeeld geen wijdmondige potten met kor-
donlijst (in gebruik tot ca. 500 na Chr.: Bakker 
1997, 37) gevonden. Daarnaast missen tevens de 
typische, laat-Romeinse/vroeg-Merovingische 
bord- en schaalvormen. 

Het Karolingische aardewerk
Het Karolingische materiaal bestaat uit ca. 35 
scherven. De aanwezige aardewerksoorten zijn 
met name Badorf en Mayen. Daarnaast werd er 
een fragmenten van een kogelpot aangetroffen 
(vondstnr. 13, afb. 17). Deze had - afgezien van 
een grindmagering - ook een schelpmagering, 
een kenmerk dat rond 900 na Chr. verdwijnt 
(Verhoeven 1998, 31). Binnen het Badorfaarde-
werk werd onder meer een rand aangetroffen 
die aan een pot van het type W II C toegeschre-

ven kan worden (Van Es en Verwers 1980, 75) 
(vondstnr. 30). Deze worden met name geda-
teerd tussen 750 en 850 na Chr. Daarnaast werd 
er in de cultuurlaag in sleuf 1 een fragment 
van een reliëfbandamfoor gevonden (type W I) 
(vondstnr. 30). Deze komen voor vanaf 750 na 
Chr., maar kennen een bloeiperiode vanaf het 
begin van de negende eeuw. Waarschijnlijk 
geeft deze scherf dan ook een einddatering van 
de nederzetting. Deze einddatering moet moge-
lijk nog enigszins worden vervroegd, gezien het 
ontbreken van de Karolingische bolpotten (type 
W III), die een bloeiperiode hebben tussen 750 
en 850 na Chr. Binnen het Badorf zijn de baksels 
W-2 en/of W-10 aangetroffen, de middelharde en 
harde baksels binnen de Badorfgroep (Van Es en 
Verwers 1980, 56-59). Binnen de categorie van 
het Mayen overheersen de grovere baksels (bak-
sel W-3), alhoewel ook de fijnere baksels aan-

afb. 16 
Een opvallend stuk 
Merovingisch aar-
dewerk is afkomstig 
uit de cultuurlaag in 
sleuf 4 (vondstnr. 80). 
Het betreft een groot 
fragment van een 7 cm 
hoog schaaltje met een 
randdiameter van 15,5 
cm. Het schaaltje heeft 
een lensvormige bodem. 
Deze vorm komt over-
een met de categorie W 
X B (met name W X B, 
nummer 3; Van Es en 
Verwers, 102/103). De 
schalen uit deze cate-
gorie worden geken-
merkt door een scherpe 
en hoekige overgang 
van de buik naar een 
rudimentaire schou-
der in combinatie met 
een lange, naar buiten 
gerichte en onverdikte 
rand. Deze rand kan 
recht of iets gebogen 
zijn. Deze aardewerk-
vorm heeft een bloeitijd 
tussen 650 en 750 na 
Chr. Het oranje-achtige 
baksel moet worden ge-
plaatst in de categorie 
van W-2.
Foto: H. Lägers.

afb. 17
(LR23, sleuf 1, vondstnr. 
13) Fragment van een 
Karolingische kogel-
pot, aangetroffen in 
een (afval)kuil. Het 
kogelpotfragment heeft 
- afgezien van een 
zand- en grindmage-
ring - ook een schelp-
magering, een ken-
merk dat rond 900 
na Chr. verdwijnt. De 
afmetingen van het 
afgebeelde fragment 

bedragen 9,8 bij 7,3 
cm.
Foto: H. Lägers.
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wezig zijn (baksel W-9). Eén wandfragment ver-
toont een radstempelversiering (vondstnr. 30).

6.2 Overig
Van de 84 vondstnummers van LR23 kunnen 
er 35 in verband gebracht worden met vroeg-
middeleeuwse sporen of cultuurlaag. Hiervan 
bevatten er elf één of meerdere botfragmenten. 
In totaal werden er 40 botten en botfragmenten 
aangetroffen. Uit de laatmiddeleeuwse sporen 
zijn twaalf vondstnummers afkomstig. Hiervan 
bevatten twee vondstnummers in totaal vijf bot-
fragmenten. De botten zijn vooralsnog niet door 
een specialist onderzocht.

Uit de bouwvoor is een groot aantal metalen 
voorwerpen afkomstig. Alle voorwerpen hier-
van die gedetermineerd konden worden, date-
ren uit de post Middeleeuwen. Het is zeer waar-
schijnlijk dat alle niet te determineren metalen 
voorwerpen uit de bouwvoor eveneens uit deze 
periode stammen. Slechts twee metalen voor-

werpen van dit proefonderzoek dateren uit de 
vroege Middeleeuwen, namelijk een spinlood 
en een munt. Het spinlood (vondstnr. 24, afb. 
18) werd aangetroffen in het vuile kleipakket 
van sleuf 1 waarop de nederzettingssporen zijn 
gelegen. Vanwege deze context moet het spin-
lood in de vroege Middeleeuwen gedateerd wor-
den. Het spinlood heeft een buitendiameter van 
3,5 cm, een dikte van 0,8 cm en is voorzien van 
een enigszins concentrisch gat met een diame-
ter van 1,4 cm. Het tweede metalen voorwerp 
dat dateert uit de periode van de nederzetting, is 
een zilveren munt (vondstnr. 48, afb. 19). Deze 
sceatta is afkomstig uit een subrecente greppel 
die in sleuf 2 langs de zuidelijke rand van het 
kleipakket met de nederzettingssporen loopt. 
De munt moet bij het dempen van de greppel er 
bij toeval in terechtgekomen zijn. De sceatta is 
van het zogenaamde ćontinentale runen-type´ 
en moet gedateerd worden rond 600 na Chr. 
Deze datering is dus enigszins vroeger dan de 
aanvangsdatering van het aardewerkcomplex. 

afb. 18
(LR23, sleuf 1, vondstnr. 
24) Spinlood, afkomstig 
uit vuile cultuurlaag. 
Het spinlood werd 
gevonden in combinatie 
met enkele Karolin-
gische scherven. Het 
spinlood zou echter ook 
uit de Merovingische 
periode kunnen date-
ren. De diameter van 
het spinlood bedraagt 
3,4 cm.
Foto: H. Lägers.

afb. 19
(LR23, sleuf 2, vondstnr. 
48) Een Merovingische 
sceatta, afkomstig uit 
de vulling van een 
postmiddeleeuwse 
greppel. De zilveren 
sceatta is van het zgn. 
‘continentale runnen-
type’ en dateert van ca. 
600 na Chr. De sceatta 
- die 1,11 gram weegt - 
werd aangetroffen in de 
directe omgeving van 
de westelijke gebouw-
plattegrond (en). De 
diameter van de sceatta 
bedraagt 1,2 cm.
Foto: H. Lägers.
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7 Conclusies en 
aanbevelingen

7.1 Conclusies
Op het onderzochte perceel langs de A2 bevin-
den zich de overblijfselen van een laat-Mero-
vingische en vroeg-Karolingische nederzetting, 
daterend uit de periode van ca. 650 tot 800 na 
Chr. Op basis van een verschil in spoordicht-
heid kan de nederzetting worden onderverdeeld 
in een kern en een periferie. De kern bestond 
uit een oost-west georiënteerde strook met een 
afmeting van ca. 90 bij 35 m. Daarbij moet wor-
den opgemerkt dat de oostelijke grens niet op 
het onderzochte perceel werd aangetroffen. 
Deze grens heeft mogelijk onder de huidige A2 
gelegen of ligt ten oosten hiervan. Het oostelijke 
deel van de nederzetting is dan ook waarschijn-
lijk vernietigd door de aanleg van de rijksweg. 
Het merendeel van de sporen in de kern van de 
nederzetting bestond uit paalkuilen. Daarnaast 
werden er langwerpige kuilen en mogelijke res-
tanten van greppels gevonden. Op basis van de 
paalkuilen kunnen er delen van twee of drie 
gebouwplattegronden worden gereconstrueerd. 
Deze reconstructies zijn echter zodanig incom-
pleet, dat er over de lengte, breedte, inrichting 
of overige bouwkundige details van de gebou-
wen vooralsnog weinig kan worden vermeld. 
Deze gebrekkige informatie is niet alleen een 
gevolg van de geringe breedte van de aangeleg-
de proefsleuven, maar is waarschijnlijk even-
eens te wijten aan de vuile, vroegmiddeleeuwse 
cultuurlaag die in grote delen van de nederzet-
tingskern aanwezig was. Hierdoor zullen veel 
sporen tijdens dit beperkte proefonderzoek nog 
niet zichtbaar zijn geweest. De aanwezigheid 
van deze cultuurlaag betekent tegelijkertijd, dat 
de nederzettingssporen nagenoeg niet onderhe-
vig zijn geweest aan enige vorm van erosie. De 
goede conserveringstoestand bleek onder ande-
re bij het couperen van drie paalkuilen in sleuf 
1. Hiervan kenden er twee een grote diepte, 
namelijk een diepte van ca. 80 cm onder vlak, 
dat wil zeggen ca. 1,5 m onder huidig maaiveld. 
Bovendien bestond in beide gevallen de paal-
kern uit een goed geconserveerde houtschaduw. 
Binnen de nederzettingskern viel er een onder-
scheid te maken tussen de oostelijke en de wes-
telijke helft. De gebouwplattegronden waren 
gesitueerd in de oostelijke helft. In de westelijke 
helft werden eveneens vele paalkuilen gevon-
den. Deze lagen over het algemeen echter geïso-
leerder van elkaar dan in de oostelijke helft van 
de kern. In de westelijke helft kunnen dan ook 
geen (delen van) gebouwplattegronden worden 
gereconstrueerd, maar lijken de paalkuilen eer-
der onderdeel van meerdere spiekers geweest te 

zijn. De ligging van spiekers langs de rand van 
een nederzetting is ook bij andere vindplaatsen 
aangetoond. Temidden van de spiekers werd een 
vreemde kuil met op de vier hoeken een klein 
paaltje aangetroffen. Mogelijk kan dit spoor als 
een hutkom worden geïnterpreteerd.   

Ten zuiden van de nederzettingskern bevond 
zich een periferie, die werd gekenmerkt door 
een lage spoordichtheid. Hier werden enkele 
paalkuilen, een mogelijke waterput en een mo-
gelijke afvalkuil met schelpenvulling aangetrof-
fen. Bovendien zijn twee van de zes hierboven 
vermelde spiekers gesitueerd in de periferie. 

Op basis van het aardewerk kan worden gecon-
cludeerd dat de nederzetting tegen het einde van 
de achtste eeuw na Chr. werd verlaten. Moge-
lijk hing dit samen met een reactivering van de 
Oude Rijn rond deze periode, zoals die op basis 
van overig archeologisch onderzoek in Leidsche 
Rijn kan worden vermoed. Pas na twee of drie 
eeuwen zouden er opnieuw menselijke activitei-
ten plaatsvinden op het onderzochte perceel. De 
elfde- en/of twaalfde-eeuwse sporen - met name 
greppels - die hier van getuigen, zijn alle te vin-
den aan de zuidzijde van het opgravingsterrein. 
Het onderzochte perceel ligt binnen de grenzen 
van het gebied dat in laatmiddeleeuwse bron-
nen wordt omschreven als zijnde bezit van drie 
Utrechtse kapittels. Uit een dertiende-eeuwse 
bron blijkt dat de uithof van het kapittel van St. 
Marie waarschijnlijk in de buurt van het opgra-
vingsterrein gezocht moet worden. Het is mo-
gelijk dat de laatmiddeleeuwse sporen moeten 
worden toegeschreven aan de centrale uithof 
van het kapittel van St. Marie. Het kloostermop-
fragment uit de eerste helft van de dertiende 
eeuw betekent mogelijk dat er reeds in deze 
vroege periode steenbouw heeft bestaan in de 
omgeving van het opgravingsgebied. Gezien de 
zeldzaamheid van dergelijke vroege steenbouw 
in het buitengebied lijkt een verband met een 
uithof in kapittelbezit een logische gedachte.

7.2 Aanbevelingen voor vervolgonder-
zoek
Als gevolg van de uit te voeren werkzaamheden 
in verband met de verlegging van de A2 dreigt 
er een direct gevaar voor de archeologische 
overblijfselen van zowel de vroegmiddeleeuwse 
alsook de laatmiddeleeuwse bewoning. Een be-
houd van de archeologische sporen in situ door 
het uitvoeren van beschermende maatregelen zal 
niet mogelijk zijn. Vandaar dat een definitieve 
opgraving van zowel de vroeg- alsook laatmid-
deleeuwse sporen noodzakelijk is. De omvang 
van het laatmiddeleeuwse nederzettingsareaal 
is beperkt, namelijk ca. 1720 m2. Er kunnen met 
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name greppels, kuilen en mogelijk enkele paal-
kuilen worden verwacht. Waarschijnlijk zal het 
aanleggen van slechts één vlak voor dit deel van 
het op te graven terrein voldoende zijn. Het op 
te graven vroegmiddeleeuwse nederzettingsare-
aal valt onder te verdelen in twee segmenten. De 
periferie heeft een oppervlakte van ca. 1250 m2. 
De te verwachten spoordichtheid in deze peri-
ferie is erg laag en het aanleggen van één vlak 
zal voldoende zijn. In de periferie kunnen spie-
kers, waterputten, (afval)kuilen en hutkommen 
verwacht worden. De nederzettingskern beslaat 
een gebied van ca. 2750 m2 en wordt gekenmerkt
door een aanzienlijk hogere spoordichtheid. Van-
wege de aanwezigheid van een vuile cultuur-
laag in grote delen van de nederzettingskern zal 
het noodzakelijk zijn binnen grote delen van de 
kern twee vlakken aan te leggen. Het valt echter 
niet uit te sluiten dat in een enkel geval zelfs drie 
vlakken noodzakelijk zijn. Het merendeel van de 
sporen zal bestaan uit paalkuilen. Een deel hier-
van zal waarschijnlijk worden gekenmerkt door 
een grote diepte. Gezien de hoge spoordichtheid 
is het niet eenvoudig deze diepe paalkuilen ma-
chinaal te couperen. Dit heeft een grote mate van 
arbeidsintensief handwerk tot gevolg.  

Afgezien van paalkuilen kunnen er binnen de 
nederzettingskern greppels en kuilen worden 
verwacht. Daarnaast dient er speciale aandacht 
besteed te worden aan de vuile cultuurlaag die 
over grote delen van de kern nog aanwezig is. 
Daarbij valt te denken aan het uitzeven van 
de vuilste delen van deze laag gedurende het 
veldwerk. Het materiaal dat hierdoor verkregen 
wordt, kan helpen bij het maken van het chrono-
logische onderscheid tussen de laat-Merovingi-
sche en de vroeg-Karolingische bewoningscon-
centraties binnen de nederzettingskern. Daar-
naast kan het zeven van de cultuurlaag waar-
schijnlijk met name in de categorie van het (fij-
ne) botmateriaal leiden tot een grotere en meer 
representatieve vondsthoeveelheid dan bij het 
handmatig of machinaal uitschaven van deze 
laag het geval zal zijn. Tijdens de definitieve op-
graving moeten er de nodige grondmonsters ge-
nomen worden. Met name diepe paalkuilen en 
eventueel waterputten zullen hiervoor geschikt 
zijn. Het onderzoek van deze grondmonsters op 
de aanwezigheid van (al dan niet verbrande) za-
den en pollen kan hopelijk veel nieuwe infor-
matie opleveren omtrent het landschap en de 
voedseleconomie van deze nederzetting. 
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Vondsten en documentatie

De veldtekeningen en de overige administratie 
van het proefonderzoek zijn in het bezit van 
de Sectie Cultuurhistorie gemeente Utrecht en 
bevinden zich tijdelijk in de archeologische de-
pendance in Leidsche Rijn, ’t Zand 4a te Utrecht. 
Te zijner tijd zullen deze worden overgebracht 
naar het pand aan de Zwaansteeg 11 te Utrecht. 
Ook het vondstmateriaal is tijdelijk opgeslagen 
in de dependance aan ’t Zand, maar zal te zij-
ner tijd worden overgebracht naar het centrale 
archeologische depot van de gemeente Utrecht, 
gevestigd in Fort Rhijnauwen, Rhijnauwensel-
aan 3 te Bunnik. 
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