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Van 12/06/2008 tot 03/10/2008 heeft definitief archeo-

logisch onderzoek plaatsgevonden aan de Parkzichtlaan-

Zuid en Alendorperweg 120 in De Meern, Utrecht. Het 

onderzoek is uitgevoerd door archeologen van Team 

Erfgoed van de gemeente Utrecht, in opdracht van 

Projectbureau Leidsche Rijn. Binnen het plangebied is 

woningbouw en realisatie van infrastructuur gepland. De 

aanwezige archeologische resten zullen daarbij verstoord 

worden. Voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden is het 

plangebied door middel van een inventariserend onder-

zoek in de vorm van proefsleuven onderzocht. Op grond 

van de resultaten van dat inventariserend veldonderzoek 

(IVO) was aanvullend onderzoek nodig. Doel van de 

opgraving was het behoud ex situ van de archeologische 

waarden binnen de onderzoekslocaties. De onder-

zoeksthema’s betroffen landschap, watermanagement, 

bewonings geschiedenis, landschapsgebruik, infrastruc-

tuur, fysieke kwaliteit en context van de scheepsresten.

Voor het definitieve onderzoek is het terrein in vier zones 

opgedeeld. Zone A bevond zich in het noordwesten en 

bevatte mogelijk geïsoleerde sporen uit de (pre-)Romeinse 

tijd en een kleilichaam met onbekende aard, genese en 

datering. Zone B besloeg het centrale deel en bevatte 

vermoedelijk voornamelijk restgeulafzettingen, waaronder 

een zeer vondstrijke beddingafzetting. Zone C lag in het 

zuidoosten van het terrein. Hier is een houten beschoeiing 

(structuur A1) aangetroffen. Zone D lag ten noorden van 

de rotonde ‘t Zand en bevatte mogelijk restanten van de 

Romeinse limesweg. Deze gebieden zijn door middel van 

twaalf werkputten in meerdere vlakken, en vijf dwars-

profielen onderzocht.

Aan het eind van de eerste eeuw werd bijna de hele on-

derzoekslocatie gedomineerd door de Heldammer rivier, 

die van noord naar zuid stroomde in een vrijwel rechte 

bedding. In de tweede eeuw na Chr. schoof de rivier 

geleidelijk in westelijke richting. Het pakket kleiige afzet-

tingen aan de westzijde van de onderzoekslocatie bood 

een hogere weerstand tegen erosie. Op het moment dat 

de rivier dit pakket begon aan te snijden nam de migra-

tiesnelheid af. Aan het eind van de tweede of begin derde 

eeuw, werd de verbinding van de Heldammer rivier met 

de Oude Rijn stroomrug langzaam afgesneden, waardoor 

de dimensies van de rivier afnamen. In de eerste decennia 

van de derde eeuw was de bedding nog slechts 40 tot 50 

m breed en 2,5 m diep. Aan het eind van de derde eeuw 

is de rivier volledig verland.

Op het oostelijke deel van het terrein zijn zeven rijen van 

palen aangetroffen. Deze volgen allemaal de loop van de 

rivier en zijn geïnterpreteerd als oostelijke beschoeiingen 

van de waterloop in verschillende periodes. Uit deze rijen 

kunnen, van oost naar west, in ieder geval drie fasen 

worden onderscheiden.

Het meest oostelijk bevindt zich de zwaarste oever-

versteviging, die globaal noord-zuid georiënteerd is 

met een knik aan de noordzijde richting het oosten. De 

structuur is opgebouwd uit kleine, dicht opeen geplaatste 

paaltjes met op regelmatige afstand een dikke aangepunte 

paal aan de westzijde. In de bocht zelf zijn vijf dikke 

palen dicht bijeen in de grond geslagen. Waarschijnlijk 

bestond de beschoeiing uit kleine, dicht opeen geslagen 

paaltjes met aan de oeverzijde horizontaal geplaatste 

planken of balken om de druk van de grond op de paal-

tjes te verdelen. De dikke, diep ingeslagen palen aan de 

waterzijde hebben mogelijk gediend om deze constructie 

te verstevigen. Deze palen kunnen daarnaast ook nog 

dienst hebben gedaan als stoot- of meerpalen, waardoor 

de indruk ontstaat dat het hier een kadefront betreft. 

De eiken palen hebben een kapdatum van 93 na Chr. 

Opmerkelijk is dat de iepen allemaal een andere veldatum 

hebben: 94, 95 en 96 na Chr. Het hout heeft waarschijn-

lijk een lokale herkomst.

Verder naar het westen is een aantal palenrijen aangetrof-

fen die waarschijnlijk onderdeel zijn geweest van twee op-

eenvolgende beschoeiingen. Eén van deze palenrijen kan 

een steigertje of plankier betreffen. Doordat de oostelijke 

rivieroever in het centrale deel van het opgravings terrein 

lange tijd, waarschijnlijk vanaf het midden van de tweede 

eeuw tot aan de verlandingsfase in de derde eeuw, nage-

noeg op dezelfde plaats bleef liggen, is het niet duidelijk 

of deze beschoeiingen zijn aangelegd op het moment dat 

de rivier zich nog uitstrekte tot aan de westzijde van het 

plangebied of dat de rivierbedding al aan het krimpen was.

Aangezien de Heldammer rivier zich van het laatste kwart 

van de eerste eeuw tot in de tweede eeuw over vrijwel het 

gehele terrein uitstrekt zijn eventueel aanwezige oudere 

sporen niet meer aan te tonen. De sporen die zich op 

de onderzoekslocatie bevinden dateren daarmee vanaf 

de tweede eeuw na Chr. In totaal zijn 34 greppels, 28 

kuilen, 37 paalkuilen, een dierbegraving en 23 locaties 

met hoefindrukken aangetroffen. De meeste sporen zijn 

op het eerste sporenvlak waargenomen en bevatten geen 

of nauwelijks (dateerbaar) vondstmateriaal. De dateerbare 

Samenvatting
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stukken komen vrijwel allemaal uit de Romeinse tijd, wat 

echter niet betekent dat de sporen dan ook Romeins zijn. 

De scherven kunnen door opspit in de sporen terecht zijn 

gekomen. In het algemeen zijn de sporen aan de hand 

van de stratigrafie, vulling, kleur en associatie met andere 

sporen niet nader te dateren dan in de late middeleeu-

wen/nieuwe tijd, vroege middeleeuwen of (vermoedelijk) 

Romeinse tijd.

Het vondstmateriaal is voornamelijk een neerslag van 

nederzettingsactiviteiten, met als grootste componen-

ten aardewerk, metaal, grofkeramiek, natuursteen en 

dierlijk bot. Het vondstmateriaal concentreert zich in de 

zuidoosthoek van het opgravingsterrein, niet ver van de 

noordelijke begrenzing van de vicus rond het castellum 

De Meern. Twee fuiken wijzen op lokale visvangst van 

eind eerste eeuw tot in de tweede eeuw. Opvallend is dat 

de dichtheid van het vondstmateriaal in de tweede en 

derde eeuw toeneemt, om vanaf het einde van de derde 

eeuw weer af te nemen. Met de toenemende vondstdicht-

heid komt tegelijkertijd ook een meer militaire context 

naar voren in de vorm van (metalen) militaria, bespijkerde 

schoenen en een fragment van een schildhoes. Ook de 

aanwezigheid van meer dan 60 grofkeramieken werp-

kogels wijst op militaire activiteiten, die in verband 

kunnen worden gebracht met het zuidoostelijk gelegen 

castellum, evenals de aanwijzingen voor lokale kalkberei-

ding binnen het natuursteen. In de vroege middeleeuwen 

zijn (naast nederzettingsafval) binnen het vondstenspec-

trum aanwijzingen gevonden voor scheepsbouw.

Op het onderzoeksterrein zijn de resten van twee 

Romeinse schepen gevonden. De Meern 6 is een bok 

en behoort tot de familie van punterachtige vaartuigen. 

Dit betekent dat punters in het Romeinse rijk al bekend 

geweest moeten zijn. Daarbij laten beide typen, de punter 

en de bok, een grote continuïteit zien en zijn – afgezien 

van het typisch Romeinse gebruik van spijkers als ver-

binding tussen huid en inhouten in Noordwest-Europa en 

Gallië – de punters en bokken qua scheepsbouwkundige 

principes en lengte al volledig ontwikkeld. De punter is 

dus geen lokaal ontwikkeld vaartuig, maar een mediter-

raans ontwerp, dat al in de Romeinse tijd volledig ontwik-

keld was en waarbij eerder sprake is van continuïteit dan 

van evolutie.

De Meern 7 is een voor Noordwest-Europa zeer vroeg 

schip, waarschijnlijk gebouwd in het vierde kwart van de 

eerste eeuw na Chr. en, gezien de herkomst van het hout, 

op een ‘Nederlandse’ werf. Het volledig platte, kielloze 

vlak was samengesteld uit drie relatief brede vlakplanken 

en wat smallere zijplanken. Het schip was niet voorzien 

van L-vormige kimmen uit één stuk, maar van hoekige 

kimmen, gevormd door de buitenste vlakplanken en 

de daartegen geplaatste (onderste) boordplanken. 

Waarschijnlijk was daarboven nog minstens één boord-

plank geplaatst. Aannemelijk is dat, uitgaande van de 

rechte zijkant van de lekker inclusief opstand, de boorden 

verticaal geplaatst waren.

Het onderzoek heeft een beeld gegeven van de directe 

omgeving van het zuidoostelijk gelegen castellum en 

vicus. Vooral de materiële neerslag, daterend vanaf het 

laatste kwart van de eerste eeuw tot in de derde eeuw, 

heeft deels een militair karakter, maar ook het vicus-

aspect komt naar voren in het vondstmateriaal. Het 

hoogtepunt van de activiteiten ligt in de tweede helft van 

de tweede eeuw tot in de eerste helft van de derde eeuw. 

Mogelijk werd in deze periode het vicusareaal uitgebreid 

langs de oevers van de rivier, waardoor het nederzettings-

afval ook meer noordelijk in het water werd gedeponeerd. 

Met het onderzoek LR62 is de bestaande kennis van de 

periferie van castellum De Meern verder uitgebreid.
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Van 12/06/2008 tot 03/10/2008 heeft definitief een 

archeologisch onderzoek (DAO) plaatsgevonden aan de 

Parkzichtlaan-Zuid1 en Alendorperweg 120 in De Meern, 

Utrecht (zie afb. 1.1). Het onderzoek is uitgevoerd door 

archeologen van Team Erfgoed van de gemeente Utrecht, 

in opdracht van Projectbureau Leidsche Rijn. 

Binnen het plangebied is woningbouw en realisatie van 

infrastructuur gepland. De aanwezige archeologische 

resten zullen daarbij verstoord worden en behoud in situ 

is niet mogelijk. Het plangebied ligt binnen een wettelijk 

beschermd monument (rijksmonumentnummer 493578). 

Voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden is het plange-

bied door middel van een inventariserend onderzoek in 

de vorm van proefsleuven onderzocht van 19-02-2008 tot 

02-04-2008. Op grond van de resultaten van dat inven-

tariserend veldonderzoek (IVO) had het bevoegd gezag, 

de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en 

Monumenten (RACM)2, beslist dat aanvullend onderzoek 

nodig was. Doel van de opgraving was het behoud  

ex situ van de archeologische waarden, die zich binnen  

de onderzoekslocaties bevonden. Het onderzoek is 

uit gevoerd als voorwaarde voor de vergunningverlening 

voor de ontwikkeling van alle vier de deelgebieden. 

In verband met de aanleg van de gebiedsontsluitings-

weg tussen de Alendorperweg in het noorden en de 

Burgermeester Middelweerdbaan in het zuiden, die na de 

bouwvak vakantie van start zou gaan, is op verzoek van de 

opdrachtgever eerst het centrale deel van de onderzoeks-

locatie opgegraven. Een tweede verzoek was om het kleine 

deelgebied ten noorden van de rotonde ‘t Zand ook voor de 

bouwvakvakantie te onderzoeken. De bebouwing was toen 

echter nog niet verwijderd. Uiteindelijk is overeengekomen 

dit deel pas aan het einde van het DAO op te graven.

In de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie (NOaA) 

voor de limes wordt een aantal onderzoeksthema’s 

genoemd die in het toekomstige onderzoek rond de limes 

richting moeten geven.3 De twee thema’s die met name 

relevant zijn in het kader van het onderhavige onder-

zoek zijn: “Wisselwerking tussen Limes en Landschap” 

en “Scheepvaart”. Ook met betrekking tot het thema 

“Interactie tussen Romeinen en inheemse bevolking” 

kan het onderzoek belangrijke informatie opleveren. 

Het onderzoek sluit daarnaast aan bij het grootschalige 

onderzoek dat de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden 

binnen Leidsche Rijn.4 Het onderzoek kan thematisch 

worden ingepast in het onderzoek onder leiding van de 

Radboud Universiteit Nijmegen, getiteld “Een duurzame 

grens”. Dit onderzoek is gericht op de ontwikkeling van 

het Nederlandse limesdeel ten westen van Utrecht in de 

periode tussen ca. 40 en 140 na Chr. Het onderzoek richt 

zich onder meer op de ontwikkeling van de limescastella 

in de gestelde periode en de effecten die de inrichting van 

de limes heeft op landschap, milieu en economie.

Drie van de plangebieden bevinden zich tussen de 

Alendorperweg in het noorden en de Burgemeester 

Middelweerdbaan in het zuiden en het oosten en waren 

voorheen in gebruik als appelboomgaard en weiland. 

Plan verkeersweg ‘t Zand-zuid betreft het perceel direct 

ten noorden van de voormalige rotonde ‘t Zand en was 

tot kort voor het archeologisch onderzoek bebouwd. Een 

groot deel van het onderzoeksgebied ligt in de noordwes-

telijke hoek van het beschermd monument De Hoge Woerd 

op ca. 100 m ten noorden van castellum De Meern.5

1.1 Landschappelijke en  
historische context van  
de onderzoekslocatie

1.1.1 Landschappelijke context

De onderzoekslocatie bevindt zich ruim 100 m ten noor-

den van het castellum in De Meern, op de relatief hoogge-

legen Heldammer stroomrug. Deze stroomrug was onder 

meer in de Romeinse tijd actief. Het castellum De Meern 

lag direct ten oosten van de rivier.6 De exacte loop van de 

Rijn ten noorden van het castellum was bij aanvang van 

het onderzoek echter nog onbekend. Mogelijk splitste de 

Rijn zich in twee takken op het opgravingsterrein. Ten 

zuidwesten van het castellum heeft de Heldammer rivier 

grote meanderbochten gevormd in de Romeinse tijd.7 Aan 

het begin van de derde eeuw begon de rivier te verlanden 

en in het tweede kwart van de derde eeuw was nog 

slechts een smalle restgeul aanwezig.

1.1.2 Historische context

Grofweg van het begin van de eerste eeuw tot de vijfde 

eeuw was het zuiden van Nederland onderdeel van 

het Romeinse rijk. Samen met een deel van België en 

Duitsland vormde het de provincie Germania Inferior. Als 

uitvalsbasis voor de veroveringspolitiek van de rest van 

de Germaanse gebieden werd in het Duitse Rijnland reeds 

1 Inleiding
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onder Augustus een weg aangelegd die tegenwoordig 

bekend staat als de limesweg. Deze diende voor transport 

van troepen en materieel en lag op de linkeroever van 

de Rijn. In tegenstelling tot de overige Romeinse wegen, 

die recht zijn aangelegd, volgt deze weg de rivierloop. 

Toen omstreeks 47 na Chr. onder keizer Claudius de 

Germaanse veroveringspolitiek werd stopgezet vormde de 

Rijn (de huidige Nederrijn, Kromme Rijn en Oude Rijn) de 

noordgrens van het Romeinse rijk, tegenwoordig bekend 

als de limes. Als onderdeel van deze noordelijke verde-

digingslinie werden langs de Rijn op regelmatige afstand 

van elkaar castella (kampementen voor hulptroepen) en 

wachttorens gebouwd. De limesweg verbond al deze 

legerplaatsen met elkaar, waarbij de via principalis binnen 

het kamp vaak de voortzetting was van deze weg.

De noordelijke uitvalsweg van het castellum in De Meern 

is op een aantal plaatsen gelokaliseerd. Deze liep vanuit 

het kamp naar de bekende wachttoren op ’t Zand. Het 

gaat vermoedelijk niet om de limesweg zelf, maar om een 

afsplitsing daarvan. Het tracé loopt onder de rotonde  

‘t Zand door (afb. 1.2).

Conform de meeste castella in Nederland, die op strate-

gische punten langs de Rijn zijn gebouwd, is het castel-

lum van De Meern aan een bevaarbare zijtak van de Rijn 

gelegen, de Heldammer rivier. De restgeul van deze rivier 

is op verschillende punten in kaart gebracht en doorkruist 

het onderzoeksgebied van het noordwesten naar het 

zuidoosten.

1.2 Archeologische context van  
de onderzoekslocatie

In de nabije omgeving van de onderzoekslocatie heeft in 

het verleden meer archeologisch onderzoek plaatsgevon-

den (zie afb. 1.2).

1.2.1 LR57

Ongeveer 200 m ten westen van LR62 zijn bij een 

kartering door Archeologisch Adviesbureau RAAP in 1993 

sporen uit de bronstijd ontdekt. In 2006 heeft hier een 

IVO-proefsleuven plaatsgevonden en in 2007 is er een 

DAO geweest, beide uitgevoerd door Team Erfgoed van 

de gemeente Utrecht.8 Daarbij kwamen een restgeul uit de 

bronstijd, een vegetatiehorizont en sporen uit de vroeg-

Romeinse periode tevoorschijn. De restgeul doorkruist het 

terrein van oost naar west. Aan de noordoever zijn drie 

houten steigertjes aangetroffen. Het oostelijke deel van 

de verlande restgeul is geërodeerd door een westwaarts 

migrerende rivier, die zich later weer oostwaarts bewoog. 

Op dat moment, in de vroege eerste eeuw, was het gebied 

weer bewoond. Er zijn waterputten en –kuilen, kuilen, 

greppels, staken en paalkuilen uit de eerste eeuw van 

onze jaartelling aangetroffen.

1.2.2 LR38/LR47

Tussen 2003 en 2007 is direct ten noorden van de 

onderzoekslocatie LR62 door Team Erfgoed van de 

gemeente Utrecht archeologisch onderzoek verricht op 

verschillende percelen.9 Tijdens LR38 zijn in het oostelijke 

deel greppels en kuilen uit de dertiende eeuw, het einde 

van een crevassevinger met een einddatering in de vroege 

Middeleeuwen en ook greppels behorend bij de Romeinse 

weg aangetroffen. In het westelijke deel is een verlande 

restgeul waargenomen waarvan de datering onbekend is. 

Bij LR47 is een secundaire bermgreppel van de Romeinse 

weg gevonden, vermoedelijk uit de Flavische periode, en 

een restgeul met onbekende datering. 

1.2.3 LR10/LR11/LR16

In 1999 en 2000 is ten noordoosten van de rotonde ‘t 

Zand proefonderzoek verricht door Team Erfgoed van de 

gemeente Utrecht.10 Bij de eerste twee projecten zijn geen 

archeologische sporen tevoorschijn gekomen. Tijdens 

het onderzoek van LR16 zijn een Romeinse greppel uit 

ca. 100 na Chr. aangetroffen, een natuurlijke depressie 

gevuld met Romeins materiaal en een aantal greppel-

systemen met onbekende ouderdom. In het westelijke 

deel van deze opgraving is een restgeul waargenomen die 

vermoedelijk pre-Romeins is, maar waarvan de datering 

onbekend is.

1.2.4 LR43/LR53

Op ongeveer 850 m ten noordoosten van LR62 is in het 

najaar van 2003 en in de zomer van 2005 archeologisch 

onderzoek verricht op de locatie ‘Groot Zandveld’.11 

Daarbij zijn afzettingen van de Oude Rijn vanaf de eerste 

eeuw tot in de laat-Romeinse periode aangetroffen. Voorts 

zijn er drie fasen van militaire aanwezigheid gevonden, 

waaronder een wachttoren uit de tweede helft van de 

eerste eeuw en het begin van de tweede eeuw. Op de 

oevers van de rivier zijn enkele sporen uit de vroege 

middeleeuwen waargenomen en op de jongere afzettin-

gen is een groot aantal nederzettingssporen uit de volle 

middeleeuwen gedocumenteerd.

1.2.5 Zuidelijke Stadsas I en II

Tussen 1999 en 2001 is het gebied direct ten zuiden van 

de rotonde ‘t Zand door het ADC onderzocht. Gedurende 

de eerste opgraving zijn ten oosten van de rotonde 

grafkuilen van een crematiegrafveld uit de Romeinse tijd 
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Afb. 1.2 Archeologisch onderzoek in een straal van 1km rond LR62. De locatie van het castellum, de limesweg, de vicus, de grafvelden 
en de in 1960 ontdekte waterloop zijn tevens aangegeven. De schepen De Meern 1 t/m 4 vallen net buiten de straal.
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aangetroffen.12 Bij het tweede onderzoek zijn resten van 

een Romeinse weg gevonden, een beschoeide waterloop 

uit het eerste kwart van de tweede eeuw na Chr. en een 

aantal antropogene sporen met onbekende ouderdom.13

1.2.6 LR66

In 2008 en 2009 zijn op een perceel ongeveer 350 m ten 

oosten van LR62 door Team Erfgoed van de gemeente 

Utrecht een IVO (proefsleuven) en een archeologische 

begeleiding uitgevoerd. Daarbij zijn nauwelijks sporen 

aangetroffen.14 Er is een scherf handgevormd aardewerk 

gevonden, de rest van het aardewerk is gedraaid en 

dateert tussen het laatste kwart van de eerste eeuw en 

het einde van de tweede eeuw.

1.2.7 LR9/LR13/LR17/LR40

Ongeveer 900 m ten oosten van de opgraving LR62 is tus-

sen 1998 en 2003 archeologisch onderzoek verricht aan 

de Groenedijk.15 Daar is op de linkeroever van de Oude 

Rijn een nederzetting uit de twaalfde eeuw ontdekt en op 

de rechteroever een veertiende-/vijftiende-eeuwse neder-

zetting. Er bleek geen sprake te zijn van een onderlinge 

relatie tussen beide nederzettingen.

1.2.8 LR1

In 1997 zijn op ongeveer 900 m ten zuidoosten van LR62 

vijftien proefsleuven gegraven. Daarbij is, naast enkele 

sporen uit de middeleeuwen en de nieuwe tijd, een aantal 

sporen aangetroffen uit de tweede of derde eeuw na 

Chr. Vermoedelijk gaat het om bewoningssporen in de 

periferie van een inheems-Romeinse nederzetting.16

1.2.9 LR46/LR49

In 2004 is aan de zuidelijke en oostelijke rand van het 

vicusgebied archeologisch onderzoek verricht door 

Team Erfgoed van de gemeente Utrecht.17 Bij het eerste 

project zijn sporen van de zuidelijke vicusrand uit de 

Flavische tijd tot het begin van de derde eeuw aangetrof-

fen. Opmerkelijk zijn de wijzigingen in de verkaveling. 

Er is ongeveer 200 m van de limesweg opgegraven en 

drie clusters van graven, alles uit dezelfde periode. Op 

het oostelijke deel van het terrein zijn sporen van een 

inheemse nederzetting uit het begin van de eerste eeuw 

gevonden die tegen het jaar 70 in onbruik is geraakt. Het 

tweede project (LR49) betrof een bouwbegeleiding, deels 

in het vicusareaal. Sporen uit waarschijnlijk de tweede 

en het begin van de derde eeuw zijn waargenomen. Er is 

echter niet tot de schone ondergrond gegraven waardoor 

eventuele oudere sporen niet aan het licht zijn gekomen.

1.2.10 LR58

In 2007 is op het vicusterrein ongeveer 40 m ten zui-

den van de zuidpoort van het castellum archeologisch 

onderzoek verricht door Team Erfgoed van de gemeente 

Utrecht.18 Uit de vroegste fase zijn sporen van een mili-

taire annex met lichte bebouwing gevonden. Kort na het 

midden van de eerste eeuw verandert dat in een normale 

civiele vicusbebouwing, georiënteerd op de zuidelijke 

uitvalsweg van het castellum. Deze situatie duurde 

ongeveer tot het eind van de eerste eeuw, waarna er een 

tijd geen activiteit lijkt te zijn. Er zijn sporen van zware 

ijzerverwerking aangetroffen, daterend vanaf het midden 

van de tweede eeuw tot het begin van de derde eeuw.

1.2.11 LR60

Tussen november 2006 en de zomer van 2008 is archeo-

logisch onderzoek verricht door Team Erfgoed van de 

gemeente Utrecht aan het tracé van de limesweg op 

ongeveer 1 km ten zuiden van LR62.19 Daarbij zijn vooral 

bermgreppels aangetroffen, daterend uit de late tweede 

eeuw. Het gaat om een zuidwaarts verlegd, nieuw tracé 

van de oost-west verlopende limesweg, en een verlenging 

van de zijweg die naar het castellum op de Hoge Woerd 

leidde. Een crevassegeul uit de eerste twee decennia van 

onze jaartelling bevatte een brugconstructie uit ca. 40 na 

Chr., die vermoedelijk heeft gediend als onderdeel van 

een lokale route naar het noordelijker gelegen castellum 

in De Meern.

1.2.12 Castellum

Ongeveer 100 m ten zuiden van LR62 ligt het monument 

De Hoge Woerd. Al in de zestiende eeuw stond deze plek 

bekend als vindplaats van Romeinse oudheden. In 1830 

is door de Commissie tot opsporing van Romeinsche 

Oudheden een opgraving uitgevoerd. Daarbij zijn de 

funderingen van een stenen gebouw uit de Romeinse tijd 

aangetroffen.20 Meer is van deze campagne niet bekend. 

In 1940 heeft de eerste goed gedocumenteerde opgraving 

plaatsgevonden (zie afb. 1.2 nr. 1).21 Daarbij zijn de funde-

ringen van een Romeins badhuis aangetroffen en op grond 

van de profielen zijn drie fasen van een legerplaats gere-

construeerd die overeenkomen met die van het castellum 

op het Domplein in Utrecht. De oudste zou zijn gesticht 

in het midden van de eerste eeuw, de tweede zou in de 

Vespasiaanse periode en de derde in het midden of in de 

tweede helft van de tweede eeuw dateren. Het einde zou 

in het midden van de derde eeuw liggen. Bij de opgraving 

van 1957 (afb. 1.2 nr. 2) door het Archeologisch Instituut 

in Utrecht zijn sporen van diverse houten gebouwtjes en 

funderingen, vermoedelijk van een omheiningsmuur van 

het badhuiscomplex, aangetroffen.22 Aan de hand van de 

profielen zijn negen periodes onderscheiden. De vroegste 
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zou vermoedelijk in de tweede helft van de eerste eeuw 

dateren, de laatste zeker na 260. Bij proefsleuvenonder-

zoek in 1960, eveneens uitgevoerd door het Archeologisch 

Instituut in Utrecht, is een zone met brandplekken 

aangetroffen, die uit de tweede helft van de eerste eeuw 

zou dateren (afb. 2.1 nr. 3). Daarnaast is een rivierloop 

gevonden, waarvan twaalf oevers zijn gereconstrueerd.23 

De oudste zou vermoedelijk van vlak na de komst van 

de Romeinen dateren, de jongste in de eerste helft van 

de derde eeuw. Een waarneming in 1963 (afb. 1.2 nr. 4) 

heeft een vondstcomplex in een bedding van de in 1960 

ontdekte rivierloop opgeleverd dat uit de eerste helft van 

de derde eeuw zou dateren.24 In 1970 en 1973 is door 

TNO weerstandsonderzoek gedaan naar het badhuis (zie 

afb. 1.2 nr. 1).25 Daarbij zijn waarschijnlijk tevens de 

fundering van het noordelijke poortgebouw en de noorde-

lijke voortzetting van de Romeinse weg in het castellum 

aangetoond. In 1973 is door het Archeologisch Instituut 

van de Rijksuniversiteit Utrecht opgegraven (afb. 1.2 nr. 

5).26 Hierbij zijn sporen van vermoedelijke barakken uit de 

tweede helft van de eerste eeuw aangetroffen en haard-

plaatsen uit het tweede kwart van de tweede eeuw. Er zijn 

toen minimaal zes periodes onderscheiden daterend tus-

sen ca. 47 en 125/150. De laatste opgraving op het terrein 

is gedaan in 1982-1983 door het Archeologisch Instituut 

in Utrecht (afb. 1.2 nr. 6).27 Daarbij is een aantal fasen van 

de via principalis, een van de hoofdassen van het fort, 

aangetroffen, daterend van het midden van de eerste eeuw 

tot het eind van de tweede/ het begin van de derde eeuw. 

Boor- en weerstandsonderzoek, uitgevoerd door RAAP 

in 1991-199228, heeft een overzicht opgeleverd van de 

ligging en de omvang van het castellum. De exacte locatie 

van het badhuis, de twee hoofdwegen binnen en aan de 

noord- en zuidzijde ook buiten het fort, de vermoedelijke 

uitbraaksluiven van de castellummuur in het zuidwesten 

en twee opgevulde waterlopen zijn in kaart gebracht. Aan 

de hand van een tweede boor- en weerstandsonderzoek in 

1999, eveneens uitgevoerd door RAAP29, is een hypotheti-

sche reconstructie gemaakt van de ligging van de grotere 

structuren van het castellum en de omgeving.

1.2.13 Schepen De Meern 1-5

In de beddingafzettingen van de Heldammer stroom zijn 

op diverse plekken scheepsresten aangetroffen (zie afb. 

1.2). In 1997 zijn het schip De Meern 1 en fragmenten van 

twee kano’s, De Meern 2 en 3, ontdekt. In 2003 is  

De Meern 1 geborgen. Het betreft een rivierpraam die met 

compleet interieur en inventaris is gezonken. Eikenhout 

uit de romp heeft een kapdatum van 148 na Chr. ± 6 

jaar. Aan de hand van het aan boord gevonden schoeisel 

is vastgesteld dat dit schip in gebruik is geweest tot ca. 

200 na Chr. Op korte afstand van De Meern 1 is in 2003 

nog een rivierpraam ontdekt die in 2005 is onderzocht 

en daarna weer is afgedekt. Door middel van dendro-

chronologisch onderzoek is het schip 85 na Chr. ± 5 jaar 

gedateerd. Deze rivierpraam ligt naast een kadeconstruc-

tie van eiken palen en planken die in het voorjaar van 

100 na Chr. is gebouwd. De Meern 5, ca. 30 jaar geleden 

waargenomen bij de bouw van de wijk Nijevelt, is ook bij 

een laatste poging in 2005 niet meer gelokaliseerd. 30

1.3 Archeologisch vooronderzoek

Op het onderzoeksterrein zelf heeft eerder archeologisch 

onderzoek plaatsgehad (zie afb. 1.3).

1.3.1 Begeleiding 1994

In de zomer van 1994 heeft de ROB de werkzaamheden 

van de aanleg van de Burgermeester Middelweerdbaan 

begeleid nadat hieraan voorafgaand proefsleuven waren 

gegraven.31 Daarbij zijn, direct aansluitend aan de onder-

zoekslocatie van LR62, in de profielen van de bermsloten 

meerdere verlandingsfasen van een geul aangetroffen 

en is een beschoeiing van houten eiken en zachthouten 

palen gevonden. Van één van de eikenhouten palen is 

door middel van dendrochronologisch onderzoek de 

kapdatum vastgesteld op 93 na Chr. Zowel de geulen als 

de beschoeiing zijn noordoost-zuidwest georiënteerd.

1.3.2 Boringen 2003

In september 2003 is er in opdracht van het Projectbureau 

Leidsche Rijn door RAAP inventariserend karterend 

booronderzoek uitgevoerd.32 Hierbij zijn twee restgeulen 

aangetroffen, één in het oosten en één in het westen 

van het plangebied. Beide horen vermoedelijk tot de 

Heldammer stroomgordel, een zijtak van de Oude Rijn. In 

het zuidoostelijke deel is een cultuurlaag aangeboord met 

een omvang van ca. 100 bij 40 m met mogelijke nederzet-

tingsresten uit de Romeinse tijd (zie afb. 1.4). 

1.3.3 Proefsleuven 2004

Naar aanleiding van de resultaten van het booronderzoek 

heeft het bevoegd gezag, de RCE, in overleg met de 

gemeente Utrecht besloten de exacte begrenzingen van 

de archeologische resten uit de Romeinse tijd door middel 

van proefsleuven vast te stellen. Uit dit onderzoek, in 

augustus 2004 door RAAP uitgevoerd, kwam naar voren 

dat de grondsporen uit de Romeinse tijd zich concentre-

ren in het oostelijke deel van het plangebied.33 De exacte 

begrenzing en de waarde van deze vindplaats konden 

echter niet onderzocht worden aangezien er vanuit het 

westen gewerkt werd tot aan de zone met de bovenge-

noemde cultuurlaag. 
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Afb. 1.4 De resultaten van het booronderzoek met de locaties van 
de geulen en de cultuurlaag. Naar Tol & de Kort 2004, RAAP-
rapport 1092, figuur 2.
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1.3.4 Proefsleuven 2008

Van 19 februari tot 2 april 2008 is door Team Erfgoed 

van de gemeente Utrecht een aanvullend inventariserend 

veldonderzoek middels proefsleuven uitgevoerd met als 

doel inzicht te verkrijgen in de aard, omvang, datering, 

gaafheid en conservering van archeologische waarden en 

de landschappelijke ontwikkeling binnen het plangebied 

ten behoeve van het opstellen van een programma van 

eisen voor een definitief onderzoek. De bevindingen van 

dit onderzoek zijn hieronder kort samengevat.34 De re-

sultaten worden verder samen met die van de opgraving 

gepresenteerd.

Er zijn tijdens de IVO-fase van LR62 in totaal 13 werkput-

ten aangelegd. In drie putten zijn geen archeologische 

sporen aangetroffen en is direct een profiel aangelegd. In 

de overige putten zijn gemiddeld twee vlakken aangelegd 

en een lang profiel.

De aangetroffen sporen waren in het algemeen van 

matige tot slechte kwaliteit en bevatten niet of nauwelijks 

dateerbaar materiaal. Van de twintig greppeldelen zijn er 

zeventien herkend als perceleringsgreppels uit de nieuwe 

tijd. Deze waren goed geconserveerd. Van de overige 

drie greppels resteerden nog slechts enkele centimeters 

in het vlak, de rest is in de bouwvoor opgenomen. Deze 

kunnen uit de Romeinse tijd, maar net zo goed uit de mid-

deleeuwen stammen. De kwaliteit van de 27 aangetroffen 

kuilen was eveneens matig. Ze varieerden in diepte 

van maximaal 20 cm onder het eerste vlak tot slechts 

enkele centimeters. De datering is onduidelijk. De negen 

paalkuilen, verspreid over het terrein gevonden, waren 

beter geconserveerd. Hoewel hier evenmin dateerbaar 

materiaal in is aangetroffen duidde de stratigrafie op een 

mogelijk Romeinse context, in twee gevallen misschien 

pre-Romeins. Een dierbegraving bevatte de matig tot 

goed geconserveerde resten van een paard. Wegens het 

ontbreken van een ingraving is deze als vermoedelijk 

Romeins geïnterpreteerd.

In het zuidoostelijke deel van het terrein is een beschoei-

ing van houten palen aangetroffen, die globaal noord-zuid 

georiënteerd is en na 18 m afbuigt naar het oosten, 

structuur A1. Het zuidelijke deel bestond uit dicht opeen-

staande paaltjes met op min of meer regelmatige afstand 

een dikke paal. Al deze paaltjes waren van zachthout. Dit 

deel sluit aan op de palenrij, die in 1994 door de ROB is 

aangetroffen en een dendrodatering van 93 na Chr. heeft 

opgeleverd. 

Het naar het oosten afbuigende deel zou aan kunnen 

sluiten op de beschoeiing die het ADC in 2001 heeft aan-

getroffen en die een dendrochronologische datering heeft 

opgeleverd van 104-108 en 118 na Chr. Dit beschoei-

ingsdeel heeft een oost-west oriëntatie en zou mogelijk 

geïnterpreteerd kunnen worden als een insteekhaven.

De kwaliteit van de paalsporen was redelijk tot goed. De 

zuidelijke 4 m is volledig gedocumenteerd en afgewerkt. 

De rest is in situ gelaten om in de DO-fase overzicht te 

houden voor een zo volledig mogelijk beeld van de aard, 

de opbouw en de datering van de beschoeiing.

Ongeveer 45 m naar het zuidwesten bevonden zich 

twee palenrijen, die noord-zuid georiënteerd waren. De 

westelijke rij, structuur A3, bestond uit acht paalsporen, 

waarvan er drie met de punt naar het oosten gericht 

waren. Structuur A4 lag 2,5 tot 3 meter oostelijker. Deze 

bestond uit 18 paaltjes, die allemaal verticaal geplaatst 

waren. Geen van beide rijen bevatte daterend materiaal, 

maar de stratigrafie in het profiel is duidelijk: de palen 

werden oversneden door een zandpakket, dat aan de 

hand van het vondstmateriaal voorlopig in het midden 

van de derde eeuw na Chr. gedateerd is.

Het merendeel van de sporen, structuren en vondsten 

is in het zuidoostelijke deel van het plangebied gevon-

den. Het westelijke deel was nagenoeg archeologisch 

leeg. Wel is hier een kleilichaam aangetroffen met nog 
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onbekende ouderdom en genese. De cultuurlaag die RAAP 

in het oostelijkie deel van het terrein heeft aangeboord 

is niet aangetroffen. Vermoedelijk is de laatste verlan-

dingsfase van de restgeul van de Heldammer stroom 

als zodanig geïnterpreteerd. Deze liep schuin over het 

terrein en bevatte vooral aan de zuidelijke zijde relatief 

veel materiaal. Evenmin is op het terrein het splitspunt 

van de Heldammer rivier en de Oude Rijn gevonden. 

Hoogstwaarschijnlijk bevindt dit zich ten noorden van de 

Alendorperweg. 

Voorlopige fasering naar aanleiding van het IVO

De tijdens het IVO aangetroffen sporen, structuren en 

landschappelijke fenomenen zijn, aan de hand van 

het vondstmateriaal en de stratigrafie, in zeven fasen 

ingedeeld (zie afb. 1.5). 

In het noordwesten van het plangebied bevond zich een 

kleipakket, dat in de pre-Romeinse tijd dateert, fase 0 

(donkergroen). De aard en genese van dit pakket waren 

tijdens het IVO niet bekend.

In de zuidoosthoek van het terrein zijn de restanten van 

de vroegste Romeinse fase op het terrein aangetroffen, 

fase 1 (lichtgroen). Het betreft beddingafzettingen die 

stratigrafisch ouder zijn dan de palenrij waarvan één paal 

uit 93 na Chr. is gedateerd. In deze sedimenten is een 

complete speer aangetroffen en zijn delen van mogelijke 

scheepsresten waargenomen.

Fase 2 (oranje) betreft de noordelijke voortzetting van 

de palenrij die tijdens het onderzoek van de ROB in 1994 

was blootgelegd. De rij palen, structuur A1, is geïnterpre-

teerd als oostelijke oeverbeschoeiing van de laat-eerste-

eeuwse rivierloop. Tijdens het IVO was niet duidelijk in 

hoeverre delen van deze structuur waren hersteld danwel 

aangevuld.

De sporen uit de derde fase (blauw) konden worden 

gekarakteriseerd als de komvormige insnijding van een 

riviergeul die het terrein waarschijnlijk in noordwest-

zuidoostelijke richting doorkruiste. Deze bevond zich ten 

westen van de laat-eerste-eeuwse rivierbedding. Fase 3 

is op grond van het aangetroffen vondstmateriaal vanaf 

het midden van de tweede eeuw gedateerd. In één van 

de rivierafzettingen uit deze fase zijn scheepsresten 

aangetroffen van een voor de Romeinse periode tot nog 

toe onbekend type. Het scheepje, De Meern 6 genoemd, is 

afgedekt om in de DAO-fase verder onderzocht te worden. 

Ter hoogte van de oostelijke erosiebasis zijn paalsporen 

aangetroffen van twee palenrijen, structuren A3 en A4. 

Deze zijn geïnterpreteerd als mogelijk opeenvolgende 

beschoeiingconstructies uit fase 3. 

De jongste fase, fase 4 (grijs), die kon worden geas-

socieerd met rivieractiviteit, betreft een restgeul die tot 

in de noordwesthoek van het onderzoeksterrein gevolgd 

kon worden. De vulling van de restgeul bestond uit een 

donkergrijze zware zavel (Ks4) en bevatte weinig date-

rend vondstmateriaal. De best vertegenwoordigde, en vrij-

wel enige vondstgroep uit de vulling van deze geul was 

keramisch bouwmateriaal. De geul is op stratigrafische 

gronden vanaf de derde eeuw gedateerd.

Fase 5 (roze) betreft een klein aantal ondiepe sporen dat 

direct onder de bouwvoor is aangetroffen. De aard en 

datering van deze sporen was, gezien de hoge mate van 

verstoring, onduidelijk.

Fase 6 (bruin) bestond uit een aantal perceleringsgreppels 

dat waarschijnlijk in de nieuwe tijd gedateerd kon wor-

den. Het greppelsysteem was opgebouwd uit oost-west 

en noord-zuid georiënteerde greppeldelen.

Tot slot zijn er vier paalkuilen aangetroffen, waarvan de 

datering onduidelijk was, maar die vermoedelijk uit de 

(pre-)Romeinse tijd stammen (paars). Drie daarvan zijn 

gezien in het westprofiel van put 2, de vierde is waarge-

nomen in het westelijke deel van put 5.

1.4 Archeologische verwachting

1.4.1 Sporen en structuren

Op basis van het voortraject was de verwachting voor het 

definitief archeologisch onderzoek (DAO) dat er afzet-

tingen van de zich in westelijke richting verplaatsende 

Heldammer stroom, alsmede een mogelijke waterloop uit 

de pre-Romeinse periode zouden worden aangetroffen. 

Sporen die samenhangen met het gebruik en beheer van 

de restgeul van de Heldammer, waaronder beschoeiingen 

en kades zouden zeer waarschijnlijk in het plangebied 

aanwezig zijn. In het noordoostelijke deel van het 

onderzoeksterrein werden restanten van de noordelijke 

uitvalsweg van het castellum, bestaande uit een grondli-

chaam van zavel, verontreinigd met houtskool, leembrok-

ken en schelpenresten en mogelijk een wegverharding in 

de vorm van grind vermoed.

In het westelijke deel zouden bewoningssporen uit 

de bronstijd en/of ijzertijd, die samenhangen met de 

restgeul net ten westen van het plangebied, bestaande uit 

greppels, (paal)kuilen en andere sporen van gebouwen en 

structuren, waterputten en perceels- of akkerbegrenzin-

gen kunnen worden aangetroffen. Restanten van bewo-

ning uit de middeleeuwen waren eerder in het zuidoosten 

van het plangebied te verwachten. Over het gehele terrein 

zouden sporen van (ontginnings-)activiteiten uit de late 

middeleeuwen en nieuwe tijd, bestaande uit perceels- of 

akkerbegrenzingen, aangetroffen kunnen worden.
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Afb. 1.5 Gefaseerde allesporenkaart van het IVO met de proefsleuven van RAAP uit 2004 en de ROB uit 1994 op de achtergrond.
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1.4.2 Vondstmateriaal

In de natte geulcontexten zijn tijdens het proefsleuven-

onderzsoek van 2008 diverse organische artefacten ge-

borgen, zoals palen en de houten schacht van een speer. 

Daarnaast zijn scheepsresten aangetroffen. Voor het DAO 

zouden vergelijkbare contexten aangesneden worden. 

Hierdoor was het zeer waarschijnlijk dat er organische 

artefacten en scheepsresten zouden worden aangetroffen. 

In de geulen konden tevens concentraties van vondstma-

teriaal uit diverse periodes worden verwacht. 

Archeobotanische resten zouden, tenzij verbrand, alleen 

in de natte geulcontexten en sporen die tot onder het 

grondwaterniveau reikten, bewaard zijn gebleven. 

Botmateriaal zou ook in onverbrande toestand matig 

tot redelijk bewaard gebleven zijn. Verder was het zeer 

waarschijnlijk dat aardewerk (handgevormd en gedraaid), 

natuursteen en metaalvondsten uit pre-Romeinse, 

Romeinse en latere periodes zouden worden aangetrof-

fen. Glasvondsten en keramisch bouwmateriaal vanaf 

de Romeinse tijd zouden zich vermoedelijk ook op het 

terrein bevinden.

1.5 Doel van het onderzoek

Doel van de opgraving was het behoud ex-situ van de 

archeologische waarden, die binnen de onderzoekslo-

caties zouden worden aangetroffen. Het onderzoek is 

uitgevoerd als voorwaarde voor de vergunningsverlening 

voor de ontwikkeling van de vier plangebieden.

1.6 Onderzoeksvragen

Voorafgaande aan het onderzoek zijn in overleg met 

de gemeente Utrecht voor het plangebied vier onder-

zoeksthema’s geformuleerd.35 Deze zijn hieronder nader 

uitgewerkt tot onderzoeksvragen, die gedeeltelijk voor 

zowel IVO als DAO gelden, gedeeltelijk specifiek voor het 

IVO zijn opgesteld, en voor een deel voor het DAO naar 

aanleiding van de resultaten van het proefsleuvenonder-

zoek zijn opgesteld. 

1.6.1 Landschap

 - Hoe is de geologische, gemorfologische en bodem-

kundige opbouw van het landschap in het plangebied 

en wat is de relatie met de archeologische resten?

 - Wat is de omvang, diepte, genese, datering van en 

relatie tussen de verschillende geulen? Wanneer zijn 

de geulen verland?

 - Wat is de aard, datering en genese van het kleipakket 

in het westelijke deel van het plangebied? 

 - In hoeverre is het landschap uit de bronstijd, ijzertijd, 

Romeinse tijd en vroege middeleeuwen nog intact en 

hoe zag dit eruit?

 - Hoe ontwikkelde het landschap zich binnen het 

plangebied? 

 - Welke vormen van landschapsgebruik kunnen onder-

scheiden worden? Is er sprake van een ruimtelijke en 

chronologische differentiatie hierin?

 - Wat is de functie, omvang, datering en fasering van de 

greppels/percelering?

 - In hoeverre kan het beeld van de landschappelijke 

ontwikkelingen dat naar aanleiding van het proef-

sleuvenonderzoek van 2008 geschetst is, nog worden 

aangescherpt? 

 - Is er in het zuiden van het onderzoeksterrein een 

vegetatiehorizont aanwezig vergelijkbaar met de 

vegetatiehorizont die in 1992 en 2006 (LR57) verder 

naar het westen is aangetroffen? Wat is de relatie tus-

sen dit fenomeen en het in het IVO omschreven beeld 

van de landschapsgenese?

 - Welk verloop en welke dimensies kunnen voor de 

Heldammer stroom worden gereconstrueerd binnen 

het plangebied en wat zegt dit over het functioneel 

gebruik en conceptueel beeld van de rivier in de 

verschillende gebruiksfasen (denk aan bevaarbaarheid 

en de functie van de rivier als boundary en/of frontier 

van het Romeinse rijk)?

 - Welke aanwijzingen zijn er aangetroffen voor de date-

ring van de jongste verlandingsfase (IVO-fase 4) en de 

activiteiten op het terrein in deze gebruiksfase?

Voor het IVO waren de volgende vragen van specifiek 

belang:

 - Wat gebeurt er met de Oude Rijn en de Heldammer 

stroomrug vanaf de eerste eeuw na Chr.?

 - Waar lag het splitspunt tussen bovengenoemde 

stroomruggen?

 - Hoe verhoudt het perceleringssysteem uit de 

Romeinse tijd zich tot de reeds aangetoonde systemen 

ten zuiden van de vicus?

1.6.2 Watermanagement

 - Welke vormen van waterbeheer en –gebruik vonden 

plaats en in welke periode?

 - Zijn er restgeulen kunstmatig opengehouden? En zo 

ja, op welke manier en gedurende welke periode?

Met betrekking tot de aangetroffen constructies A1, A3  

en A4: 

 - Hoe is de structuur in constructieve zin opgebouwd? 

Zijn er bouwfasen te herkennen en wat is de datering 

hiervan?

 - Wat voor soort hout is gebruikt en wat is de herkomst 

hiervan?

 - Is er sprake van een herstelfase of een nieuwe aanleg?
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 - Wat is de functie van de structuur (kade, antiverlan-

dingsmaatregel etc.)?

 - Hoe staat structuur A1, of eventuele andere relevante 

structuren, in relatie tot de beschoeiingsconstructies 

die in 2001 door het ADC zijn aangetroffen? 

1.6.3 Bewoningsgeschiedenis/gebruik van 
het landschap

 - Tot welke structuren hebben - voor zover vast te stel-

len - de sporen behoord?

 - Is het mogelijk om op basis van de aard van de sporen 

uitspraken te doen over de ruimtelijke inrichting van 

de nederzetting(en)? Zo ja, hoe was de nederzetting 

ingericht?

 - Zijn er aanwijzingen voor ambachtelijke activiteiten? 

Zo ja, welke activiteiten hebben plaatsgevonden?

 - Wat is de aard en genese van eventueel aanwezige 

dumpzones?

 - Wat is de relatie tussen de bewoningssporen en 

eventuele afvaldumps in de restgeulen? 

 - Welke relatie bestaat er tussen activiteiten in de 

Romeinse tijd binnen het onderzoeksgebied en het 

zuidelijker gelegen castellum?

 - Met betrekking tot de sporen met onbekende datering 

in het noordwesten van het plangebied:

 - In hoeverre kunnen deze sporen als een geïsoleerd 

fenomeen gezien worden? Indien bij aanvullend 

onderzoek blijkt dat de sporen deel uitmaakten van 

een groter sporencluster: wat is de aard, omvang en 

datering van de sporenconcentratie?

Met betrekking tot de sporen en vondsten uit de 

Romeinse tijd:

 - Welke materiaalcategorieën zijn aangetroffen; in welke 

hoeveelheden en uit welke periode?

 - Wat zegt de samenstelling van het vondstassemblage 

(indien mogelijk per fase) over de aard van de activi-

teiten ter plaatse ? In hoeverre houdt dit verband met 

de activiteiten in het castellum? 

 - Wat is de ruimtelijke verspreiding van de vondst-

concentratie in de riviergeul in IVO-fase 3 (en even-

tueel nog aan te treffen vondstconcentraties)? Wat 

zegt dit over de genese van de concentratie (dump of 

verspoeld)?

 - Met welke activiteiten houdt de aanwezigheid van 

Romeins keramisch bouwmateriaal in de afzettingen 

van IVO-fase 3 verband?

Voor het IVO waren de volgende vragen van specifiek 

belang:

 - Wat is de aard, genese en datering van de zogeheten 

cultuurlaag, die in het oosten van het plangebied is 

aangetroffen? 

 - In welke perioden vond bewoning binnen het plan-

gebied plaats en wat is de aard hiervan?

1.6.4 Infrastructuur

Is binnen het plangebied een weg aanwezig? Zo ja:

 - Wat is de aard van de weg?

 - Hoe was de weg opgebouwd?

 - Was er sprake van een wegverharding, en zo ja, wat 

was hiervan de aard?

 - Wat is de oriëntatie van de weg?

 - Is er sprake van meerdere fasen? Zijn deze te dateren? 

En zo ja, wat is hiervan de datering?

 - Welke materialen zijn gebruikt bij de aanleg van de 

weg en wat is de herkomst hiervan?

 - Hoe breed is de weg geweest?

 - Zijn er weggreppels aanwezig? En zo ja: wat is hiervan 

de omvang? 

 - Wat is de gaafheid van de weg?

 - Is het oorspronkelijke oppervlak nog intact onder de 

weg aanwezig? 

 - Hoe verhoudt de weg zich wat betreft karakter, 

datering/fasering en maatvoering tot de eerder binnen 

Leidsche Rijn aangetroffen wegtracés?

Met betrekking tot de interpretatie en de landschappelijke 

inkadering van het schip De Meern 6 en eventueel andere 

aan te treffen scheepsdelen:

 - In hoeverre wijzen de vondstomstandigheden op 

een bewuste plaatsing van het scheepsonderdeel in 

het paleolandschap? Indien er sprake is van bewuste 

plaatsing: wat is de waarschijnlijke reden hiervoor en 

welke functie vervult het scheepsonderdeel? 

 - Zijn er nog meer resten van het schip De Meern 6 bin-

nen het onderzoeksgebied aanwezig? Zo ja, wat voor 

aanvullende informatie leveren deze met betrekking 

tot de depositie van het schip?

 - In hoeverre kan de depositiedatering van het 

scheepje De Meern 6 op grond van het DAO worden 

aangescherpt?

 - Wat is de aard, omvang en datering van eventueel 

andere aan te treffen scheepsdelen? Wat is de stra-

tigrafische positie binnen de geulen en hoe kan de 

depositie verklaard worden (verspoeld, afgezonken, 

functie binnen beschoeiing, etc.)?

Daarnaast kan nog een aantal algemene vragen met 

betrekking tot de fysieke kwaliteit gesteld worden: 

 - Wat is de (verticale en horizontale) gaafheid van 

de resten (cultuurlagen, sporen/structuren), indien 

mogelijk per onderscheiden bewoningsfase? 

 - Welke postdepositionele processen zijn van invloed 

geweest op de conservering van het bodemarchief? 

 - Wat is de mate van conservering van het vondst-

materiaal, organisch en anorganisch, per onderschei-

den landschapseenheid? 

 - Op welk niveau ligt de oxidatie-/reductiegrens in de 

werkputten?

 - Wat is de grondwaterstand in de werkputten ten tijde 

van het onderzoek?
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 - Wat is de aard en omvang van eventuele verstoringen 

in de werkputten?

 - Welke formatieprocessen zijn van invloed geweest op 

het bodemarchief en wanneer?

1.7 Methode 

1.7.1 IVO 2008

In eerste instantie waren er zes werkputten gepland (zie 

afb. 1.6). Alle werkputten hadden een breedte van 4 m, 

tenzij anders vermeld, en een lengte variërend van ca.  

16 tot 176 m. De profielen hadden een gemiddelde diepte 

van ca. 2 m onder maaiveld en dienden om de stratigrafie, 

de migratierichting van de restgeulen en de op het terrein 

vermoede splitsing van de Heldammer stroomrug en de 

stroomrug van de Oude Rijn in beeld te brengen. 

Landschap en watermanagement

Voor het beantwoorden van de vragen ten aanzien van het 

landschap en watermanagement zijn twee diepe profiel-

putten aangelegd. Werkput 1 (WP1) lag haaks op de ver-

moede stroomrichting van de Oude Rijn en de Heldammer 

rivier. Deze is aangelegd in het noordelijke verlengde van 

de locatie waar in 1994 een beschoeiing is aangetroffen. 

Er zijn drie vlakken aangelegd. Het eerste vlak is in de 

top van de oever-/restgeulafzettingen aangelegd om 

de verlanding van de geul en daarmee samenhangende 

archeologische sporen te documenteren. Het tweede vlak 

is aangelegd op het niveau waar de eerste beschoeiingen 

zichtbaar werden en een derde vlak om na te gaan of er 

nog archeologische resten in en tussen de beschoeiingen 

aanwezig waren. In WP1 is vanwege het grondwater en 

de nabijheid van een sloot met bemaling gewerkt. WP2 

bevond zich aan de westelijke rand van het onderzoeks-

gebied en diende om een doorsnede van noord naar zuid 

van het gehele terrein te verkrijgen. Gezien het ontbreken 

van sporen op het eerste vlak is besloten meteen door te 

gaan met het aanleggen van een profiel.

Bewoningsgeschiedenis

Om inzicht te krijgen in de bewoningsgeschiedenis zijn de 

noordelijke drie proefsleuven van 2004 naar het oosten 

verlengd (WP4 tot en met WP6) en is een put ten zuiden 

van RAAP-sleuf 3 aangelegd (WP3). In deze werkputten 

was mimimaal één vlak gepland. Het werden er twee tot 

drie, en lokaal bleek een vierde vlak noodzakelijk. In al 

deze putten is een diep profiel aangelegd ter aanvulling 

van de fysisch-geografische informatie over het gebied.

Extra werkputten

Na overleg met de RACM is besloten om nog een aantal 

putten aan te leggen om meer inzicht te krijgen in de 

strati grafie, de migratierichting van de geulen en de 

sporen en structuren op het terrein. De tot nog toe 

aangelegde putten gaven onvoldoende informatie om de 

onderzoeksvragen te beantwoorden en gerichte vragen 

voor een PvE voor het DAO te kunnen opstellen. 

WP7 diende om een totale oost-west doorsnede van de 

landschappelijke opbouw van het terrein te verkrijgen. 

Deze put sloot in het oosten aan op WP4 en in het westen 

op het in WP2 waargenomen kleilichaam. Tijdens de 

aanleg van het profiel in WP3 zijn resten van scheepshout 

tevoorschijn gekomen. Er zijn toen twee kleine putten 

aangelegd van ca. 2 bij 8 m (WP8 en WP9) om de lengte 

van de scheepsdelen te bepalen.

In WP10 is getracht de noordelijke voortzetting van de in 

1994 aangetroffen beschoeiing te volgen. Deze boog naar 

het oosten af, buiten het huidige plangebied. Mogelijk zou 

deze beschoeiing aan kunnen sluiten op de beschoeiing 

die in 2001 ten zuidwesten van de rotonde ‘t Zand is 

ontdekt. WP12 is in het noordelijke verlengde van WP10 

aangelegd om te zien of de beschoeiing terugkeerde.

In het centrale deel van het terrein is een werkput aange-

legd van 8 bij 24 meter (WP11) om meer inzicht te krijgen 

in de sporen die in het profiel van proefsleuf 2 van RAAP 

zijn waargenomen. Het profiel van deze put is naar het 

westen toe tot WP2 doorgetrokken. Ten oosten van deze 

put is tenslotte nog een laatste werkput aangelegd (WP13) 

om de stratigrafie ter plekke vast te stellen.

Algemeen

Er is gewerkt volgens de KNA 3.1. Alle sporen zijn gedo-

cumenteerd, gecoupeerd en volledig afgewerkt aangezien 

behoud in situ niet meer mogelijk was. Datzelfde geldt 

voor de in het veld aangetroffen structuren. Er is echter 

een uitzondering gemaakt voor de scheepsresten en voor 

de beschoeiing, structuur A1. In overleg met de RACM 

Lelystad is besloten de scheepsdelen weer af te dekken en 

pas tijdens het DAO te bergen. Zo kon eerst de omgeving 

worden opgegraven en bleef er een groter werkoppervlak 

voor het bestuderen van het scheepje ter plekke over. 

Voorts is besloten geen volgend vlak aan te leggen in 

WP10. Om het overzicht te bewaren is besloten alle hout 

te laten zitten voor het DAO. 

Alle vlakken, profielen en het stort zijn met de metaalde-

tector onderzocht. De metaalvondsten, vondstconcentra-

ties en andere bijzondere vondsten zijn driedimensionaal 

ingemeten. De overige vondsten zijn per spoor(-vulling) 

verzameld. Een complete speer is en bloc gelicht en ter 

conservering naar restauratieatelier Restaura gebracht. Er 

zijn vijf monsters genomen uit restgeulafzettingen. Twee 

voor 14C-datering in WP6 en in WP7, twee voor determina-

tie van macroresten in WP5 en WP6 en één OSL-monster 

in put 7.

De profielen zijn door M. van Dinter, fysisch-geografe van 

het ADC, bestudeerd. Het profiel van WP2 is ter hoogte 
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van het kleilichaam met behulp van een gutsboor ver-

diept. De overige profielen zijn, nadat ze volledig waren 

gedocumenteerd, met de machine in segmenten van 2 tot 

4 m breedte verdiept om eventuele veranderingen in de 

stratigrafie te kunnen waarnemen.

1.7.2 DAO 2008

Naar aanleiding van de gegevens van het IVO is het 

onderzoeksterrein in vier zones opgedeeld (zie afb. 

1.7). Zone A bevond zich in het noordwesten en bevatte 

mogelijk geïsoleerde sporen uit de (pre-)Romeinse tijd en 

een kleilichaam met onbekende aard, genese en datering. 

Zone B besloeg het centrale deel en bevatte vermoedelijk 

voornamelijk restgeulafzettingen, waaronder een zeer 

vondstrijke beddingafzetting. Zone C lag in het zuid-

oosten van het terrein. Hier is de houten beschoeiing 

(structuur A1) aangetroffen. Zone D lag ten noorden van 

de rotonde ‘t Zand en bevatte mogelijk restanten van de 

Romeinse limesweg.

Landschap

Het fysisch-geografische deel van het DAO was in de 

eerste plaats gericht op het noordwestelijke en het 

zuidwestelijke terreindeel. Centraal hierin stond de 

beantwoording van de vragen met betrekking tot de pre- 

Romeinse landschapsgenese. In het noordwesten (zone 

A) is een noord-zuid georiënteerde put van ca. 10 bij 40 

m aangelegd (WP21). Hierin is het kleilichaam onderzocht 

en in het noordprofiel gedocumenteerd. Er is een kort 

oost-west georiënteerd profiel van de zuidwestelijke hoek 

van IVO-WP2 tot het westelijk deel van het plangebied 

aangelegd om te zien of het kleilichaam zich hier bevond. 

Deze put is samengevoegd met het beoogde doorlopende 

oost-west georiënteerde profiel in het zuidelijke deel van 

het plangebied, WP20.

In de tweede plaats is centraal over het terrein, haaks op 

de overwegende stroomrichting in de Romeinse tijd, een 

grote bemaalde profielput aangelegd om de dimensies, 

genese, datering en verlanding van de verschillende 

geulfasen in kaart te brengen: WP19 en WP23.

In het zuidelijke, lager gelegen deel van het terrein is 

een noord-zuid georiënteerde profielsleuf, WP28, aan-

gelegd om te onderzoeken of daar een vegetatiehorizont 

aanwezig was, vergelijkbaar met de vegetatiehorizont 

die in 1992 en 2006 ten westen van het plangebied is 

aangetroffen.

Het beoogde, korte, oost-west georiënteerde profiel in 

de noordoostelijke hoek van het terrein, het noordprofiel 

van WP25, ter bestudering van de eventueel aanwezige 

eerste-eeuwse insnijdingen van de geul, is niet aangelegd 

omdat duidelijk was geworden dat deze insnijdingen zich 

hier niet bevonden. 

Watermanagement

De tijdens het IVO aangetroffen beschoeiing, structuur 

A1, is verder blootgelegd en geheel gedocumenteerd. In 

zone C zijn daartoe drie putten (WP22, WP23 en WP24) 

aangelegd. Deze zijn bemaald om optimale waarne-

mingsomstandigheden te verkrijgen. Het formaat van de 

putten was afhankelijk van de wateronttrekkingscapaciteit 

van de bemalingsinrichting en is in samenspraak met 

de uitvoerder van het bronbemalingbedrijf bepaald op 

maximaal ca. 200 m2. In de zuidoosthoek van WP1 is de 

sloot gedempt om ook de beddingafzettingen uit fase 1 

en 2 (IVO-fasering) afdoende te kunnen onderzoeken. In 

de putten WP22 en WP24 zijn drie vlakken aangelegd. Het 

eerste vlak is in de top van de oever-/restgeulafzettingen 

aangelegd om de verlanding van de geul en daarmee 

samenhangende archeologische sporen te documenteren. 

Het tweede vlak is aangelegd op het niveau waar de 

eerste beschoeiingen zichtbaar werden, en een derde vlak 

om na te gaan of er archeologische resten in en tussen de 

beschoeiingen aanwezig waren. In WP23 volstonden twee 

vlakken; er werden geen sporen boven de beschoeiing 

aangetroffen. In het oosten van het onderzoeksterrein is 

een noord- zuid georiënteerde sleuf aangelegd (WP25) 

om het vervolg van de beschoeiing (structuur A1)op te 

zoeken. Tijdens het IVO zijn geen aanwijzingen gevonden 

dat deze zich ten westen van WP12 bevond.

Ten noorden en zuiden van de stakenrijen A3 en A4, in 

WP6, is een aantal putten van ca. 12 bij 35 m aangelegd 

om de aard, omvang en datering daarvan te kunnen 

bepalen (zone B). De putten WP14 t/m WP18, WP29 en 

WP30, zijn dwars op de structuren (oost-west) aange-

legd om deze in samenhang met de afzettingen van de 

Heldammer stroom te kunnen analyseren. In de meeste 

putten zijn drie vlakken aangelegd, met het eerste vlak 

op het eerste niveau waar archeologische sporen zicht-

baar werden. Het tweede vlak werd op de top van de 

beschoeiingen aangelegd en het derde vlak diende om na 

te gaan of er in en tussen de beschoeiingen nog archeolo-

gische resten aanwezig waren. In WP17 volstonden twee 

vlakken: er werden geen sporen boven de beschoeiingen 

aangetroffen.

Bewoningsgeschiedenis/gebruik van het landschap

In het noordwesten van het plangebied (zone A) is een 

sleuf van ca. 10 bij 40 m (WP21) in twee vlakken opge-

graven om inzicht te krijgen in de tijdens het IVO in WP2 

aangetroffen (mogelijke pre-Romeinse) paalsporen. Er 

werden nog twee vergelijkbare paalkuilen aangetroffen, 

verder was de put leeg. Het was dan ook niet noodzake-

lijk om meer sleuven in deze zone aan te leggen.

De putten in het centrale deel (zone B) van het onder-

zoeksterrein zijn niet alleen aangelegd ten behoeve van 

het onderzoek naar de beschoeiingen A3 en A4, maar 

dienden tevens om de aard en de verspreiding van het 

vondstmateriaal uit fase 3 (IVO-fasering) van de restgeul 
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in kaart te brengen. De vondsten in de afzettingen 

zijn stratigrafisch verzameld in vakken van 4 x 4 m en 

steekproefsgewijs gezeefd met maaswijdte 4 en 2 mm. 

De putten zijn in noordelijke richting aangelegd totdat de 

vondstconcentratie(s) een diffuus karakter aannam(en). 

Toen bleek dat de vondstdichtheid naar het noorden toe 

niet snel afnam, zijn in overleg met de RACM nog twee 

sleuven aangelegd: WP29 en WP30. Er is bij het verza-

melen van vondstmateriaal gewerkt volgens de uit het 

vooronderzoek bekende stratigrafische opbouw van de 

verschillende fasen van de geul. Tevens is naar daterend 

vondstmateriaal gezocht in het oversnijdende zandpak-

ket. Op een hoger niveau zijn de verschillende vullingen 

van de laatste verlandingsfase van de smalle restgeul, 

IVO-fase 4, onderzocht op daterend materiaal.

In het oostelijke deel van WP19 is een laag met brokken 

keramisch bouwmateriaal aangetroffen. Om de omvang 

hiervan in beeld te krijgen is besloten om WP23 over 

de gehele breedte naar het westen te verlengen tot aan 

WP19.
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Infrastructuur

In de zone ten noorden van de rotonde ’t Zand (zone 

D) werd de noordelijke uitvalsweg van het castellum 

verwacht. Om meer inzicht te krijgen in het karakter, de 

oriëntatie, de datering en de gaafheid van de weg is ten 

noorden en zuiden van het gesloopte huis een proefsleuf 

aangelegd. De putten WP26 en WP27, van ca. 3,5 bij 30 

m, zijn zoveel mogelijk haaks over het vermoedelijke 

tracé van de weg geplaatst. De noordelijke sleuf, WP 

26, was geheel verstoord tot een diepte van minimaal 

0,35 m-NAP. De zuidelijke put, WP 27, was eveneens 

grotendeels verstoord, maar hier konden nog drie vlakken 

worden aangelegd. Tevens is het zuidprofiel in kolommen 

gedocumenteerd. Er zijn geen sporen van de weg noch 

met de weg geassocieerde sporen, zoals secundaire berm-

greppels, aangetroffen. Om de omvang van de verstoring 

in het westelijke deel van het terrein te bepalen is tussen 

beide putten nog een proefsleuf aangelegd. Ook hierin 

was de bodem verstoord tot zeker 2 m onder maaiveld.

Algemeen

Er is gewerkt volgens de KNA 3.1. Alle sporen zijn 

gedocumenteerd, gecoupeerd en volledig afgewerkt aan-

gezien behoud in situ niet meer mogelijk was. De sporen 

van in het veld herkende structuren zijn in samenhang 

gecoupeerd, gedocumenteerd en afgewerkt. Alle vlakken, 

profielen en het stort zijn met de metaaldetector onder-

zocht. De metaalvondsten, vondstconcentraties en andere 

bijzondere vondsten zijn driedimensionaal ingemeten. 

De overige vondsten zijn per spoor(vulling) verzameld en 

in zone B is het materiaal verzameld in vakken van 4 x 4 

m. Kwetsbare vondsten, zoals leer, een compleet zwaard 

en een fuik, zijn en bloc gelicht en naar restauratieatelier 

Restaura overgebracht voor stabilisatie. Het hout van de 

beschoeiing A1 is in het veld bestudeerd door houtspeci-

aliste S. Lange (Bureau voor Eco-Archeologie). In overleg 

met haar is een bemonsteringsstrategie opgesteld. De 

scheepsresten van de De Meern 6 zijn door medewerkers 

van de RACM Lelystad in het veld verder gedocumenteerd 

en geborgen. Het overige aangetroffen scheepshout is 

eveneens naar de RACM Lelystad overgebracht voor nader 

onderzoek.

Vondstrijke contexten zijn bemonsterd ten behoeve van 

archeobotanisch en –zoölogisch onderzoek en zijn steek-

proefsgewijs gezeefd over een zeef met een maaswijdte 

van 4 mm. Waar noodzakelijk is een deel van de grond 

ook over een zeef van 2 mm gezeefd om de potentie 

voor klein vondst- en botmateriaal (vis en gevogelte) te 

toetsen. De enige kuil (mogelijk een drenkkuil of een poel) 

onder grondwaterniveau is bemonsterd ten behoeve van 

archeobotanisch onderzoek. Tevens zijn hieruit 14C- en 

molluskenmonsters genomen. Het gehele profiel van deze 

kuil is bemonsterd ten behoeve van pollenonderzoek. De 

restgeulafzettingen zijn, indien relevant voor de vraagstel-

ling, in de profielen bemonsterd voor OSL- en 14C-datering. 

Ook van het kleilichaam in het westelijke deel van het 

onderzoeksgebied zijn een 14C- en een archeobotanisch 

monster genomen. Het onderzoek aan de profielen is ver-

richt door M. van Dinter, fysisch geografe van het ADC.

Waar het grondwater een belemmering vormde voor de 

waarnemingen in het veld is gebruik gemaakt van bema-

ling. Alle werkputten in zone C en het merendeel van de 

putten in zone B zijn bemaald opgegraven.

Nadat het laatste vlak volledig was gedocumenteerd zijn 

de putten in de zones B en C in vakken van 4 x 4 m met 

de kraanmachine schavend nog minimaal 1m verdiept om 

vondstmateriaal uit de diepere strata te kunnen verzame-

len. Daarna is elk vak nog met een gutsboor afgezocht. 

Ook de profielen zijn, nadat ze waren gedocumenteerd, 

nog verdiept om eventuele veranderingen in de stratigra-

fie te kunnen waarnemen.

1.8 Waarnemingen 2009

In maart, april en mei 2009 zijn bij diverse infrastruc-

turele werkzaamheden van Projectbureau Leidsche Rijn 

archeologische waarnemingen gedaan (zie afb. 1.6). Eind 

maart zijn de sloten aan de noordwestzijde van het onder-

zoeksgebied net buiten het monument verbreed. Daarbij 

zijn in de V-vormige slootkanten de profielen tot 1,5 m 

onder maaiveld bestudeerd. Er zijn geen archeologische 

indicatoren aangetroffen. De slootwanden vertoonden 

eenzelfde beeld als in de opgravingsputten van LR38 

en LR62. Ten noorden van de Alendorperweg is één van 

de werkputten van LR38 als verstoring gezien. Ook de 

donkere afzettingen van de laatste verlandingsfase van de 

Heldammer rivier tekenden zich duidelijk af.

Aan de zuidkant van de onderzoekslocatie in april en 

mei is een duiker geplaatst, zijn een kabelsleuf en een 

leidingsleuf gegraven en is een rotonde aangelegd in de 

Burgemeester Middelweerdbaan. Aangezien deze activitei-

ten op het archeologisch monument plaats zouden vinden 

heeft archeologische begeleiding plaatsgevonden om de 

aan te treffen archeologica (beschoeiingen, scheepsdelen 

en beddingafzettingen behoorden tot de mogelijkheden) 

te documenteren. Daarbij mochten de graafwerkzaam-

heden niet gehinderd worden. Aan de zuidoostzijde van 

LR62 is een duiker geplaatst op een diepte van 1,20 

m-NAP. Het tracé van de duiker viel grotendeels samen 

met de huidige sloot36, maar liep naar het zuiden toe 

steeds verder het terrein van LR62 op. De duiker was 

onderin, op ca. 1,20 m-NAP, ongeveer 2 m breed. Voor de 

nieuwe rotonde is een kabelsleuf gegraven van ca. 1 m 

breed en ongeveer 1,30 m onder de weg, tot een diepte 

van maximal 1,00 m+NAP, en een leidingsleuf van ca. 1 

m breed en tot ca. 0,35 m+NAP diep. De wegcunetten 

zijn maximaal 0,80 m+NAP diep gegraven en het fietspad 

niet dieper dan 1,00 m+NAP. De diameter van de nieuwe 

rotonde bedroeg 33 m.
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Voor de duiker is in segmenten gegraven van 2 x 2,5 

m. Zowel de vlakken als de profielen zijn beschreven en 

gefotografeerd. Vondstmateriaal is per segment en indien 

mogelijk per onderscheiden eenheid verzameld. Het 

stort is afgezocht met de metaaldetector. Net als bij het 

onderzoek van LR62 zijn de laatste verlandingsfase van 

de restgeul van de Heldammer rivier en de vondstrijke 

beddingafzetting waargenomen. 

Het grootste deel van de nieuwe kabelsleuf bevond zich 

in het tracé van de recente sloot. Slechts de laatste 5 m 

in het oosten niet, maar daar werd de oude kabelsleuf 

aangehouden. Ook de leidingen zijn in de bestaande 

leidingsleuf gelegd. De cunetten van de rotonde zijn in 

de onderkant van de bouwvoor aangelegd, waardoor de 

archeologische resten niet verstoord zijn. Slechts in het 

zuidelijke deel schemerden er sporen door in het vlak. De 

cunetten zijn afgezocht met de metaaldetector, waarbij 

tegen de verwachtingen in geen metaalvondsten werden 

aangetroffen. De resultaten van de waarnemingen zijn 

opgenomen in de uitwerking van het DAO en worden 

daarmee samen gepresenteerd.

1.9 Personele bezetting

De verantwoordelijke senior archeoloog was  

M.C.M. Langeveld, en het veldteam bestond uit  

A.C. Aarts, N.D. Kerkhoven en Y. Meijer, alle werkzaam bij 

Team Erfgoed van de gemeente Utrecht. Verder hebben 

de volgende personen van Team Erfgoed het veldteam 

indien nodig versterkt: L. Dielemans, M. Hendriksen,  

R.D. Hoegen, J.S. van der Kamp, M.C.M. Langeveld, 

A. Luksen en P.G.H. Weterings. De kraanmachine 

werd bestuurd door W. Gardenier en P. de Boer (Gebr. 

Gardenier). De profielen zijn in het veld beschreven door 

fysisch-geografe M. van Dinter van ADC Archeoprojecten. 

Houtspecialiste S. Lange van Bureau voor Eco-Archeologie 

heeft op locatie grote delen van de beschoeiing be-

studeerd en beschreven. M. van Deventer (Universiteit 

Leiden) en C. Visser (Vrije Universiteit) hebben twee 

weken stage gelopen tijdens het DAO. De technische uit-

werking van de velddocumentatie en het wassen en split-

sen van het geborgen vondst materiaal is uitgevoerd door 

A.C. Aarts, L. Dielemans en Y. Meijer, werkzaam bij Team 

Erfgoed van de gemeente Utrecht. P. Huisman van Team 

Erfgoed van de gemeente Utrecht heeft het materiaal van 

het IVO geteld, gewogen en ingevoerd. Het vondstma-

teriaal van het DAO is gewassen, gesplitst, gewogen en 

ingevoerd door T. Jansen van Auxilia, Nijmegen.

Het evaluatierapport van het IVO is geschreven door  

A.C. Aarts en Y. Meijer van Team Erfgoed van de ge-

meente Utrecht. De hierin gepresenteerde resultaten en 

de voorlopige fasering dienden als uitgangspunt voor 

de vraagstellingen voor het DAO. Het evaluatieverslag 

van het DAO is geschreven door A.C. Aarts. De daarin 

vermelde resultaten en een aangescherpte fasering 

vormden de basis voor de strategie ten behoeve van 

de uiteindelijke uitwerking van de gegevens. Zowel het 

materiaal van het IVO als van het DAO is meegenomen in 

de uitwerking. Alle sporen en al het vondstmateriaal zijn 

voor uitwerking geselecteerd. De afbeeldingen in deze 

rapportage zijn bewerkt door E. van Wieren van Team 

Erfgoed van de gemeente Utrecht.

Het aardewerk is naar Auxilia in Nijmegen gebracht en 

daar bestudeerd door R. Niemeijer. Het dierlijk bot is 

onderzocht door Y. Meijer van Team Erfgoed van de ge-

meente Utrecht. L. Korthorst, fysisch -antropoloog, heeft 

de menselijke schedel bestudeerd. Het glas is bestudeerd 

door C. Isings van Team Erfgoed. Na stabilisatie door 

restauratieatelier Restaura is het leer onderzocht door C. 

van Driel-Murray. Naast het leer heeft Restaura de andere 

kwetsbare vondsten in behandeling genomen: een werp-

speer, een zwaard en een fuik. Het keramisch bouwmate-

riaal en het natuursteen is bestudeerd door G. Gazenbeek 

van StudiCo. Het meeste hout is, ook in het veld, bestu-

deerd door S. Lange van Bureau voor Eco-Archeologie. 

Het scheepshout is bestudeerd door J. Morel van de RACM 

in Lelystad. Enkele houten palen van de beschoeiing zijn 

getekend door J. Kaarsemaker. Dendrochronologisch 

onderzoek is verricht door  

M. Dominguez van RING. N.D. Kerkhoven van Team 

Erfgoed van de gemeente Utrecht heeft het metaal 

onderzocht. A. Koster van AA Koster Röntgenonderzoek 

Heerewaarden heeft de benodigde röntgenopnames ver-

zorgd. M. van Dinter van ADC Archeoprojecten heeft, ook 

in het veld, het fysisch-geografisch onderzoek verricht. 

De sedimentmonsters uit de profielwanden zijn geselec-

teerd door ADC Archeoprojecten (analyse van de zaden 

door C. Moolhuizen) en opgestuurd voor AMS-datering 

naar het Radiocarbon Laboratory van de universiteiten 

van Edinburgh and Glasgow, het Scottish Universities 

Environmental Research Centre (SUERC) in Glasgow, 

Schotland. W. Kuijper van de Universiteit Leiden heeft een 

molluskenmonster uit de poel onderzocht.
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2.1 Inleiding

2.1.1 Onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied ligt op de Heldammer stroomrug 

(zie afb. 2.1). Deze stroomrug takt ten noorden van De 

Meern af van de Oude Rijn stroomrug en komt ca. 5 km 

westelijker, ter hoogte van Harmelen, weer daarmee 

samen (afb. 2.1). Vóór aanvang van de opgraving was de 

exacte loop van de Heldammer rivier in de omgeving van 

het opgravingsterrein onbekend. 

De Oude Rijn en Heldammer stroomrug maken beide deel 

uit van het Utrechtse stroomstelsel.37 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 4300 voor Chr., ofwel rond de overgang van het 

vroeg- naar het midden-neolithicum, actief geworden.38 

Maar waarschijnlijk is pas na ca. 3000 voor Chr., ofwel 

vanaf het einde van het midden-neolithicum, sprake van 

grootschalige rivieractiviteit.39 

2.1.2 Heldammer stroomrug

De Heldammer stroomrug is niet altijd even actief 

geweest. De stroomrug kent perioden van verhoogde 

rivieractiviteit, afgewisseld met perioden van vermin-

derde en zelfs helemaal geen activiteit. Törnqvist (1993) 

onderscheidt op basis van boringen en de aanwezigheid 

van een begraven vegetatiehorizont twee fasen. Nales en 

Vis (2003) onderscheiden op basis van kleilagen in het 

aangrenzende komgebied echter drie actieve fasen. Sinds 

de jaren ‘90 van de vorige eeuw vindt in het kader van de 

realisatie van het nieuwe stadsdeel Leidsche Rijn vanuit 

de gemeente Utrecht intensief en langlopend archeolo-

gisch onderzoek plaats, onder meer in het gebied van de 

Heldammer stroomrug. Uit dit onderzoek komt naar voren 

dat slechts twee fasen met zekerheid kunnen worden 

onderscheiden.40 Daarom wordt in het hierna volgende 

verslag gesproken van Heldammer stroomrug fase 1 resp. 

reactiveringsfase 2.

Heldammer rivier fase 1 

Recent geologisch onderzoek heeft aangetoond dat 

de Heldammer stroomrug rond het begin van het laat-

neolithicum is ontstaan.41 Deze fase, fase 1 genaamd, 

kenmerkt zich door de aanwezigheid van een vegetatie-

horizont die zich in de top van de oeverafzettingen heeft 

gevormd. Deze bevindt zich op ca. 0 tot 0,5 m-NAP en 

daarmee gemiddeld ca. 1 m onder het oorspronkelijke 

maaiveld. De top van de beddingafzettingen ligt op 

maximaal 1,4 m-NAP. De stroomrug is ca. 400 m breed 

(zie afb. 2.1). De restgeul van deze fase 1 is in 2003 aan-

getroffen en daarbij is de basis van de verlandingsafzet-

tingen gedateerd in de midden-bronstijd rond 1400 voor 

Chr.42 Hieruit blijkt dat de activiteit van de Heldammer 

stroomrug samenvalt met de activiteit van de stroomop-

waarts gelegen Werkhovense stroomrug.

Heldammer rivier reactiveringsfase 2 

Fase 2 is een reactiveringsfase en kenmerkt zich door een 

aanzienlijk hoger zandvoorkomen. De oeverafzettingen 

uit deze fase zijn meestal dun. Binnen de meandergordel 

bevinden de beddingafzettingen zich doorgaans direct 

onder de bouwvoor (ca. 0,7 m+NAP). Op basis van het 

langlopend archeologisch onderzoek kan inmiddels een 

vrij exacte datering van het begin en einde van fase 2 

worden gegeven. In de top van fase 1 zijn aardewerk-

vondsten aangetroffen die dateren uit het begin van 

de late ijzertijd.43 Daarnaast zijn op de ca. 30 tot 70 

cm dikke oeverafzettingen van de reactiveringsfase 2 

archeologische vondsten en sporen aangetroffen van 

twee vroeg-Romeinse militaire sites. Deze sites dateren 

uit het midden van de eerste eeuw na Chr.44 Daarnaast 

zijn diverse restgeulen in de buurt van het splitspunt 

van de Heldammer en Oude Rijn stroomrug kortstondig 

gereactiveerd. Zo blijkt uit bewoningssporen dat de 

reactivering in een restgeul 300 m ten zuidoosten van het 

castellum De Hoge Woerd vóór 15 na Chr. heeft plaatsge-

vonden.45 In de restgeul van de kleine stroomrug in het 

komgebied ruim 1 km ten zuiden van het castellum zijn 

palen van een brugconstructie gedateerd met behulp van 

dendrochronologisch onderzoek in 25-26 na Chr.46 Verder 

heeft vlak ná het begin van de jaartelling een oeverwal-

doorbraak plaats gevonden ca. 2 km ten noordoosten 

van het castellum. 47 Mogelijk kan het ontstaan van deze 

crevassegeul ook worden gekoppeld aan de reactivering 

van de Heldammer stroomrug. Deze reactivering vond 

waarschijnlijk plaats tijdens een periode van extreem 

hoogwater in de Oude Rijn. De combinatie van gegevens 

leidt in elk geval tot de conclusie dat de reactivering van 

2 Fysisch-geografische resultaten 
M. van Dinter, ADC Archeoprojecten.
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de Heldammer stroomrug waarschijnlijk vlak voor of rond 

het begin van onze jaartelling heeft plaatsgevonden.

De meandergordel uit de reactiveringsfase 2 is inmiddels 

vrij nauwkeurig gekarteerd (zie afb. 2.1).48 Hieruit blijkt 

dat de meandergordel slechts ca. 150 – 200 m breed 

is en ten westen van de oude kern van De Meern grote 

meanderbochten vertoont. De rivierbedding van deze 

meandergordel heeft de onderliggende meandergordel 

van fase 1 grotendeels omgewerkt. Alleen aan de randen 

zijn resten van de voorgaande fase overgebleven.

Op basis van enkele gegevens is inzicht verkregen in de 

diepte van de rivierbedding in haar bloeifase. Tijdens een 

opgraving ca. 3 km stroomafwaarts van het castellum 

(opgravingsproject Waterland) is namelijk gebleken dat 

de rivierbedding in de tweede eeuw tot minimaal 4,5 

m-NAP reikte en ca. 4 - 5 m diep was.49 Daarnaast zijn in 

een boring ca. 50 m ten noorden van het castellum op 

grote diepte in de rivierafzettingen, ca. 5 m-mv ofwel 3,5 

m-NAP, Romeinse scherven aangetroffen.50 Dit betekent 

dat de rivierbedding op deze plaats in de Romeinse tijd 

ca. 4 m diep was. De breedte van een rivier is afhankelijk 

van de samenstelling van de ondergrond, het riviersedi-

ment en het debiet. Daarnaast wisselt de beddingbreedte 

door variatie in bochtigheid over een meanderlengte. In 

rechte stukken is de rivier in het algemeen relatief breed 

en ondiep, terwijl de bedding in bochtige delen smal-

ler en dieper is. De exacte breedte van de rivier in de 

Romeinse tijd in de bloeifase is niet bekend, maar gezien 

de dimensies van de meandergordel plus gegevens over 

breedte-diepte verhoudingen van rivierbeddingen in de 

literatuur lijkt een beddingbreedte van minimaal  

25 – 35 m aannemelijk.51

Omstreeks het tweede kwart van de derde eeuw komt 

de rivier in haar eindfase.52 In een tijdsbestek van enkele 

decennia nam de waterdiepte 3 à 4 meter tot hooguit 1 

meter af. Tevens werd de rivier smaller en uiteindelijk is 

de bedding nog slechts ca. 10 m breed. De verplaatsing 

van de rivierbedding verloopt in deze fase zeer snel en 

daarbij worden de rivierbochten ten westen van De Meern 

zeer scherp. 

2.1.3 Oude Rijn stroomrug

Het is nog niet duidelijk of de Oude Rijn ten westen van 

de afsplitsing van de Heldammer stroomrug actief is 

geweest in de eerste eeuwen van onze jaartelling. Ten 

westen van Vleuten, bij de Hamtoren, is een insnijdings-

vlak aangetroffen van een rivierbedding. Een OSL-datering 

van de daarna gevormde rivierafzettingen geeft aan dat 

deze insnijding mogelijk pas in de loop van de tweede 

eeuw na Chr. is ontstaan.53 Op basis hiervan zou kunnen 

worden gesteld dat de Oude Rijn ten westen van het 

splitspunt met de Heldammer stroomrug mogelijk niet 

actief was in de eerste twee eeuwen na Chr. en dat de ver-

landing van de Heldammer stroomrug een gevolg is van 

het ontstaan van een nieuwe rivierloop door de noordelijk 

gelegen Oude Rijn stroomrug. Helaas is de standaarddevi-

atie van de uitslag te groot om een dergelijke uitspraak 

met zekerheid te doen. Daarnaast kan de rivierbedding 

op deze locatie eerst in zuidelijke richting zijn opgescho-

ven, voordat de rivierbocht weer in noordelijke richting 

is gaan migreren en daarbij dit insnijdingsvlak heeft 

achtergelaten. 

Verder zijn met behulp van boringen doorsneden ge-

reconstrueerd van de restgeul van de Oudwulverbroek 

stroomrug.54 Deze stroomrug bevindt zich ca. 10 km 

stroomopwaarts van het opgravingsterrein. Op het 

moment dat het castellum Vechten werd aangelegd op 

deze stroomrug, in ca. 5 na Chr., lag de Rijnloop vlak voor 

dit castellum.55 Kort na de aanleg van het fort werd deze 

loop stroom opwaarts afgesneden en begon te verlanden. 

Deze restgeul blijkt ca. 100 m breed en 4 m diep te zijn 

en opgevuld met klei en veen. Lokaal is de bedding zelfs 

minimaal 6 m diep, maar de breedte op dat punt is helaas 

niet bekend. De fijnkorrelige opvulling is typerend voor 

een restgeul waarbij de rivierbedding stroomopwaarts 

abrupt geheel wordt afgesneden, waardoor ineens geen 

toevoer van sediment meer plaatsvindt. Hierdoor kan 

alleen nog klei en organisch materiaal in de restgeul 

bezinken. De afmetingen van de restgeul weerspiegelen 

daarmee waarschijnlijk de dimensies van de voormalige 

rivierbedding vrij goed. Deze stroomrug bevindt zich ech-

ter ten oosten van het splitspunt met de Vecht. De Vecht 

takte in Utrecht-stad af van de Rijn, waarschijnlijk dichtbij 

of zelfs recht tegenover het fort op het Domplein in 

Utrecht. Hierdoor zal de waterdoorvoer, en daarmee de di-

mensies van de rivierbedding van de Rijn ten westen van 

Utrecht, kleiner zijn geweest dan ten oosten van de stad. 

De veronderstelde breedtes en dieptes van de Heldammer 

rivier in haar bloeifase lijken echter te gering om de totale 

waterafvoer van de Rijntak ten westen van de stad Utrecht 

te kunnen transporteren. Het is dus aannemelijk dat de 

Oude Rijntak in de eerste eeuwen van onze jaartelling 

ook actief is geweest en dat een splitspunt aanwezig was, 

waarbij de Heldammer rivier aftakte van de Oude Rijn.

Het verlanden van de Heldammer stroomrug zou ook ver-

band kunnen houden met een geleidelijke afname van de 

watertoevoer vanuit de Kromme Rijn. In de late ijzertijd 

ontstaan bij Wijk bij Duurstede namelijk de Hollandsche 

IJssel en later de Lek.56 Deze rivieren nemen in de loop 

van de Romeinse tijd steeds meer van de waterafvoer 

voor hun rekening.57

Op basis van 14C-dateringen blijkt dat het noordelijke deel 

van de Oude Rijn pas rond de vijfde eeuw begint te ver-

landen.58 Deze rivierarm is of blijft dus in elk geval actief 

als de Heldammer stroomrug al buiten gebruik is geraakt. 

Een 14C-datering van de restgeulvulling bovenstrooms van 
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het splitspunt met de Heldammer stroomrug geeft ook 

aan dat de bedding pas in de vijfde of zesde eeuw begint 

te verlanden.59 Uit diverse onderzoeken blijkt dat de Oude 

Rijn rond 500 na Chr. vervolgens een geheel nieuwe, 

sterk meanderende rivierbedding vormt in het centrale 

deel van de stroomgordel. Al lijkt het onwaarschijnlijk, 

toch kan op basis van de beschikbare dateringen van het 

verlanden van de ‘Romeinse’ Rijn en de vorming van de 

nieuwe middeleeuwse bedding niet worden uitgesloten 

dat gedurende korte tijd geen actieve rivier in het gebied 

aanwezig was. De nieuwe rivierbedding begint in elk 

geval vanaf de negende eeuw te migreren, vermoedelijk 

als gevolg een afnemende watertoevoer, en erodeert in de 

loop van de daarop volgende eeuwen oudere beddingaf-

zettingen van de Rijn binnen een zone van maximaal  

300 m (zie afb. 2.1).60

In 1122 na Chr. wordt de Kromme Rijn bij Wijk bij 

Duurstede afgedamd en komt definitief een einde aan de 

activiteit van deze Rijntak. Recente 14C-dateringen van de 

basis van deze restgeul tonen aan dat de verlanding in de 

diepste delen van de rivierbedding al in de tiende eeuw 

aanvangt.61 In de ondiepe delen begint de verlanding pas 

in de twaalfde eeuw, als de afdamming een feit is (zie 

afb. 2.1).62 Dit betekent dat de afdamming inderdaad 

slechts de bezegeling is van een reeds in gang gezet, 

natuurlijk proces, zoals Vink (1953) en Berendsen (1982) 

al veronderstelden.

2.2 Opgravingen in de omgeving

Rondom het opgravingsterrein zijn in het verleden diverse 

opgravingen uitgevoerd. Aan de oostzijde heeft het ADC 

Archeoprojecten in 2001 enkele putten aangelegd (zie afb. 

2.2). 63 Hierbij bleek dat de ondergrond ten zuiden van de 

rotonde uit oever- op beddingafzettingen bestond. In de 

meest oostelijke put is een vegetatiehorizont in de top van 

de oever aangetroffen. Deze horizont bevond zich op ca. 

0,6 m+NAP. Daarnaast werden de resten van een Romeinse 

weg en een beschoeiing aangetroffen. Vier van de palen uit 

de beschoeiing zijn middels dendrochronologisch onder-

zoek gedateerd. Eén paal was gekapt tussen 104 en 108 na 

Chr. Drie hadden een veldatum van 118 na Chr.

Ten noorden van de Alendorperweg zijn tussen 2003 

en 2007 diverse putten aangelegd.64 Het overgrote deel 

van dat terrein bestond uit oever- op beddingafzettingen 

waarin grootschalige, schuine gelaagdheid zichtbaar was, 

waarbij de lagen afhelden in westelijke richting. Dit geeft 

aan dat de rivierbedding in westwaartse richting is opge-

schoven. In de zuidwestelijke hoek van het perceel ging 

deze gelaagdheid over in de aanzet van een restgeul, die 

wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een donker-

grijze vegetatiehorizont in de top van de opvulling. Deze 

restgeul strekt zich verder uit in westelijke richting en ligt 

grotendeels onder de sloot. In een ca. 200 m noordelijker 

gelegen noord-zuid georiënteerde put is ook een restgeul-

tje aangetroffen (zie afb. 2.2). Dit restgeultje is zeer smal 

en wordt wederom gekenmerkt door de aanwezigheid van 

een zwarte vegetatiehorizont. In het veld is deze restgeul 

toentertijd geïnterpreteerd als kronkelwaardgeul. In § 2.5 

zal hier echter op terug worden gekomen.

Verder is in 2006 en 2007 op het terrein ten westen van 

het huidige opgravingsterrein een opgraving uitgevoerd.65 

Daarbij werd een restgeul aangetroffen die in de midden-

bronstijd is opgevuld (zie afb. 2.2). Deze restgeul werd 

afgesneden door jongere beddingafzettingen (midden- of 

late ijzertijd; op basis van de dendrochronologische 

datering van een houten paal uit de afzettingen66), waarop 

zich sporen bevonden van een vroeg-Romeinse nederzet-

ting. Deze afzettingen helden af in oostelijke richting, 

maar in het perceel tegen het huidige opgravingsterrein 

werd een horizontale gelaagdheid aangetroffen en boven-

dien bevond het beddingzand zich hier op grote diepte.

In 1963 zijn kleine opgravingsputten aangelegd 250 m 

ten zuiden van het huidige opgravingsterrein, direct ten 

zuiden van het castellum (zie afb. 2.2). 67 Hierbij werd een 

serie rivieroevers aangetroffen. De rivier blijkt tussen de 

eerste en derde eeuw ca. 40 m in westelijke richting op te 

zijn geschoven en was noord-zuid georiënteerd. Op basis 

van het hoogste voorkomen van aangespoeld hout in 

deze serie oevers concludeerden de onderzoekers dat het 

(gemiddelde) waterpeil in de rivier rond 0,2 - 0,4 m-NAP 

lag. De hoogte van het maaiveld ten oosten van de rivier 

varieerde tussen 0,6 en 1 m+NAP.

Direct ten noorden van deze opgravingsputten heeft in 

1991 een uitgebreid booronderzoek plaatsgevonden 

en zijn elektrische weerstandsmetingen uitgevoerd (zie 

afb. 2.2).68 Daarbij is de locatie en de indeling van het 

castellumterrein en het badhuis bepaald. Verder is aan de 

westzijde van het castellumterrein een met nederzettings-

afval opgevulde, oude rivierloop aangetroffen (groene lijn 

in afb. 2.2). De boringen zijn over het algemeen echter 

slechts tot een diepte van ca. 1,20 m beneden maaiveld 

uitgevoerd en zijn daarnaast summier beschreven, waar-

door herinterpretatie onmogelijk is. De gereconstrueerde 

oeverlijn sluit wel exact aan op de meest oostelijke rivier-

oever van Jongkees en Isings (1963). Hieruit blijkt dat het 

castellum in de eerste eeuw inderdaad vrijwel direct aan 

het water lag; de oeverlijn bevond zich op slechts  

15 – 20 m afstand van de castellummuur. 

2.3 Doel

Het fysisch-geografisch onderzoek tijdens het archeolo-

gische onderzoek heeft zich gericht op de beschrijven 

van de putwanden (lithologie en sedimentologie). Aan de 

hand van de beschrijvingen zijn de putwanden genetisch 

geïnterpreteerd. Hierdoor ontstond een beeld van de 
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opbouw van de ondergrond, de ontstaansgeschiedenis 

van de ondergrond en de landschappelijke context van de 

vindplaats. 

Voor het landschappelijke onderzoek zijn de volgende 

vragen geformuleerd:

IVO:

 - Wat gebeurt er met de Oude Rijn en de Heldammer 

stroomrug vanaf de eerste eeuw na Chr.?

 - Waar lag het splitspunt tussen bovengenoemde 

stroomruggen?

DAO:

 - Wat is de geologische, geomorfologische en bodem-

kundige opbouw van het landschap in het plangebied 

en wat is de relatie met de archeologische resten?

 - Wat is de omvang, diepte, genese, datering van en 

relatie tussen de verschillende rivierbeddingsfasen? 

Wanneer is de bedding definitief verland?

 - Wat is de aard, datering en genese van het kleipakket 

in het westelijke deel van het plangebied?

 - In hoeverre is het landschap uit de bronstijd, ijzertijd, 

Romeinse tijd en vroege middeleeuwen nog intact en 

hoe zag dit eruit?

 - Hoe ontwikkelde het landschap zich binnen het 

plangebied?

 - In hoeverre kan het beeld van de landschappelijke 

ontwikkelingen dat naar aanleiding van het proef-

sleuvenonderzoek van 2008 geschetst is, nog worden 

aangescherpt?

 - Is er in het zuiden van het onderzoeksterrein een 

vegetatiehorizont aanwezig vergelijkbaar met de vege-

tatiehorizont die in 1992 en 2006 (LR57) is aangetrof-

fen? Wat is de relatie tussen dit fenomeen en de in het 

IVO omschreven beeld van de landschapsgenese?

 - Welk verloop en welke dimensies kunnen voor de 

Heldammer stroom worden gereconstrueerd binnen 

het plangebied en wat zegt dit over het functioneel ge-

bruik van de rivier, zoals bevaarbaarheid en grens van 

het Romeinse rijk, in de verschillende gebruiksfasen?

2.4 Werkwijze

De bodemopbouw van het opgravingsterrein is bekeken 

aan de hand van de profielwanden en boringen. De 

bodemtextuur en archeologische indicatoren zijn beschre-

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

meer de standaard classificatie van bodem-monsters 

volgens NEN5104 wordt gehanteerd, inclusief de bepaling 

van het kalkgehalte.69 De profielwanden zijn beschreven 

per laag. De volgende putwanden zijn beschreven:

- put 1, noordwestwand

- put 2, westwand

- put 3, noordwand

- put 4, noordwand

- put 5, noordwand

- put 6, noordwand

- put 7, noordwand

- put 11, noordwand

- put 12, oostwand in kolommen

- put 13, noordwand

- put 15, noordwand

- put 18, coupe in ‘poel’, K08

- put 19, noordwestwand

- put 20, zuidwand

- put 21, noordwand

- put 22, deel noordwand

- put 23, noordwand

- put 27, zuidwand in kolommen

- put 28, westwand

Daarnaast zijn bij de uitwerking aanvullende sedimento-

logische opmerkingen en structuren gebruikt die door de 

archeologen op de vlaktekeningen waren gezet. Verder 

zijn sedimentmonsters uit de profielwanden genomen 

wanneer deze geschikt leken voor 14C-analyse. De mon-

sters zijn dubbel verpakt in plastic, geadministreerd en 

opgeslagen. Na afloop van het veldwerk zijn drie monsters 

geselecteerd voor datering (zie afb. 2.7 en 2.8). Uit de 

monsters zijn zaden van land- en oeverplanten gehaald. 

De zaden zijn geselecteerd door ADC Archeoprojecten 

(analyse C. Moolhuizen). Deze zaden zijn opgestuurd voor 

AMS-datering naar het Radiocarbon Laboratory van de 

universiteiten van Edinburgh and Glasgow, het Scottish 

Universities Environmental Research Centre (SUERC) in 

Glasgow, Schotland. De 14C-dateringen zijn gekalibreerd 

met het kalibratieprogramma Oxcal versie 4.1.3 (Bronk 

Ramsey 2009). Daarnaast is in put 18 een molluskenmon-

ster genomen uit een schelpenrijke laag in de ‘poel’. Deze 

monsters zijn geanalyseerd door Wim Kuiper, werkzaam 

bij het Archeologisch Centrum van de Universiteit Leiden. 

Aan de hand van de soortensamenstelling kan het afzet-

tingsmilieu worden gereconstrueerd (zie bijlage 1). Verder 

zijn diverse monsters geslagen voor datering door middel 

van Optisch GeStimuleerde Luminesentie (OSL). Deze 

monsters zijn echter niet ingestuurd voor datering, omdat 

de lagen nauwkeuriger konden worden gedateerd aan de 

hand van het archeologische vondstmateriaal.

2.5 Opbouw van de bodem

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 archeolo-

gische informatie een paleogeografische reconstructie 

gemaakt. Hierin worden achtereenvolgens de oorspron-

kelijke ondergrond van het gebied, de rivieractiviteit en 

de invloed ervan op menselijke activiteiten in de verschil-

lende perioden beschreven.
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2.5.1 Het noordelijke deel van het 
opgravings  terrein (put 4, 7, 11, 13 en 
5, 12 en 21)

Beschrijving

De basis van het profiel in put 4 en 7 bestaat uit een kalk-

rijk zandpakket (Zs1; zie afb. 3.2c). In deze pakketten is 

een grootschalige scheve gelaagdheid aanwezig. De lagen 

hellen af in westelijke richting. Het zand wordt afgedekt 

door een pakket kalkhoudende, uiterst siltige klei (Ks4) 

en kalkarme sterk siltige klei (Ks3). In het westen van put 

7 eindigt de schuine gelaagdheid in een komvorm (zie 

afb. 2.3). Deze kom is ca. 7 m breed en is voornamelijk 

opgevuld met kalkloze kleipakketten. De basis bestaat uit 

een pakket zwarte, sterk humeuze, matig siltige klei (Ks2 

H3; 0,1 m+NAP), daarop ligt een zeer dun zandpakketje, 

gevolgd door een pakket matig siltige klei (Ks2) en zwart-

bruine zandige, matig humeuze, matig siltige klei (Z–Ks2 

H2; zie afb. 3.2a). Het zandpakket onder deze kleilagen is 

slechts enkele decimeters dik en de basis bevindt zich op 

0,5 m-NAP. De ondergrond onder en ten westen van deze 

komvorm bestaat uit horizontaal gelamineerde, kalkrijke, 

sterk siltige klei met zandlaagjes (Ks3 met Zs1-laagjes). Bij 

het lokaal verdiepen van het profiel bleek dat dit pakket 

tot minimaal 2 m-NAP aanwezig is.

In put 11 en 13 is een vergelijkbare opbouw aangetroffen. 

De komvorm bevond zich hier echter in het oostelijke 

gedeelte van put 11. De zandlagen ten westen van 

deze komvorm hellen af in oostelijke richting, terwijl de 

lagen ten oosten van de komvorm in westelijke richting 

afhellen. In het uiterste westen van de put 11 eindigt 

het zandpakket en gaat over in een pakket blauwgrijze, 

kalkrijke, sterk tot uiterste siltige klei (Ks3-4).

Interpretatie

De zandige afzettingen zijn geïnterpreteerd als beddingaf-

zettingen; de bovenliggende kleipakketten als oeverafzet-

tingen van dezelfde rivier. De komvormen in het westen 

van put 7 en in het oosten van put 11 zijn geïnterpreteerd 

als restgeul (zie afb. 2.4). De zwarte en donkere humeuze 

lagen in de komvorm zijn geïnterpreteerd als vegetatie-

horizonten. Dit geeft aan dat langere tijd niet of nauwe-

lijks sedimentatie plaatsvond. De tussenliggende zand- en 

kleilagen representeren een kortstondige periode van 

reactivering, waarin water door de restgeul stroomde 
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en sediment werd afgezet, waarschijnlijk als gevolg van 

overstromingen vanuit de noordelijk gelegen Oude Rijn. 

De kleine restgeul die in 2003 ruim 200 m ten noorden 

van de Alendorperweg is aangetroffen en voorheen werd 

geïnterpreteerd als kronkelwaardgeul is vermoedelijk het 

vervolg van deze restgeul van de Heldammer reactive-

ringsfase 2. 
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De schuine gelaagdheid in het zand in put 4 en 7 geeft 

aan dat de rivier in westelijke richting is opgeschoven 

alvorens te verlanden. In put 11 en 13 is de situatie 

complexer. Hier is de rivier aanvankelijk ook in westelijke 

richting opgeschoven, maar vervolgens vond een opschui-

ving in oostelijke richting plaats alvorens de verlanding 

aanving (zie afb. 2.4). Het zandpakket in put 7 geeft aan 

dat de rivier in haar eindfase nog maar iets meer dan 1 

m diep was. Als gevolg van de afnemende waterafvoer 

kwam een eind aan het zandtransport en begon de 

definitieve verlanding.

Het kleipakket in het westen van beide putten is geïnter-

preteerd als oever- of restgeulafzettingen van een oudere 

fase van de Rijn (zie afb. 2.4). Deze afzettingen zijn 

gedeeltelijk opgeruimd door de naar het westen opschui-

vende rivier, voordat deze begon te verlanden.

2.5.2 Het centrale deel van het 
opgravings terrein (put 6, 15, 19, 20, 
22, 23, put 3)

Beschrijving

De profielen van put 15, 19, 22 en 23 konden met behulp 

van bemaling tot grotere diepte, ruim 1 m-NAP, worden 

aangelegd en geven een goed beeld van de opbouw in het 

centrale deel van het opgravingsterrein. 

Het profiel in put 23 en het aansluitende oostelijke deel 

van put 19, bestaat uit kalkrijke zandpakketten (Zs1, 150 

-210 um), waarin enkele kleilagen (Ks3-4) zijn inge-

schakeld (zie afb. 3.2c). De lagen hellen over een totale 

afstand van ruim 60 m af in westelijke richting. Aan de 

oostkant van put 23 is in deze afzettingen een noord-zuid 

georiënteerde palenrij aangetroffen, structuur A1/A12 

(zie afb. 2.4). Diverse palen uit deze rij zijn gedateerd en 

deze dateren uit 93 – 96 na Chr. Deze rij sluit aan op een 

palenrij die in 1994 door de ROB is gevonden en eveneens 

dendrochronologisch is gedateerd in 93 na Chr. (zie hfdst. 

3). Ruim 40 m ten westen van de structuur, in put 19, is 

een tweede palenrij aangetroffen, structuur A11 (zie afb. 

2.4). Deze rij sluit vermoedelijk aan op de beschoeiing 

A3/A9. Drie meter ten oosten van deze laatste beschoei-

ing is een andere rij palen aangetroffen, namelijk 

A4/A6/A8 en waarschijnlijk de bijbehorende palenrij A7. 

Helaas kon geen van deze palenrijen worden gedateerd 

door middel van dendrochronologie, maar aan de hand 

van het aardewerk in de afzettingen oostelijk (fase 3a) 

en westelijk (fase 4) van deze palenrijen blijkt dat deze 

aan het eind van de tweede/begin van de derde eeuw na 

Chr. zijn ingeslagen (zie hfdst. 4). Zowel ten oosten als 

ten westen van deze structuren zijn verstoringen van de 

sedimentaire gelaagdheid zichtbaar (zie afb. 2.5). 

Ruim 15 m westelijk van structuur A11 is een restant 

van een komvorm aangetroffen die vergelijkbaar is met 

de komvorm in put 7 en 11 (zie afb. 2.4). De basis van 

deze komvorm bevindt zich op 0,4 m+NAP en de kom is 

opgevuld met klei. De top van de opvulling bestaat uit 

donkergrijze, zandige, humeuze, sterk siltige klei (Z-Ks3 

H2; zie afb. 2.6a). 

Ten westen van deze komvorm bestaat de ondergrond uit 

diverse zandpakketten (zie afb. 2.6a). De ingeschakelde 

kleilagen hellen af in oostelijke richting. Bij het verdiepen 

bleek dat onder het sterk siltige kleipakket (Ks4) op ca. 

0,7 m-NAP, dat in eerste instantie de basis van het profiel 

vormde, een zandpakket aanwezig was dat uit veel 

grover zand met grind bestond (Zs1, 420 - 850 um). In 

dit zandpakket waren scheve gelaagdheid en trogvormige 

structuren te zien (zie afb. 2.6b). Lokaal was een laag met 

veel natuursteen aanwezig (zie afb. 2.6c).

De profielwanden van zowel put 15 als put 20 lieten een 

vergelijkbare opbouw zien van zandpakketten afgewis-

seld met dunne kleilagen (zie afb. 2.7a en b). Beneden 1 

m-NAP was het zand relatief grof (Zs1, 300 – 420 um) en 

bevatte, net als in put 19, grind en kleiballen. Daarnaast 

waren ook hier een scheve gelaagdheid en trogstructuren 

te zien (zie afb. 2.7c). Bij de kleine uitbreiding van put 20 

in westelijke richting bleek dat de zand- en kleipakketten 

Afb. 2.5a. Verstoringen van gelaagdheid in het noord-westprofiel 
van put 19; b. Detail van verstoring, geïnterpreteerd als 
hoefindrukken.



Afb. 2.6a. Overzicht van westelijke deel van noord(west)eljjke profielwand van put 19; b. Detail van profiel; bloeifase afzettingen van 
Heldammer rivier fase 2 bestaande uit grof zand met grind; c. Idem b: lokaal zijn stenen aanwezig in bloeifase afzettingen.
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uitwigden (zie afb. 2.7d). Het profiel onder en naast de 

zand- en kleilagen bestond, net als in put 7, uit uiterst sil-

tige klei (Ks4). Naar beneden toe werd dit pakket donker-

grijs en zwak humeus. Uit deze laag is een monster voor 
14C-datering genomen (zie afb. 2.7d). De datering leverde 

een uitkomst van 2200 ± 35 BP. Gekalibreerd levert dit 

een datering met 95% zekerheid tussen 377 – 182 voor 

Chr., ofwel midden tot late ijzertijd.70

In put 3, 6 en 15 zijn ca. 10 m brede komvormen aan-

getroffen onder de bouwvoor die vergelijkbaar zijn met 

de komvorm in put 19 (zie afb. 2.3b en 2.4). In put 20 is 

daarentegen geen komvormige opvulling aangetroffen. In 

put 3 bevonden zich in het zandpakket ca. 50 cm onder 

de basis van de komvorm, op 0,2 m-NAP, de restanten 

van een Romeinse boot, De Meern 6 (zie afb. 2.4). Deze 

boot kon niet nauwkeurig worden gedateerd, maar de 

kapdatum van het hout valt in elk geval na 158 na Chr.71 

Het aardewerk uit de afzettingen onder de vegetatiehori-

zont (fase 4b en 4c) en het materiaal uit de horizont zelf 

(fase 5) dateert uit de derde eeuw na Chr.

Interpretatie

Het grove zandpakket dat zich aan de basis van de 

profielen bevindt is geïnterpreteerd als beddingafzet-

tingen uit de bloeifase van de Heldammer stroomrug 

reactiveringsfase 2. Op basis van het aardewerk in deze 

afzettingen, fase 2 en 3 (voor de fasering zie § 3.1), blijkt 

dat het sediment met name in de tweede eeuw na Chr. is 

afgezet. Het grind en de sedimentaire structuren geven 

aan dat de stroomsnelheid in de rivier behoorlijk groot 

was. De diepte van de rivier is onbekend. 



Afb. 2.7a. Overzicht van zuidelijke profielwand van put 20, westzijde; b. Overzicht van zuidelijke profielwand van put 20, oostzijde; c. 
Detail van profiel; bloeifase afzettingen van Heldam fase 2 bestaande uit grof zand met grind; d. Rand meandergordel Heldam fase 2.
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De bovenliggende fijnere zand- en kleipakketten zijn 

geïnterpreteerd als beddingafzettingen van dezelfde 

rivier, maar dan in haar eindfase. De rivier was op dat 

moment nog maar 1 tot 1,5 m diep. De kleilagen geven 

duidelijk aan dat de rivier in deze fase, zowel in put 15, 

19 als 20, in westelijk richting opschoof (zie afb. 2.4). De 

komvorm in put 19 is geïnterpreteerd als restgeul (zie 

afb. 2.4); de donkergrijze laag als vegetatiehorizont die 

zich heeft gevormd in de top van de restgeulvulling. Op 

basis van het vondstmateriaal kan deze verlanding in de 

eerste helft van de derde eeuw na Chr. worden geplaatst. 

Dit komt overeen met de datering van de eindfase van de 

Heldammer reactiveringsfase 2 stroomafwaarts rond 230 

-240 na Chr. 

De structuur A1/A12 is geïnterpreteerd als beschoeiing 

aan de oostzijde van de rivier aan het eind van de eerste 

eeuw na Chr. De grootschalige gelaagdheid in de rivier-

afzettingen ten westen van deze structuren geeft aan dat 

de rivier vervolgens in westelijke richting is opgeschoven. 

De verstoringen van de gelaagdheid in deze afzettingen 

worden geïnterpreteerd als hoefindrukken en geven aan 

dat vee aan de waterrand heeft gelopen. 

De ruim 40 m westelijker gelegen structuren A3/A9/A11 

en A13, A4/A6/A8, A7 en A5 zijn eveneens geïnterpre-

teerd als beschoeiingen. Doordat de oostelijke rivieroever 

in het centrale deel van het opgravingsterrein lange tijd, 

waarschijnlijk vanaf het midden van de tweede eeuw tot 

aan de verlandingsfase in de derde eeuw (fase 4c), nage-

noeg op dezelfde plaats bleef liggen, is het niet duidelijk 

of deze beschoeiingen zijn aangelegd op het moment 

dat de rivier zich nog uitstrekte tot aan de westzijde van 

het plangebied (fase 3) of dat de rivierbedding al aan het 

krimpen was (fase 4). De laag met veel vondstmateriaal 

in de rivierafzettingen direct ten westen van de palenrijen 

(de onderste laag van fase 4b, zie afb. 3.2a) weerspiegelt 

in elk geval de rivierbodem in het begin van de derde 

eeuw na Chr.

Het siltige kleipakket in het uiterste westen van put 

20 is, net als in put 7, geïnterpreteerd als oever- of 



Afb. 2.8 Profiel door vroegmiddeleeuwse ‘poel’. De sterren geven de locaties van de 14C-monsters aan.
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restgeulafzettingen van een oudere fase van de Rijn. 

Deze afzettingen zijn gedeeltelijk geërodeerd door de 

Heldammer rivier uit de reactiveringsfase 2. Als gevolg 

van de grotere resistentie tegen erosie ten opzichte van 

zand, zal dit pakket de migratiesnelheid van de rivier 

hebben belemmerd. De afstand tussen deze grens en de 

beschoeiingsstructuren A4/A6/A8/A5, zijnde ca. 90 m, 

weerspiegelt vermoedelijk de (maximale) breedte van de 

rivier aan de tweede helft van de tweede eeuw na Chr. In 

de eerste helft van de derde eeuw, fase 4, nam de breedte 

van de rivierbedding met name af door sedimentatie bin-

nen de voormalige bedding als gevolg van een afnemende 

watertoevoer. Deze ‘krimpende’ sequentie is in afb. 2.6 en 

2.7 duidelijk te zien.

2.5.3 Put 18 ‘Poel’, K08

Beschrijving

In put 18 is een komvormige opvulling aangetroffen met 

een doorsnede van ca. 8 m. De kom reikte tot ca. 0,8 

m-NAP (zie afb. 2.8 en 2.4) en de basis van de opvulling 

(spoornr. 35) bestond uit een sterk verrommelde laag van 

ca. 15 – 20 cm dikte met grote brokken. Daar bovenop 

lag een gyttja-achtige laag die naar boven toe overging in 

sterk kleiig veen (Vk3, spoornr. 33 en 55) met veel schel-

pen en dunne zandlaagjes. Deze lagen waren in totaal 

maximaal 45 cm dik. De basis en de top van de veenlaag 

zijn bemonsterd voor 14C-datering. De datering van de 

basis van dit pakket leverde een uitkomst van 1385 ± 

30 BP.72 Gekalibreerd levert dit een datering met 95% 

zekerheid tussen 605 – 675 na Chr., ofwel de vroege mid-

deleeuwen. De datering van de top leverde een uitkomst 

van 1400 ± 50 BP.73 Gekalibreerd levert dit een datering 

met 95% zekerheid tussen 549 – 763 na Chr., dus 

eveneens in de vroege middeleeuwen. De schelpen in het 

pakket geven aan dat het water helder, zoet, stilstaand en 

voedselrijk was (bijlage 1). Verder geven de plantenresten 

aan dat het water rijk begroeid was en dat op de oevers 

een kruidenrijke vegetatie stond. Bomen ontbraken in de 

directe omgeving. 



Afb. 2.9 Vegetatiehorizont in profiel in put 27.
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Op het veenpakket lag een ca. 40. cm dik pakket zwak 

humeuze, kalkloze, sterk siltige klei (Ks4 H1, spoornr. 

54), gevolgd door een pakket sterk siltige tot matig 

zandige klei (Ks4 – Kz2, spoornr. 26). 

Interpretatie

De kom bevindt zich direct ten oosten van de verlande 

restgeul van de Heldammer rivier. De sterk verrommelde 

laag aan de basis van het profiel geeft aan dat de komvorm 

geen natuurlijke oorsprong heeft, maar gegraven is. Uit 

de dateringen blijkt dat de kom in de zevende eeuw is 

gegraven. De poel was in eerste instantie ca. 1,5 m diep en 

in het stilstaande water groeiden veel planten. In het water 

begon al snel veenvorming op te treden. Aan het eind van 

de zevende of in de loop van de achtste eeuw was de poel 

al gedeeltelijk verland en nog slechts 1 m diep. 

De greppels (G25 en G26) die aan de zuid- en noord-

westkant van de poel zijn aangetroffen geven aan dat de 

poel vermoedelijk een verbinding had met de restgeul 

die nog steeds een relatieve laagte in het terrein vormde. 

Waarschijnlijk werd op deze manier de wateraan- of 

-afvoer enigszins gereguleerd. De ‘poel’ is waarschijnlijk 

aangelegd om als drenkkuil voor het vee te dienen. Een 

zaadje van hennep in de opvulling van de poel bewijst 

dat in de omgeving menselijke activiteiten plaats hebben 

gevonden (bijlage 1).

2.5.4 Het noordoostelijke deel van het 
opgravingsterrein (put 27)

Beschrijving

De ondergrond in dit deel van het terrein is meestal tot 

grote diepte verstoord. Daaronder bestaat de natuurlijke 

ondergrond uit een afwisseling van horizontaal gelaagde, 

kalkrijke zand- en sterk siltige kleilaagjes (Zs1 en Ks4). In 

put 27 is op dit pakket lokaal echter een donkergrijze laag 

aangetroffen, tussen 0,3 en 0,6 m+NAP. 

Interpretatie

De horizontale afzettingen zijn geïnterpreteerd als 

oever- en beddingafzettingen; het donkergrijze pakket als 

vegetatiehorizont die zich heeft gevormd in de top van de 

oeverwal. Deze opbouw is vergelijkbaar met de opbouw 

van de ondergrond in de putten ca. 80 m zuidelijker, die 

in 2001 door ADC Archeoprojecten zijn gegraven (zie afb. 

2.9 en 2.4). 

2.5.5 Het zuidelijke deel van het 
opgravingsterrein (put 28)

Beschrijving

In het zuidelijke deel van het terrein bestaat de onder-

grond direct onder de bouwvoor uit horizontaal gelaagde 

zandpakketten (zie afb. 2.10). Binnen enkele pakketten is 

kleinschalige schuine gelaagheid zichtbaar.



Afb. 2.10 Horizontale gelaagde beddingafzettingen in put 28.
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Interpretatie

De zandpakketten zijn geïnterpreteerd als beddingafzet-

tingen van de Heldammer stroomrug. Vermoedelijk zijn 

ze, evenals het westelijke deel van put 20, gevormd 

gedurende het laatste deel van de bloeifase of in de 

eindfase van de Heldammer stroomrug. De kleinschalige 

gelaagdheid geeft aan dat in de rivierbedding kleine 

stroomribbels aanwezig waren. De afzettingen in deze 

put ontkrachten de vooraf gestelde hypothese waarbij 

de Heldammer rivier op deze plaats een grote bocht zou 

hebben gemaakt of dat zelfs een komgebied aanwezig 

zou zijn. 

2.6 Paleogeografische reconstructie

Aan het einde van de eerste eeuw na Chr. bevond de 

Heldammer rivier zich in het centrale deel van het 

opgravingsterrein (zie afb. 2.11a; § 3.1: fase 2). Het water 

stroomde van noord naar zuid in een vrijwel rechte bed-

ding. De oeverbeschoeiing A1/A12 vormde de oostelijke 

begrenzing van de rivier. De exacte breedte van de rivier 

is niet bekend, maar kan op basis van het ontbreken van 

erosie-indicatoren en de hierna volgende reconstructie, 

worden afgeleid tussen minimaal 70 en maximaal 100 m. 

De diepte is ook niet bekend, maar uit de opgravingsput-

ten blijkt dat de beddingafzettingen uit deze bloeifase, 

en daarmee de rivierdiepte, in elk geval tot 1,8 m-NAP 

reikten. De top van de afzettingen uit deze fase bevindt 

zich minimaal op 0,5 m+NAP en waarschijnlijk nog enkele 

decimeters hoger tot ca. 1 m+NAP. Hieruit kan worden 

afgeleid dat het gemiddelde waterniveau in de rivier 

waarschijnlijk enkele decimeters lager lag en daarmee 

vermoedelijk rond de 0,5 – 0,8 m+NAP schommelde. Dit 

is bijna een meter hoger dan Jongkees & Isings (1963) 

hebben gereconstrueerd, maar deze reconstructie blijkt 

gebaseerd te zijn op het voorkomen van plantenresten en 

(aangespoeld) hout en is, zoals de auteurs zelf aangeven, 

‘slechts een benadering’. Het voorkomen van organische 

resten weerspiegelt echter slechts de grondwaterstand. 

Boven het grondwater oxideert het materiaal en alleen 

beneden de gemiddeld diepste grondwaterstand blijven 

resten bewaard. Hierdoor vormen deze resten geen goede 

basis voor reconstructie van voormalige waterhoogten in 

een rivier. Uit de gepubliceerde profielen van Jongkees & 

Ising (1963) blijkt echter dat de profielopbouw vergelijk-

baar is met die op het opgravingsterrein van LR62, dat de 

hellende zand- en kleiige afzettingen van de Heldammer 

rivier tot aan de bouwvoor, ofwel ca. 1 m+NAP, reiken, 

waaruit een vergelijkbaar waterniveau van ca. 0,6 – 0,8 

m+NAP kan worden afgeleid. Tezamen met de waarge-

nomen minimale diepte van de beddingafzettingen, kan 

vervolgens een minimale rivierdiepte van 2,5 m worden 

gereconstrueerd. De Romeinse scherven die in een boring, 

gezet op een afstand van nog geen 100 m ten zuiden van 

het opgravingsterrein, zijn aangetroffen op ca. 3,5 m-NAP, 

geven aan dat de rivierbedding waarschijnlijk zelfs ca. 4 

m diep was.74



Afb. 2.11 Paleogeografische reconstructie.
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Afb. 2.12 Doorsnede van een rivierbedding met verschil-
lende beddingbreedtes en -diepten bij een gelijkblijvend 
doorstoomvermogen.
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Enkele kilometers stroomafwaarts, in het sterk meande-

rend deel, blijkt de rivierbedding echter minimaal 4,5 m 

diep te zijn geweest.75 In bochten is een rivier normaal 

gesproken veel smaller en dieper dan in rechte stukken. 

De breedte-diepte verhouding in een meanderend deel 

van de rivier is daardoor kleiner dan in een recht stuk. De 

doorsnede van de rivierbedding van beide plaatsen dient 

echter een vergelijkbaar doorstroomvermogen te hebben, 

zodat eenzelfde hoeveelheid water door de bedding kan 

worden getransporteerd. Dit vermogen is niet evenredig 

met de diepte, maar met de diepte tot een macht 1,5 (zie 

afb. 2.12).76 Indien wordt uitgegaan van een ca. 80 m 

brede en ca. 4 m diepe rivier op het opgravingsterrein, zal 

de rivier in het bochtige stroomafwaarts gelegen meande-

rende deel met een diepte van ca. 4,5 – 5 (- 5,5) m resp. 

35 – 44 (- 60) m breed zijn geweest. Dit is iets breder dan 

tot nu toe verondersteld.77

In de tweede eeuw na Chr. schoof de rivier geleidelijk 

in westelijke richting (zie afb. 2.11b; fase 2 en 3a). Het 

pakket kleiige afzettingen dat zich aan de westzijde van 

het onderzoeksterrein in de ondergrond bevindt, bood 

een hogere weerstand tegen erosie. Daardoor zal de 

migratiesnelheid van de rivier zijn gaan afnemen of zelfs 

stagneren op het moment dat de westzijde van de rivier 

dit pakket begon aan te snijden. 

Kort daarna, aan het einde van de tweede eeuw of begin 

derde eeuw, werd de rivier ca. 700 m ten noorden van het 

opgravingsterrein afgesneden. Het blijft onduidelijk of dit 

het gevolg is van het ontstaan van een riviertak door de 

noordelijke Oude Rijn stroomrug of van een (gedeeltelijk) 

afsnijden van een bestaande splitsing tussen Oude Rijn 

en Heldammer geul. De laatste optie lijkt aannemelijker 

gezien de veronderstelde waterafvoer door deze Rijntak 

in de Romeinse tijd en de geleidelijke afname van de 

watertoevoer naar de Heldammer rivier (zie afb. 2.11c). 

Als gevolg van de verminderde transportcapaciteit wordt 

in een tijdsbestek van enkele decennia een aantal zand-

pakketten in de voormalige bedding afgezet (fase 3b). 

Hierdoor neemt zowel de breedte als de diepte van de 

rivierbedding af. In de eerste decennia van de derde eeuw 

is de bedding nog slechts 40 – 50 m breed en 2,5 m diep 

(zie afb. 2.11d; fase 4a en b). In het centrale en zuidelijke 

deel van het opgravingsterrein vindt met name sedimenta-

tie aan de westzijde van de rivierbedding plaats, terwijl in 

het noorden sediment aan de oostzijde van de rivier wordt 

afgezet. Als gevolg van doorgaande sedimentatie wordt 

de bedding steeds smaller en ondieper. In de tweede 

helft van de derde eeuw resteert nog slechts een ca. 10 m 

brede laagte in het landschap die ca. 1 meter diep is ten 

opzichte van het omliggende landschap (zie afb. 2.11e). 

Doordat watertransport niet of nauwelijks meer plaats-

vindt kan bodemvorming optreden en vormt zich een 

donkergrijze vegetatiehorizont in de top van de restgeul 

(fase 5). De aanwezigheid van een dubbele horizont in het 

noordelijke deel van het opgravingsterrein (put 7 en 11) 

duidt op een kortstondige toevoer van water en sediment, 

vermoedelijk aangevoerd tijdens een periode van hoog-

water in de noordelijk gelegen Rijnbedding. Wanneer deze 

overstroming heeft plaatsgevonden is niet duidelijk. 

In de zevende eeuw wordt in het centrale deel van het 

opgravingsterrein een kuil met een doorsnede van ca. 8 m 

gegraven direct ten oosten van de restgeul (zie afb. 2.11f; 

fase 6). Deze ‘poel’, K08, was ca. 1,5 m diep en gevuld 

met water. Waarschijnlijk diende de ‘poel’ als drenkkuil. In 

het stilstaande water begon echter al snel verlanding op 

te treden, waardoor de poel ondieper werd. Door middel 

van twee greppels stond deze ‘poel’ in verbinding met de 

langgerekte laagte die de naastliggende restgeul vormde, 

vermoedelijk om de watertoe- en/of -afvoer enigszins 

te reguleren. Aan het eind van de zevende of in de loop 

van de achtste eeuw was de poel al gedeeltelijk verland 

en nog slechts 1 m diep. In de daarop volgende eeuwen 

vindt geen natuurlijke sedimentatie of erosie meer plaats 

in het onderzoeksgebied (fase 7). 
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2.7 Conclusie

Antwoord op landschappelijke onderzoekvragen:

- Wat is de geologische, geomorfologische en bodem-

kundige opbouw van het landschap in het plangebied 

en wat is de relatie met de archeologische resten? 

Het onderzoeksterrein bestaat uit rivierafzettingen 

van de Rijn. Ten oosten van beschoeiingstructuur 

A1/A12 zijn oever- op beddingafzettingen aanwezig 

die zijn ontstaan vóór 96 na Chr. In de top van deze 

oeverafzettingen heeft zich een vegetatiehorizont 

gevormd. Ten westen van deze structuur bevinden 

zich afzettingen van de Heldammer rivier reactive-

ringsfase 2 zowel afgezet in de bloei- als eindfase 

van dit riviersysteem. De rivier was in dit deel vrijwel 

recht en noord-zuid georiënteerd. De restgeul van 

de Heldammer rivier bevindt zich ook op het opgra-

vingsterrein en is noordwest-zuidoost georiënteerd. 

Aan de westzijde van het onderzoeksterrein zijn 

restgeul- of oeverafzettingen van de Oude Rijn uit de 

late ijzertijd aangetroffen.

- Wat is de omvang, diepte, genese, datering van en 

relatie tussen de verschillende rivierbeddingfasen? 

Wanneer is de bedding definitief verland? En in 

hoeverre kan het beeld van de landschappelijke 

ontwikkelingen dat naar aanleiding van het proef-

sleuvenonderzoek van 2008 geschetst is, nog worden 

aangescherpt?  

De rivierbeddingen op het terrein behoren bij de 

Heldammer rivier reactiveringsfase 2. Het afsnijdings- 

of splitspunt met de Oude Rijn bevindt zich ca. 700 m 

noordelijker (zie afb. 2.1).Aan het eind van de eerste 

en in de tweede eeuw na Chr. bevindt de Heldammer 

rivier zich in haar bloeifase en is dan ca. 80 m breed 

en ca. 4 m diep. De rivierbedding schuift in deze fase 

geleidelijk op in westelijke richting. Aan het einde 

van de tweede eeuw of begin derde eeuw na Chr. 

wordt de rivier ca. 700 m noordelijker gedeeltelijk 

afgesneden en komt de rivier in haar eindfase. In deze 

periode slinkt de beddingbreedte van 40 - 50 m in de 

eerste decennia van de derde eeuw naar ca. 10 m rond 

het midden van de derde eeuw. De beddingdiepte 

vermindert daarbij van resp. 2,5 naar minder dan 1 

m. Deze gestage teruggang, waarbij veel sediment 

(zand) wordt afgezet in de rivierbedding, duidt op een 

geleidelijke en geen plotseling afname van de water-

toevoer. De noordwestelijke gelegen Oude Rijn tak 

heeft dus langzaam de waterafvoer van de Heldammer 

rivier overgenomen.

- Wat is de aard, datering en genese van het kleipakket 

in het westelijke deel van het plangebied? 

Het pakket dateert uit de midden of late ijzertijd. De 

genese blijft helaas onduidelijk: het gaat om oever- of 

restgeulafzettingen van de Rijn. 

- In hoeverre is het landschap uit de bronstijd, ijzertijd, 

Romeinse tijd en vroege middeleeuwen nog intact en 

hoe zag dit eruit? 

In het onderzoeksgebied zijn geen landschapsrelicten 

aanwezig die dateren uit de bronstijd en slechts 

een smalle zone met sediment dat is afgezet in de 

ijzertijd, namelijk het kleipakket aan de westelijke 

rand van het plangebied en mogelijk de onderliggende 

beddingafzettingen (zie vorige onderzoeksvraag). 

Het plangebied bestaat met name uit sediment dat is 

afgezet in de Romeinse tijd en vroege middeleeuwen. 

Het landschap is na het midden van de derde eeuw 

na Chr. nauwelijks veranderd en, afgezien van kleine 

(sub)recente verstoringen, nog intact aanwezig. In de 

volgende onderzoeksvraag wordt een beschrijving 

gegeven van het landschap in deze perioden.

- Hoe ontwikkelde het landschap zich binnen het plan  

gebied? 

Aan het einde van de eerste eeuw na Chr. bevindt 

de Heldammer rivier zich in het centrale deel van 

het opgravingsterrein. Het water stroomt van noord 

naar zuid in een vrijwel rechte bedding met een 

breedte van minimaal 70 m en maximaal 100 m en 

waarschijnlijk ca. 4 m diep. In de tweede eeuw na Chr. 

schuift de rivier geleidelijk in westelijke richting op. 

De migratie stopt aan het einde van de tweede eeuw 

op het moment dat de rivier de westzijde van het 

opgravingsterrein bereikt, waar een stug kleipakket 

in de ondergrond aanwezig is. Doordat de rivier kort 

daarna ca. 700 m ten noorden van het opgravingster-

rein wordt afgesneden van de hoofdstroom van de 

Rijn, begint de rivier geleidelijk te verlanden. In de 

eerste decennia van de derde eeuw is de bedding nog 

slechts 40 – 50 m breed en 2,5 m diep en vanaf het 

midden van de derde eeuw resteert nog slechts een 

ca. 10 m brede laagte in het landschap die ca. 1 meter 

diep is ten opzichte van het omliggende landschap. 

In de daarop volgende eeuwen vindt bodemvorming 

plaats en wordt een vegetatiehorizont in de top van 

de restgeul gevormd. Natuurlijke sedimentatie of 

erosie vindt niet of nauwelijks meer plaats in het 

onderzoeksgebied. Alleen de ca. 1,5 m diepe ‘poel’ 

die in de zevende eeuw in het centrale deel van het 

opgravingsterrein wordt gegraven verlandt in de loop 

van de achtste (en negende) eeuw.

- In hoeverre kan het beeld van de landschappelijke 

ontwikkelingen dat naar aanleiding van het proef-

sleuvenonderzoek van 2008 geschetst is, nog worden 

aangescherpt?  

Met name op basis van de profielwanden van 

put 19 en 20 kon een gedetailleerde fasering 

worden vastgesteld in de ligging en verplaatsing 

van de (krimpende) rivierbedding in de Romeinse 

tijd (zie ook bovenstaande onderzoeksvraag)
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- Is er in het zuiden van het onderzoeksterrein een 

vegetatie horizont aanwezig vergelijkbaar met de 

vegetatie horizont die in 1992 en 2006 (LR57) is 

aan getroffen? Wat is de relatie tussen dit fenomeen en 

de in het IVO omschreven beeld van de landschapsge-

nese? 

Nee, een soortgelijke horizont is niet aanwezig, aange-

zien de oever- en beddingafzettingen in dat deel van 

het plangebied pas in de Romeinse tijd zijn ontstaan.

- Welk verloop en welke dimensies kunnen voor de 

Heldammer stroom worden gereconstrueerd binnen 

het plangebied en wat zegt dit over het functioneel 

gebruik van de rivier, zoals bevaarbaarheid, in de 

verschillende gebruiksfasen? 

Zie bovenstaand antwoord op vraag 2. Als gevolg 

van de afsnijding van de Heldammer rivier wordt 

de rivier in de loop van de derde eeuw (zo goed als) 

onbevaarbaar.

- Wat gebeurt er met de Oude Rijn en de Heldammer 

stroomrug vanaf de eerste eeuw na Chr.? 

Zie ‘Hoe ontwikkelde het landschap zich binnen het 

plangebied?’

- Waar lag het splitspunt tussen bovengenoemde 

stroomruggen? 

Zie ‘Hoe ontwikkelde het landschap zich binnen het 

plangebied?’



Afb. 3.1 Allesporenkaart.

Afb. 3.3 Het kleilichaam in het westen van WP20 wordt duidelijk door de Heldammer rivier afgesneden. 
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Verspreid over het terrein zijn het skelet van een paard, 

hoefindrukken en 99 antropogene sporen aangetroffen 

(zie afb. 3.1). Het gaat om greppels, kuilen en paalsporen, 

waarvan het merendeel nauwelijks, geen dateerbaar of 

helemaal geen materiaal bevat. Deze sporen zijn aan de 

hand van de stratigrafie, vulling en associatie met andere 

sporen slechts globaal te dateren in drie groepen: late 

middeleeuwen/nieuwe tijd, (vroege) middeleeuwen en 

(mogelijk) Romeins. Alle sporen, ook die, die niet uit 

de late middeleeuwen/nieuwe tijd stammen, zijn in het 

algemeen direct onder de bouwvoor al waargenomen. 

Er restten nog slechts enkele centimeters tot een paar 

decimeter van in de coupes. De rest is in de bouwvoor 

opgenomen. Hierdoor staat niet vast dat het weinige 

vondstmateriaal dat in deze sporen is aangetroffen uit een 

gesloten context komt. Daarmee kunnen de sporen niet 

fungeren als basis voor een fasering.

3.1 Fasering

De enige constante factor op de onderzoekslocatie zijn 

de afzettingen van de Heldammer rivier. Voordat het IVO 

in 2008 begon bestond het vermoeden dat het splitspunt 

van de Rijn en de Heldammer stroom zich op het terrein 

bevond. De resultaten van dat proefsleuvenonderzoek 

maken echter duidelijk dat er zich maar één rivier op 

de locatie bevindt; het splitspunt moet verder naar het 

noorden liggen. In het oostelijke deel van de opgra-

vingslocatie zijn de vroegste afzettingen van de rivier op 

het terrein aangetroffen. Deze migreert in de Romeinse 

tijd naar het westen, begint daar te krimpen en verlandt 

uiteindelijk. De migratie van de geul is zowel in het vlak 

als in de profielen goed te volgen aan de hand van enkele 

duidelijk te onderscheiden afzettingen. Alle structuren op 

het terrein zijn hieraan gerelateerd en de verschillende 

sedimentatiepakketten van deze geul vormen de basis 

voor de fasering (zie afb. 3.2, bijlage 10 en 11). 

3.1.1 Fase 1: vóór de Heldammer stroom

In het westelijke deel van het opgravingsgebied bevindt 

zich een kleilichaam dat door de migrerende Heldammer 

stroom wordt aangesneden. In het noorden, in WP2 en 

WP21, was dit pakket door middel van boringen en lokaal 

verdiepen van het profiel met de machine te volgen tot 

minimaal 2 m-NAP. In het zuiden, in WP20, was de weste-

lijke insnijding van de Heldammer rivier geheel in beeld 

3 Archeologische resultaten

en lag de top van het kleipakket op 0,5 m+NAP. Daar is 

op een diepte van 0,5 m-NAP een monster genomen voor 
14C-datering. Verder is er geen vondstmateriaal in aange-

troffen. Het monster heeft een ouderdom van 377-182 

v. Chr. ± 35 opgeleverd (zie § 2.5.2). Het kleilichaam is 

geïnterpreteerd als oever- of restgeulafzettingen van een 

oudere fase van de Rijn (zie afb. 3.3 en 3.2: bijlage 10). 

RAAP heeft in 2004 een schelpenmonster uit de top van 

dit pakket genomen. Daarin zijn soorten aangetroffen die 

kenmerkend zijn voor milieus van stilstaand en zwak-

stromend water.78 

3.1.2 Fase 2

In het oostelijke deel van de locatie bevinden zich de 

oudste afzettingen van de Heldammer stroom79 op het ter-

rein. Deze bestaan hoofdzakelijk uit naar het westen toe 

aflopende zandpakketten. Als cesuur met de volgende fase 

is de beschoeiing aangehouden die door deze sedimenten 

heen geslagen is, structuur A1. Deze dateert uit het einde 

van de eerste eeuw na Chr. (zie § 3.2.1). De vroegste 

activiteit van de Heldammer geul op het terrein dateert 

daarmee vóór het einde van de eerste eeuw na Chr.

In de sedimenten uit deze fase zijn onder andere een fuik, 

een schoen, een spant van een schip en een complete 

werpspeer aangetroffen. Opmerkelijk is dat er onder het 

aardewerk uit de sedimenten van deze fase geen uit de 

hand gevormde scherven zijn. Alle aardewerk dateert 

uit de Flavische tijd. Een as van Vespasianus en één van 

Domitianus, geslagen in 77-78 respectievelijk 81 na Chr., 

en een dendrochronologische datering van het spant van 

na 74 na Chr. dateren deze fase eenduidig in het laatste 

kwart van de eerste eeuw. De schoen heeft een spijke  

rpatroon dat ook kenmerkend is voor de latere eerste/

vroege tweede eeuw.

3.1.3 Fase 3a

De beschoeiing, structuur A1, markeert de oostelijke 

grens van fase 3a, die daardoor vanaf het eind van de 

eerste eeuw dateert. De rivier is nog volop watervoerend. 

Deze fase kenmerkt zich voornamelijk door zandafzettin-

gen met af en toe een dun zavelbandje. De westwaartse 

migratie duurt voort. 
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In de afzettingen van de rivier in deze fase zijn onder 

andere een fuik en fragmenten van een schoen aangetrof-

fen. De samenstelling van het aardewerkspectrum dateert 

de sedimenten van deze fase tot het einde van de tweede 

eeuw, al hebben sommige stukken een looptijd tot en 

met de derde eeuw. Van de metaalvondsten zijn slechts 

drie stuks dateerbaar: twee assen, geslagen in 88-89 en 

101-102 na Chr., en een stuk sierbeslag van paardentuig, 

dat voorkomt vanaf het begin van de eerste tot ruim in de 

tweede eeuw.

3.1.4 Fase 3b

Onderin de profielen van het centrale deel van het 

opgravingsterrein is een pakket grof zand aangetroffen, 

deels horizontaal gelamineerd, maar ook ‘golvend’, met 

grindbandjes, kleiballetjes en brokken verslagen orga-

nisch materiaal. Dit is de periode waarin het kleilichaam 

in het westen bereikt is en wordt aangesneden. Feitelijk is 

dit het westelijke deel van fase 3a. Vanwege de verplaat-

sing van de Heldammer stroom naar het westen is een 

onderscheid gemaakt. Het westdeel is iets jonger dan fase 

3a. In de diepere strata was in het veld niet altijd duidelijk 

uit welke van deze twee delen het materiaal afkomstig 

was. Om bij de uitwerking toch een onderscheid te kun-

nen maken is in de profielen een lijn getrokken ergens 

midden onder de laatste verlandingsfase.

Er is in de afzettingen van deze fase minder aardewerk 

aangetroffen dan in fase 3a. Opmerkelijk is, dat het 

meeste uit de hand gevormde aardewerk in de sedimen-

ten van fase 3b is gevonden. Dit kan een aanwijzing zijn 

dat zich verder stroomopwaarts of op het westelijke 

deel van het terrein een inheemse nederzetting heeft 

bevonden, waarvan de sporen door de Heldammer rivier 

zijn verspoeld. Het Romeinse aardewerk heeft eenzelfde 

datering als fase 3a. Van het metaalcomplex zijn alleen 

een tweetal zwaardgordelbeslagen en een kookketel 

dateerbaar. De laatste komt voor vanaf de tweede helft 

van de eerste tot en met de tweede eeuw. Het beslag 

dateert vanaf de tweede helft van de tweede tot en met 

de eerste helft van de derde eeuw. Daarmee vallen de 

afzettingen van fase 3 grotendeels in de tweede eeuw met 

een mogelijke doorloop in de derde eeuw. Verder zijn in 

de sedimenten van fase 3b een menselijke schedel, een 

steenconcentratie, een verzegellood en een ballistakogel 

gevonden en op de overgang met fase 4 is een compleet 

zwaard aangetroffen.

3.1.5 Fase 4a

Dit is de fase waarin de Heldammer rivier, gezien de 

overwegend zandige sedimenten, nog snel stroomt maar 

al wel begint te krimpen. In het zuidelijke deel van het ter-

rein vindt de sedimentatie vooral aan de westzijde plaats. 

De afzettingen bestaan nog steeds voornamelijk uit zand, 

maar nu met wat meer en dikkere zavelbanden. Fase 4 is 

geassocieerd met de beschoeiingen A3/A9/A11 en A13, 

en A4/A6/A8 en A7.

Er is opmerkelijk weinig materiaal in de sedimenten van 

fase 4a aangetroffen. Een handvol scherven, wat brokjes 

keramisch bouwmateriaal en wat bot. Het meeste metaal 

bestaat uit ijzeren nagels. De jongste scherf dateert vanaf 

de tweede eeuw. Aangezien fase 3 al geheel in de tweede 

eeuw dateert zijn de sedimenten van fase 4a niet voor de 

derde eeuw afgezet. 

3.1.6 Fase 4b

Dit is de vroegste verlandingsfase van de Heldammer 

stroom. In het oosten blijft de rivier langer op zijn plek 

liggen en vindt weinig tot nauwelijks sedimentatie plaats 

waardoor er relatief veel materiaal in een laag kan neer-

slaan. In deze fase zijn voornamelijk zavelpakketten zicht-

baar, maar nog wel met incidentele zandafzettingen. Een 

grijze, humeuze, kleiige beddingafzetting met verslagen 

organisch materiaal en veel archeologische indicatoren, 

vooral aan de oostzijde, was over het grootste deel van de 

opgraving te volgen. Aan de westkant en op het diepste 

punt was deze laag in het veld lastiger te herkennen 

evenals op het noordelijke deel van het terrein. Over de 

gehele lengte van het noordprofiel van WP15 is de afzet-

ting waargenomen. In het oosten komt deze op 0,6 m+NAP 

onder de bouwvoor uit. De laag is daar 20 tot 35 cm dik. 

Deze daalt richting het westen tot een diepte van 1,3 

m-NAP en begint dan weer te stijgen. In het diepere deel is 

de afzetting nog slechts 5 cm dik. Het westelijke vervolg 

valt buiten de grenzen van deze put (zie afb. 3.4). Hieruit is 

een minimale beddingbreedte van 37 m af te leiden. 

Verreweg het meeste vondstmateriaal van de opgraving is 

afkomstig uit deze vondstrijke beddingafzetting: onge-

veer eenderde van het aardewerk, het metaal en het glas, 

driekwart van het leer en maar liefst 83% van de ballista  

kogels is in deze laag gevonden. Boven deze bedding-

afzetting zijn enkele zandlagen afgezet. In één daarvan 

zijn scheepsdelen van een punter, De Meern 6 (DMN6), 

aan het licht gekomen (zie hfdst. 11). Het vondstmateriaal 

van fase 4b dateert vanaf het midden van de tweede eeuw 

tot in de eerste helft van de derde eeuw. Aangezien fase 3 

mogelijk tot in de derde eeuw dateert kunnen de afzettin-

gen van fase 4b niet voor de derde eeuw zijn ontstaan.

3.1.7 Fase 4c

In deze periode wordt nog steeds sediment afgezet, 

maar hoofdzakelijk zavel en steeds minder zand. Het 

onderscheid met de latere afzettingen van fase 4b is niet 

altijd duidelijk. Er is voor gekozen de lagen die hoger in 
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de stratigrafie liggen en meer zavel dan zand bevatten 

bij deze fase te trekken, de wat diepere meer zandige 

sedimenten behoren bij fase 4b.

Het materiaal van fase 4c dateert net als dat van fase 

4b vanaf het midden van de tweede tot in het tweede 

kwart van de derde eeuw. Daarmee valt heel fase 4 in de 

derde eeuw na Chr. Het aardewerkspectrum van de drie 

onderscheiden subfases vertoont grote overeenkomsten. 

De verschillen staan vermeld in § 4.3.6. 

3.1.8 Fase 5

Dit is de uiteindelijke verlanding van de restgeul van de 

Heldammer rivier. Deze wordt gevormd door een vijftal 

lagen, waarvan de bovenste twee in het zuidelijke deel 

van het terrein ontbreken. In deze periode is de rivier 

gemiddeld nog 11,85 m breed. De onderkant bevindt zich 

op 0,1 m+NAP en de bovenste sedimenten liggen direct 

onder de bouwvoor op 0,9 m+NAP. Het meeste vondst-

materiaal is afkomstig uit de één na onderste vulling, een 

donkerbruingrijze, humeuze zavel met houtskool spikkels 

waarin aardewerk, bot, bouwmateriaal, metaal en natuur-

steen is aangetroffen (zie afb. 3.5).

In de afzettingen van de laatste verlanding van de rest-

geul is aanzienlijk minder materiaal aangetroffen dan in 

de sedimenten van fase 4. De dateerbare vondsten duiden 

erop, dat de Heldammer rivier nog in de derde eeuw 

verlandt. Er is geen laat-Romeins of vroegmiddeleeuws 

materiaal waargenomen. Opmerkelijk genoeg is wel een 

fragment eerste-eeuwse terra sigillata gevonden: een van 

de oudste scherven van de opgraving.

3.1.9 Fase 6, sporen uit de (vroege) 
middeleeuwen

Nadat de Heldammer rivier is verland zijn er nog steeds 

aanwijzingen voor activiteit op het terrein. Een grote kuil, 

twee greppels en vijf paalkuilen zijn door de afzettingen 

uit fase 5 heen gegraven. Deze sporen worden besproken 

in § 3.3.2. Alleen de grote kuil, K08, bevatte dateerbaar 

vondstmateriaal. Aan de hand van het aardewerk en 

het metaal dateert deze in de vroege middeleeuwen. 

Een monster van een stuk hout uit de kuil heeft middels 

dendrochronologisch onderzoek een kapdatum van na 

346 na Chr. opgeleverd. 14C-onderzoek aan monsters uit 

twee veenlagen dateert deze kuil in de zevende eeuw. 

Dit zijn de enige sporen op het terrein die aantoonbaar 

jonger zijn dan fase 5 en ouder dan de sporen uit de late 

middeleeuwen/nieuwe tijd.
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3.1.10 Fase 7, sporen uit de late 
middeleeuwen/nieuwe tijd

De greppels, paalkuilen en kuilen uit de late middel-

eeuwen/nieuwe tijd worden in § 3.4 nader besproken. 

Deze waren allemaal in het veld duidelijk herkenbaar en 

konden, ook als ze geen vondstmateriaal bevatten, aan 

deze laatste fase worden toegewezen op basis van de 

kleur, vulling en stratigrafie.

3.2 Beschoeiingen

Op het oostelijke deel van het terrein zijn zeven rijen 

van palen aangetroffen (zie afb. 3.6). Al deze palenrijen 

volgden de loop van de rivier en zijn daarom geïnterpre-

teerd als oostelijke beschoeiingen van de waterloop in 

verschillende periodes. Een functie als vlonder, plankier 

of steiger valt echter niet uit te sluiten. Uit deze rijen kun-

nen, van oost naar west, in elk geval drie fasen worden 

onderscheiden. De structuren zijn in het veld op volgorde 

van ontdekking genummerd. Een aantal bleek later tot 

dezelfde structuur te behoren. Om verwarring bij de 

uitwerking te voorkomen is ervoor gekozen de oorspron-

kelijke nummering aan te houden. 

3.2.1 A1/A12

In het oostelijke deel van het terrein bevond zich de 

vroegste beschoeiing. Deze was over een lengte van 23 

m globaal noord-zuid georiënteerd en sloot aan op de 

in 1994 door de ROB aangetroffen beschoeiing. Beide 

delen samen hadden een totale lengte van 47 m. Aan de 

noordzijde boog de beschoeiing af naar het noordoosten. 

Dit deel was nog 9 m te volgen. De rest viel buiten het 

onderzoeksterrein. De beschoeiing bestond uit smalle 

aangepunte paaltjes met op regelmatige afstand (gemid-

deld om de 2,93 m80) een dikkere aangepunte paal. 

Dichter naar de bocht toe weken de grotere palen iets 

naar het westen. Op het punt waar de beschoeiing naar 

het oosten afboog stonden vijf dikke palen dicht bijeen 

aan de westzijde. Aan de oostzijde is op drie plekken 

liggend hout aangetroffen. In twee gevallen resteerde nog 
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Afb. 3.7a. De beschoeiing A1/A12 (uitsnede uit afb. 3.6)
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slechts een schaduw van het ter plekke weggerotte hout, 

maar in WP23 was het hout nog bewaard gebleven (zie 

afb. 3.7a en b).

Conform het PvA is het tweede vlak aangelegd op het 

niveau waarop de eerste beschoeiing zichtbaar was. In 

het algemeen werden de weggerotte kernen van de dikke 

eikenhouten palen het eerst waargenomen vanaf ca. 0,17 

m+NAP. De zachthouten paaltjes werden pas vanaf ca. 

0,07 m+NAP zichtbaar. Het eerste hout was gemiddeld op 

0,40 m-NAP te zien. De kleine paaltjes waren gemiddeld 

tot 1 m-NAP ingeslagen, de dikke gemiddeld tot 2,40 

m-NAP (zie afb. 3.8). De palen van deze structuur waren 

goed geconserveerd.

Van de in totaal 198 kleine paaltjes was in 177 geval-

len nog hout bewaard gebleven. Daarvan zijn er 79 

bemonsterd. Twee waren van eikenhout, de rest was van 

elzenhout gemaakt. In het door de ROB in 1994 opge-

graven deel waren twee van de vijf bemonsterde kleine 

paaltjes els, de overige drie waren van essenhout. Alle 

dikke palen en het liggende hout zijn bemonsterd.81 Het 

liggende hout was een gekloofde eiken stam van ruim 

3,5 m lang. Drie van de dikke palen waren van iepenhout 

vervaardigd, de overige elf van eikenhout. Alle drie de 

iepen palen en zes van de eiken palen waren geschikt 

voor dendrochronologisch onderzoek.82 Al de eiken palen 

hebben een kapdatum van 93 na Chr. Opmerkelijk is dat 

de iepen allemaal een andere veldatum hebben: 94, 95 en 

96 na Chr. Voor verdere bespreking van het hout uit deze 

structuur (zie hfdst. 7). In het veld zijn geen sporen waar-

genomen die erop duiden dat de iepen ter vervanging van 

oudere palen dienden. Eveneens opvallend is de gemid-

delde tussenafstand van de grote palen: tien Romeinse 

voet. Alles wijst erop dat de beschoeiing in één bouwfase 

is aangelegd. De meetreeksen van de eiken verlopen zeer 

synchroon met elkaar, wat een kenmerk is voor bomen 

die in hetzelfde gebied hebben gegroeid. De iepencurve 

vertoont grote overeenkomsten met die van de eiken. 

Het hout heeft waarschijnlijk een lokale herkomst.83 

Het is aannemelijk dat het hout een tijd in opslag heeft 

gelegen, alvorens het gebruikt is voor de aanleg van de 

beschoeiing. De kapdata kunnen daardoor slechts gezien 

worden als terminus post quem voor de bouw van de 

oeverversteviging. Deze beschoeiing is hoogstwaarschijn-

lijk in de laatste vijf jaar van de eerste eeuw aangelegd en 

markeert de overgang van de tweede naar de derde fase. 

Deze beschoeiing heeft waarschijnlijk meerdere functies 

gehad. In de eerste plaats beschermt een dergelijke 

oeverversteviging het achterliggende grondlichaam tegen 

afkalving door het water. Ten tweede bevordert deze de 

bevaarbaarheid van de rivier aangezien verlanding door 

instortende oevers wordt voorkomen. Ook kan gedacht 

worden aan het creëren van een steil kadefront, waaraan 

vaartuigen gemakkelijk afgemeerd en mogelijk geladen en 

gelost kon worden.



Afb. 3.7b. Een deel van de beschoeiing A1 zoals deze in het vlakte zien was.

Afb. 3.8 Een coupe door een deel van de beschoeiing A1.
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Afb. 3.9 De beschoeiingen A5, A4/A6/A8 en A7, A3/A9/A11 en 
A13 (uitsneden uit afb. 3.6).
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3.2.2 A4/A6/A8 en A7 

Ongeveer 45 m ten westen van bovengenoemde be-

schoeiing bevond zich een noord-zuid georiënteerde rij 

van 73 paaltjes. De paaltjes stonden dicht opeen in een 

redelijk strakke rij van bijna 15 m lengte. De gemiddelde 

afstand tussen de paaltjes was 18 cm. Ze zijn voor het 

eerst gezien op een hoogte van 0,40 m+NAP. Gemiddeld 

waren ze nog slechts ca. 30 cm diep. Er was dan ook 

geen hout meer bewaard gebleven. De paalsporen 

waren in het vlak herkenbaar als grijze, zavelige rondjes 

met een diameter van 6 tot 10 cm. In de coupes waren 

aangepunte, verticaal geplaatste paalschaduwen te zien. 

De paalsporen van deze structuur waren redelijk tot goed 

geconserveerd. Aan de noordzijde stopte deze structuur 

abrupt. In het zuiden leek de rij uit te waaieren in een 

kluwen kleine aangepunte paaltjes (zie afb. 3.9). Hierover 

meer in § 3.2.3.

Op 40 tot 50 cm ten westen van bovengenoemde palenrij 

zijn parallel nog vijf paalsporen aangetroffen: structuur 

A7. Deze rij was 7 m lang en de palen stonden gemid-

deld 1 m uit elkaar.84 Ook deze palen zijn voor het eerst 

waargenomen op een hoogte van 0,40 m+NAP. In het vlak 

waren ze herkenbaar als grijze tot bruingrijze, zavelige 

rondjes met een gemiddelde diameter van 10 cm. In de 

coupes waren verticale aangepunte paalsporen te zien. 

Van de meeste paalsporen resteerde nog slechts ca. 25 

cm, waardoor er geen hout bewaard was gebleven.

Door de nabijheid van beide palenrijen en de gelijke 

oriëntatie bestaat het vermoeden dat ze bij elkaar hebben 

gehoord. Te denken valt aan een steigertje of plankier.

Doordat de oostelijke rivieroever in het centrale deel van 

het opgravingsterrein lange tijd, waarschijnlijk vanaf het 

midden van de tweede eeuw tot aan de verlandingsfase 

in de derde eeuw (fase 4c), nagenoeg op dezelfde plaats 

bleef liggen, is het niet duidelijk of deze beschoeiing is 

aangelegd op het moment dat de rivier zich nog uitstrekte 

tot aan de westzijde van het plangebied (fase 3), of dat de 

rivierbedding al aan het krimpen was (fase 4).

3.2.3 A3/A9/A11 en A13

De laatste beschoeiing van de restgeul die op het terrein 

is aangetroffen bevond zich 2,5 tot 3 m verder west-

waarts. Deze werd gevormd door een globaal noord-zuid 

georiënteerde rij paaltjes, die in het zuiden licht naar het 

zuidoosten afboog (zie afb. 3.9). Over een lengte van 

ruim 12 m stonden 31 kleine aangepunte paaltjes op 

ongeveer twee keer zo grote afstand van elkaar als bij de 

hierboven beschreven fase; gemiddeld stonden ze 40 cm 

uiteen (zie afb. 3.10). De meeste paalsporen, gemiddeld 7 

tot 15 cm in doorsnede, zijn voor het eerst gezien op een 

hoogte van 0,36 tot 0,50 m+NAP. Het is opmerkelijk dat 



Afb. 3.10 In de coupetekeningen van de twee beschoeiingen is het verschil in constructiemethode goed te zien.
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de paaltjes van het noorden naar het zuiden toe geleide-

lijk dieper waren ingeslagen. De noordelijke 10 m van 

deze rij was zeer regelmatig geconstrueerd: alle paaltjes 

stonden op regelmatige afstand en waren met de punt 

naar het oosten gericht. De diepte van de paaltjes was 

in het noorden minimaal 0,16 m+NAP en maximaal 0,43 

m-NAP. Naar het zuiden toe nam de regelmaat af. De rich-

ting van de punten varieerde sterk, net als de onderlinge 

afstand en de diepte. Van drie paaltjes waren de houten 

punten nog bewaard gebleven. Deze zijn als monster 

meegenomen voor specialistisch onderzoek. Ze waren van 

elzenhout gemaakt en daardoor ongeschikt voor dendro-

chronologisch onderzoek. De meeste sporen van deze 

structuur waren goed geconserveerd. Net als bij de struc-

tuur A4/A6/A8 is het niet duidelijk of deze beschoeiing is 

aangelegd op het moment dat de rivier zich nog uitstrekte 

tot aan de westzijde van het plangebied (fase 3), of dat de 

rivierbedding al aan het krimpen was (fase 4).

Direct ten zuiden van deze rij bevond zich een kluwen 

van paaltjes, die zowel bij deze rij kunnen horen als bij 

de vorige fase. Het betreft 21 sporen van aangepunte 

paaltjes waarvan in acht gevallen het elzenhout bewaard 

was gebleven. Gemiddeld waren de paaltjes in deze klu-

wen tot 0,55 m-NAP ingeslagen. Een deel van de paaltjes 

stond verticaal, een deel schuin. Er is geen patroon in de 

richting van de punten te bepalen. 

Naar het noorden toe kon de palenrij niet verder gevolgd 

worden, maar 25 m verderop is een 3 m lange rij aange-

punte houten paaltjes aangetroffen die allemaal met de 

punt naar het oosten gericht waren, structuur A11. Het 

betreft zeven goed geconserveerde elzenhouten paaltjes 

en één van eikenhout die gemiddeld tot 0,85 m-NAP 

waren ingeslagen. De paaltjes hadden een diameter van 

9 tot 15 cm en stonden gemiddeld 45 cm uiteen. De 

oriëntatie van de rij, de schuinstand van de paaltjes, de 

onderlinge afstand en de stratigrafie maken het zeer 

waarschijnlijk dat dit de noordelijke voortzetting van 

structuur A3/A9 is. Ten oosten van structuur A11 zijn 

op 3,35 en 3,5 m afstand nog twee elzenhouten paaltjes 

aangetroffen, PK26 en PK27. Op één van de punten zijn 

dezelfde braamsporen aangetroffen als op één van de 

palen van structuur A11 (zie verder hfdst. 7). Dit doet 

vermoeden dat de palen ter plekke zijn bewerkt om 

meteen gebruikt te worden. Waarschijnlijk hebben ze 

onderdeel uitgemaakt van dezelfde structuur. Een vlonder 

of plankier is in dat geval de meest voor de hand liggende 

mogelijkheid. 

In de volgende put ten noorden van deze beschoeiing zijn 

op het derde sporenvlak op 0,15 m+NAP in het verlengde 

van deze palenrij nog vijf paalsporen aangetroffen, struc-

tuur A13.85 In de coupes waren nog de ondiepe restanten te 

zien van aangepunte paaltjes, die gemiddeld tot een diepte 

van 0,10 m-NAP verticaal waren ingeslagen. Deze sporen 

waren matig geconserveerd. Het is niet zeker dat ze ook 

onderdeel van dezelfde beschoeiing hebben uitgemaakt.

3.2.4 A5

Ten zuiden van de structuren A3 en A4 is een ruim 6,5 m 

lange rij van elf paaltjes aangetroffen. De paaltjes, in het 

vlak herkenbaar als ronde, lichtbruine, zavelige sporen, 

stonden op onregelmatige afstand. In de coupes was een 

verticaal aangepunt paalspoor te zien. De paaltjes waren 

gemiddeld tot een diepte van 0,0 mNAP ingeslagen. 

De paalsporen zijn matig tot goed geconserveerd. Het 

is onduidelijk bij welke van de twee boven beschreven 

structuren deze rij behoort. 

In het zuidelijke deel van het terrein is de westwaartse 

migratie minder sterk dan in het noorden. Mogelijk is 

rond het einde van de tweede/begin derde eeuw een 

beschoeiing aangelegd, waarvan de palenrijen A5, A4/

A6/A8 en A7 deel hebben uitgemaakt. Als enige tijd later 

de Heldammer rivier een aantal meters naar het westen 

is verplaatst wordt het noordelijke deel geheel nieuw 

aangelegd: structuur A3/A9/A11 en misschien A13. De 



Afb. 3.12 PK02 zoals die in het westprofiel van WP2 te zien was.
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kluwen ten zuiden van A8 en A9 bestaat dan vermoedelijk 

uit deels verrotte paaltjes van de vorige beschoeiing. Hier 

worden waarschijnlijk nieuwe paaltjes bijgeslagen ter ver-

steviging van de oever. Aangezien de rivier in het zuiden 

nauwelijks is verplaatst staan de paaltjes van structuur A5 

nog in het water, waardoor deze hoogstwaarschijnlijk niet 

vervangen hoefden te worden.

Het is opmerkelijk dat de beschoeiingen A4 en A3 aan-

zienlijk minder zwaar zijn dan structuur A1. Bovendien 

is in geen van beide in noordelijke richting een bocht 

naar het oosten aangetroffen. In dit deel van het terrein 

zijn weliswaar minder werkputten gegraven, maar in die 

putten zijn geen sporen aangetroffen die wijzen op een 

mogelijke beschoeiing. Sterker nog, in het noordelijke 

deel van het terrein, ten noorden van de bocht in de 

oudste beschoeiing, is helemaal geen spoor van een 

oeverversteviging gevonden. Het lijkt erop dat de oever 

hier geen versteviging heeft gehad.

3.3 Structuren

3.3.1 Vier paalsporen in het noordwesten 
van het terrein (PK01-04)

In het noordwesten van het terrein zijn vier paalkuilen 

aangetroffen: twee in het profiel van WP2 en twee in WP21 

(zie afb. 3.11, bijlage 15). De paalsporen (PK01-PK04) 

zijn op het eerste sporenvlak, direct onder de bouwvoor, 

waargenomen op 0,50 m+NAP. Alle vier bestonden ze uit 

een humeuze paalschaduw met een diameter van ca. 20 

cm. De palen, die ter plekke waren weggerot, hadden een 

vlakke onderkant en waren telkens aan één van de kopse 

kanten van langwerpige kuilen, eveneens met een vlakke 

bodem, geplaatst.86 De diepte van de paalkuilen varieerde 

van 0,12 m-NAP tot 0,42 m-NAP. Van de palen was geen 

hout meer bewaard gebleven, maar de ronde sporen 

waren goed geconserveerd en waren zowel in het vlak als 

in het profiel duidelijk herkenbaar. De paalkuilen hadden 

een bruine tot bruingrijze, zavelige vulling met oervlek-

ken en –concreties. Er was een duidelijke insteek te zien 

(zie afb. 3.12). De onderlinge afstand tussen de palen was 

onregelmatig en bovendien erg groot: 17,5 tot 25 m in 

de lengte en 8,5 tot 9,75 m in de breedte. Dit maakt een 

functie als staander van een gebouw zeer onwaarschijn-

lijk. Mogelijk zijn de bijbehorende sporen minder diep 

geweest en in de bouwvoor opgenomen, of betreft het 

eenpalige constructies. 

In dit deel van het terrein zijn, afgezien van greppels 

en paalkuilen uit de nieuwe tijd, geen andere sporen of 

vondsten aangetroffen. Ook bij ander onderzoek in de 

directe omgeving zijn geen sporen aangetroffen. Gezien 

het ontbreken van vondstmateriaal en andere sporen van 

bewoning of gebruik van het terrein in de omgeving is de 

datering van deze paalsporen onduidelijk. Er kan alleen 

gesteld worden dat ze door de afzettingen van fase 4a 

heen gegraven zijn en daarmee niet eerder dan het mid-

den van de derde eeuw dateren.

3.3.2 Een grote kuil en twee greppels  
(K08, G25-26)

In het centrale deel van de onderzoekslocatie is een grote 

kuil, K08, aangetroffen op 0,44 m+NAP, die vermoedelijk 

in relatie staat met twee greppels, G25 en G26, en een 

paalkuil, PK35.87 Alle vier sporen doorsneden de laatste 

verlandingsfase van de restgeul (zie afb. 3.13). De kuil, 

met een diepte van 2 m onder maaiveld (0,84 m-NAP), 

is vermoedelijk gegraven om in de waterbehoefte te 

voorzien in een periode dat de restgeul nauwelijks nog 

water voerde. G25, aangetroffen op 0,59 m+NAP, liep 

van het midden van de geul tot aan deze kuil. In de 

maximaal 22 cm diepe vulling waren duidelijk kluiten van 

de verschepte restgeulvulling te zien. Hoe dichter bij de 

kuil, hoe dieper deze greppel. G26, aangetroffen op 0,90 

m+NAP en maximaal 35 cm diep, liep van het noordelijke 

deel van K08 over een lengte van ruim 32 m richting het 

zuidoosten. Deze greppel doorsneed de hogere vullingen 



Afb. 3.13 In het noordprofiel van WP6 is te zien hoe G26 door de afzettingen van de laatste verlandingsfase van de restgeul is gegraven. 
Links op de foto is ook G09 te zien.
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van de kuil en is dus later gegraven. Naar het zuiden toe 

was G26 minder diep dan bij de kuil. Mogelijk dienden 

beide greppels om het water uit de omgeving in de kuil 

te leiden. Aan de noordoostzijde van de kuil zijn drie aan-

gepunte palen, PK13-PK15, aangetroffen op 0,40 m+NAP. 

Mogelijk hebben deze deel uitgemaakt van een omheining 

van de kuil of van een kleine vlonder of steiger. In het 

zuidelijke verlengde van G26 bevond zich op 3,5 m een 

paalkuil op 0,16 m+NAP, PK35. Wat de functie van deze 

paalkuil was en de relatie met de beide greppels en de 

grote kuil is onduidelijk. Dit zijn echter de enige sporen 

op het terrein die aantoonbaar ouder zijn dan de percele-

ringsgreppels uit de nieuwe tijd en jonger dan de laatste 

verlandingsfase van de restgeul.

Het merendeel van het vondstmateriaal uit K08 is 

Romeins. Slechts een drietal scherven en een paar nagels 

wijzen op een jongere ouderdom. Dendrochronologisch 

onderzoek aan een eiken paal uit een venige vulling van 

de kuil heeft een kapdatum van na 346 na Chr. opgele-

verd. Aangezien de paal kern- noch spinthout bevatte 

gaat het om niet meer dan een zgn. post-datering. De 

grote kuil bevatte een dik veenpakket. Hiervan zijn de 

basis en de top bemonsterd voor 14C-onderzoek en zijn 

gedateerd 605-675 resp. 549-763 na Chr. In het algemeen 

vindt verlanding in stilstaand water snel plaats. Gezien 

de 14C-dateringen is het waarschijnlijk dat de kuil aan het 

begin van de zevende eeuw gegraven is.

3.4 Sporen

De meeste sporen bevatten nauwelijks (dateerbaar) 

vondstmateriaal. De dateerbare stukken komen vrijwel 

allemaal uit de Romeinse tijd. Dat betekent echter niet 

automatisch dat ze ook Romeins zijn. Het kan opspit 

betreffen, zoals bijvoorbeeld bij K08. Op het terrein is, 

ook in de bouwvoor, weinig (vroeg)middeleeuws mate-

riaal aangetroffen. Een aantal sporen bewijst dat er wel 

activiteit is geweest nadat de Heldammer geul verland 

was. Dit heeft echter vrijwel geen weerslag gevonden in 

het vondstmateriaal. Van de sporen, die vanwege hun 

kleur en vulling mogelijk in de Romeinse tijd dateren, kan 

slechts vermeld worden dat ze jonger zijn dan een be-

paalde fase. Wegens het ontbreken van vondstmateriaal of 

organische resten is een nadere specificatie onmogelijk. 

Evenmin kan uitgesloten worden dat ze uit de (vroege) 

middeleeuwen stammen.



Afb. 3.14 Luchtfoto van het gebied uit 1956. Linksboven is de 
loop van de oude Alendorperweg goed te zien.
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Een duidelijke functie of samenhang van de sporen uit de 

(vermoedelijk) Romeinse tijd is niet te reconstrueren. De 

sporen zijn wegens het ontbreken van duidelijke date-

ringen en chronologie van noord naar zuid per categorie 

genummerd. 

3.4.1 Greppels

Greppels uit de nieuwe tijd, G1-G24, G31-G34

Er zijn in het onderzoeksgebied 34 greppels aangetroffen. 

De meeste kunnen geïdentificeerd worden als percelerings-

greppels uit de nieuwe tijd. De noord-zuid georiënteerde 

perceleringsgreppels zijn van west naar oost genummerd, 

de oost-west georiënteerde van zuid naar noord. Op het 

eerste vlak waren deze greppels gemiddeld 78 cm breed. 

Ze hadden een grijsbruine, homogene vulling van matig 

zware zavel. Over het algemeen bevatten deze greppels 

nauwelijks tot geen vondstmateriaal. Het merendeel had 

een vlakke bodem, gemiddeld op 0,31 m+NAP, en afge-

ronde of rechte hoeken (zie afb. 3.13). Elf greppels (G1 tot 

en met G11) waren min of meer noord-zuid georiënteerd. 

Deze bevonden zich in het westen en in het zuiden van het 

terrein. Ze zijn gegraven met een onderlinge afstand88 van 

gemiddeld 10,15 m. Elf greppels (G12 tot en met G20, G33 

en G3489) hadden een oost-west oriëntatie. Ze zijn aange-

troffen in het noorden en oosten. De onderlinge afstand 

tussen deze greppels was gemiddeld 9,85 m.

Drie greppels (G21 tot en met G23) in het centrale deel 

van het onderzoeksgebied waren noordwest-zuidoost 

georiënteerd. Deze dateren eveneens in de nieuwe tijd. 

Vermoedelijk zijn de eerste twee gerelateerd aan de oude 

Alendorperweg. Deze doorkruiste het terrein vanuit de 

noordwesthoek in zuidoostelijke richting en boog naar 

het oosten af. Op een luchtfoto uit 1956 is de loop van 

de weg nog goed te zien (zie afb. 3.14). Een 1,5 tot 2 m 

brede greppel met dezelfde oriëntatie, G24, is hoogst-

waarschijnlijk een bermsloot van deze weg geweest. Alle 

vier greppels hadden een grijze, gevlekte, zavelige vulling 

met brokken indetermineerbaar keramisch bouwmateri-

aal, waaronder enkele Romeinse exemplaren. Samen met 

een handvol scherven uit de Romeinse tijd die in twee 

van deze greppels zijn gevonden kunnen deze als opspit 

worden beschouwd.

Op het perceel ten noorden van de rotonde ‘t Zand zijn 

nog twee greppels waargenomen, G31 en G32. Beide 

waren globaal oost-west georiënteerd. Ze waren gemid-

deld 80 cm breed en hadden een vrij vlakke bodem en 

afgeronde hoeken. G31 had een zandige vulling, G23 een 

zavelige. Mogelijk houden beide greppels verband met de 

bebouwing die op deze locatie heeft gestaan, maar een 

relatie van G32 met de bovengenoemde perceleringsgrep-

pels valt niet uit te sluiten. Alle greppels uit de nieuwe 

tijd waren zowel in het vlak als in de profielen duidelijk 

herkenbaar en hadden een scherpe insteek.

Greppels uit de (vroege) middeleeuwen, G25 en G26

In het centrale deel van de opgraving bevonden zich twee 

greppels die de laatste verlandingsfase van de restgeul 

doorsneden, G25 en G26. De eerste was westnoordwest-

oostzuidoost georiënteerd, had een lengte van 4 m en 

een breedte variërend van 60 cm tot 1,5 m. De tweede 

had een noordnoordwest-zuidzuidoost oriëntatie, een 

lengte van ruim 32 m en een breedte van ca. 80 cm. 

Beide hadden een bruingrijze, zavelige vulling waar wat 

kleine fragmentjes keramisch bouwmateriaal in zaten. Er 

is in geen van beide greppels dateerbaar vondstmateriaal 

aangetroffen. In de lengtecoupe van G25 was een zeer 

onregelmatige bodem zichtbaar (zie afb. 3.15). Het lijkt 

erop dat deze greppel in de richting van een grote kuil, 

K08, dieper werd. Vlak voor die kuil stopte de greppel. 

Misschien is geprobeerd om het laatste restwater uit de 

opdrogende restgeul naar de kuil te leiden. De tweede 

greppel, G26, doorsneed het zuidelijke deel van deze kuil 

en heeft dus een jongere datering. De oriëntatie week af 

van de hierboven besproken greppels uit de nieuwe tijd. 

Bovendien eindigde deze greppel in de grote kuil. Het is 

dan ook niet onmogelijk dat beide greppels en de kuil met 

elkaar te maken hadden. K08 dateert uit de zevende eeuw.

Greppels met een mogelijk Romeinse datering, 

G27-G30

In het oostelijke deel van het terrein zijn vier greppels 

aangetroffen die wat betreft vulling, oriëntatie dan wel 



Afb. 3.15 In de lengtecoupe door G25 is een zeer onregelmatige bodem zichtbaar.

Afb. 3.16 Linksboven op de foto tekent G29 zich duidelijk af in het vlak van WP22. De donkere baan rechts op de foto is WP10 uit het IVO.
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diepte afwijken van de overige greppels. G27 tekende 

zich op het eerste vlak af als een noordwest-zuidoost 

georiënteerde, grijze, gevlekte baan met een zanderige 

vulling. Deze greppel was 80 cm breed en had een 

lengte van 3,5 m. Er resteerden echter nog maar enkele 

centimeters van dit spoor, de rest was in de bouwvoor 

opgenomen. G28 was ruim 1 m breed, 14 m lang en had 

een oost-west oriëntatie. In tegenstelling tot de perce-

leringsgreppels uit de nieuwe tijd bevatte deze greppel 

vondstmateriaal. Naast brokjes bouwmateriaal en bot is 

ook een fragment van een terra sigillatakom aangetrof-

fen. Deze kon aan Maiiaaus worden toegeschreven en 

wordt 160-190 na Chr. gedateerd (zie hfdst. 4; afb. 

4.8-2). Opmerkelijk is dat een passende scherf 51 m ten 

noordwesten hiervan in de vondstrijke beddingafzetting 

is aangetroffen. Net als bij G27 resteerden er nog slechts 

enkele centimeters in de coupe.

Greppel G29, 1 m breed en ruim 14 m lang met een noord-

oost-zuidwest oriëntatie, was beter bewaard. Op het eerste 

sporenvlak (0,40 m+NAP) waren twee vullingen te zien. 

De bovenste bestond uit donkergrijze klei met oervlekken, 

houtskoolspikkels en kleine brokjes keramisch bouwma-

teriaal, de onderste was lichter grijs en zandiger (zie afb. 

3.16). G29 had een komvormige bodem op 0,18 m+NAP. 

Deze greppel sneed de beschoeiing en werd zelf gesneden 

door twee perceleringsgreppels uit de nieuwe tijd, G14 en 

G15. In de donkere vulling zijn twee kleine fragmenten van 

een Romeinse beige amfoor of kruik aangetroffen. 

In de noordoostelijke hoek van het terrein is een greppel 

aangetroffen met een noordwest-zuidoost oriëntatie: 

G30. Deze was 80 cm breed, 24,5 m lang en had twee 

vullingen. De bovenste bestond uit een bruingrijze, matig 

zware zavel met oervlekken en wat houtskoolspikkels, de 

onderste uit een grijsbruine zware zavel, eveneens met 

oervlekken en houtskoolspikkels. In het profiel van WP4 

was te zien dat G30 op 0,70 m+NAP werd afgesneden 

door een horizontaal zavelpakket en een komvormige 

onderkant had op 0,03 m+NAP. In G30 is geen vondst-

materiaal aangetroffen, in de omgeving nauwelijks. In 

de laag boven het horizontale zavelpakket is een scherf 

ruwwandig aardewerk gevonden, die vermoedelijk vanaf 

de tweede eeuw dateert.

Hoewel geen van deze greppels duidelijk te dateren is 

doen het ontbreken van materiaal uit de middeleeuwen 

en de nieuwe tijd, de afwijkende oriëntaties, vullingen 

en dieptes ten opzichte van de perceleringsgreppels uit 

de nieuwe tijd vermoeden dat de hierboven besproken 

greppels uit de Romeinse tijd stammen. Alle vier sneden 

ze op het eerste sporenvlak de afzettingen van fase 3a. 

Daarmee kunnen ze op zijn vroegst vanaf het einde van 

de tweede eeuw worden gedateerd.

3.4.2 Kuilen

Kuilen uit de late middeleeuwen/nieuwe tijd, K9, 

K21-K28

Er zijn op de onderzoekslocatie negen kuilen uit de late 

middeleeuwen/nieuwe tijd aangetroffen. Vier daarvan 

bevonden zich op de deellocatie ten noorden van de 

rotonde ‘t Zand, K21-K24. Deze hadden alle vier een 

ronde tot ovale vorm en een donkere, zandige vulling. 

K24 bevatte een bodemfragment van proto-steengoed. 

Direct ten noorden van de rotonde ‘t Zand zijn meerdere 

laatmiddeleeuwse sporen aangetroffen bij het onderzoek 

LR38.90 Mogelijk bestaat er een verband met deze kuilen. 

K9 in WP18 kenmerkte zich eveneens door een donkere, 

zandige vulling. 

Tijdens de waarneming in 2009 zijn bij de aanleg van de 

nieuwe rotonde aan de Burgermeester Middelweerdbaan 

vier ronde kuilen met een diameter van ca. 1 m aan het 

licht gekomen. Ze hadden een vuile vulling en tekenden 

zich scherp af in het vlak en in het profiel. Vermoedelijk 

zijn dit kuilen van de verplaatste rij betonnen informatie-

bordjes van het castellumterrein.

Een grote kuil uit de vroege middeleeuwen, K08

In het centrale deel van het terrein bevond zich een grote 

ronde kuil met een met een diameter van 7,7 m en een 

komvormige bodem. Zowel in het vlak als in de coupe 

tekenden de contouren zich duidelijk af. De kuil was op 

het eerste sporenvlak (0,44 m+NAP) zichtbaar en tot een 

diepte van 0,84 m-NAP gegraven (zie afb. 3.17a en b). In 

totaal zijn er acht vullingslagen waargenomen. Tijdens het 

couperen van de kuil is het materiaal per laag verzameld. 

Tijdens het afwerken zijn alle lagen bemonsterd. De 

grond is met water gespoeld over zeven met maaswijdten 

van 4 mm en 2 mm om ook vissenbotjes en ander klein 

materiaal te kunnen verzamelen. 

Van de 468 fragmenten aardewerk die in deze kuil zijn 

aangetroffen dateren er 459 uit de Romeinse tijd. Negen 

scherven dateren uit de vroege middeleeuwen. Het metaal 

betreft 114 ijzervondsten, het merendeel (fragmenten 

van) nagels, waarvan er vijf pas voorkomen vanaf de 

vroege middeleeuwen. Dit zijn klinknagels met resten 

van aangeklonken ruitvormige plaatjes die mogelijk 

in verband gebracht kunnen worden met vroegmid-

deleeuwse scheepsbouw. Een zilveren denarius van 

Septimius Severus, aangetroffen in laag 3, is geslagen in 

194 of 195 na Chr. De kapdatum van een stuk hout dat 

op de grens van laag 1 en 2 is gevonden, is door middel 

van dendrochronologisch onderzoek vastgesteld op na 

346 na Chr. Analyse van twee 14C-monsters, uit de lagen 

5 en 6, hebben dateringen opgeleverd van 549-763 resp. 

605-675 na Chr. Hieruit kan geconcludeerd worden dat 

de grote hoeveelheid Romeins materiaal opspit betreft. 

De studie naar de schelpen en andere macroresten in 

deze kuil wordt in bijlage 1 besproken. Vermoedelijk 



Spoorvullingen

Afb. 3.17a. Foto van de coupe door K08; b. De coupetekening met de beschrijving van de verschillende lagen van K08. De kleuren van 
de omliggende lagen corresponderen met de verschillende fasen zoals ook te zien in afb. 3.2. De onderste vulling, laag 7, bestaat uit 
zand, humeuze zavel, veenbrokken en verschepte kluiten van de onderliggende, vondstrijke beddingafzetting. Laag 6 bevat bouwma-
teriaal, natuursteen, schelp, houtskool, metaal, oerconcreties en grind. Laag 6 is een veenpakket met zandlaminaties en -spoelingen. In 
deze laag is hout, houtskool en schelp aangetroffen. Laag 5 bestaat uit veen met houtskool, hout en wat bouwmateriaal. Laag 4 is een 
humeus zavelpakket met oervlekken, waarin bouwmateriaal, aardewerk, bot en metaal is gevonden. De bovenste vulling, laag 3 is een 
humeuze, lichte zavel met oervlekken, houtskool en spikkels bouwmateriaal, waarin aardewerk, bot en metaal is aangetroffen. Laag 
2 bestaat uit zand en lichte zavel met oervlekken en- concreties, houtskool, schelp, wat bouwmateriaal en aardewerk. In laag 1, een 
zandpakket met oervlekken, is geen materiaal gevonden. Laag 8, een lichte zavel met oervlekken, is op het tweede sporenvlak in het 
zuiden van de kuil waargenomen op een diepte van 0,16 m-NAP, maar is in de coupe niet te zien.
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heeft deze kuil dienst gedaan als water- of drenkkuil in 

een periode dat de restgeul nog slechts zeer weinig water 

bevatte of al geheel verland was.

Kuilen met een mogelijk Romeinse datering, K01-K07, 

K10-K20

In het noorden van het terrein zijn twee kuiltjes, K01 en 

K02, met een diameter van 0,5 m aangetroffen. Beide 

hadden een grijsbruine, zavelige vulling met brokken 

bouwmateriaal (voornamelijk fragmenten van tegulae) en 

ijzerslakken. In de eerste proefsleuf van RAAP in 2004 zijn 

deze kuiltjes ook waargenomen. Toen zijn ze geïnterpre-

teerd als mogelijke paalkuilen (van een gebouwstructuur?) 

uit de Romeinse tijd waarin resten van een ijzeroventje 

terecht waren gekomen.91 Tijdens het IVO van 2008 zijn 

er geen andere sporen in de directe omgeving aangetrof-

fen. Beide kuiltjes sneden op het eerste sporenvlak de 

afzettingen uit fase 3b en dateren daardoor na het begin 

van de derde eeuw.

Ten noorden van K08 bevonden zich vier grote ovale 

kuilen: K04-K07. Ze hadden een lengte van 1,15 tot 1,35 

m en een breedte van 0,70 tot 1,2 m. Alle vier tekenden 

ze zich op het eerste sporenvlak (0,47 m+NAP) af als grijs-

bruine tot bruine ovalen met een zanderige vulling met 

oervlekken. In de coupes was een vlakke bodem te zien, 

gemiddeld op 0,35m+NAP (zie afb. 3.18). Al deze kuilen, 

op het eerste sporenvlak al zichtbaar, zijn uitgegraven in 

de afzettingen van fase 4c en dateren daardoor niet voor 

het midden van de derde eeuw.

Ten zuidoosten en oosten van K08 bevond zich nog een 

twaalftal kuilen: K3, K10-K20. Deze waren wisselend van 

vorm, afmeting, vulling en diepte. In de kuilen K10, K13-

K15 is materiaal aangetroffen dat dateert vanaf het derde 

kwart van de tweede eeuw. De kuilen K03, K14, K15 en 

K20 sneden op het eerste sporenvlak door de afzettingen 

van fase 3a en dateren daardoor niet voor het begin van 

de derde eeuw. De overige kuilen, eveneens al op het 

eerste sporenvlak waargenomen, zijn uitgegraven in de 

sedimenten van fase 4c en dateren vanaf het midden van 

de derde eeuw.

3.4.3 Paalkuilen en palen

Verspreid over het terrein zijn 37 paalkuilen en palen aan-

getroffen die niet tot een structuur behoren. De paalkuilen 

PK01-PK04, met onbekende datering, zijn besproken 

in § 3.3.1. Uit geen van de op het terrein aangetroffen 

paalsporen is dateerbaar vondstmateriaal gekomen. De 

indeling in de periodes is gebaseerd op spoorvulling, 

stratigrafie en associatie met andere sporen.

Paalkuilen met een vermoede datering in de late 

middeleeuwen/nieuwe tijd, PK07-PK12, PK17-PK19, 

PK25 en PK30

In het centrale deel van het terrein zijn elf paalsporen 

gevonden die vermoedelijk uit de late middeleeuwen 

dan wel de nieuwe tijd dateren. Deze tekenden zich 

allemaal duidelijk op het eerste sporenvlak (gemiddeld 

0,40 m+NAP) af. Het merendeel had een vlakke tot licht 

komvormige bodem, gemiddeld op 0,25 m+NAP (zie afb. 

3.19). In de coupe van PK19 was een aanpunting te zien. 

De harde insteek, een in het algemeen kluiterige vulling 

en de nabijheid van greppels uit de nieuwe tijd maken 

het niet waarschijnlijk dat deze sporen uit de Romeinse 

periode dan wel de vroege middeleeuwen stammen.

Paalkuilen en palen die waarschijnlijk uit de vroege 

middeleeuwen dateren, PK13-PK15, PK35

Aan de noordoostelijke rand van K08 zijn drie aangepunte 

palen aangetroffen: PK13-PK15. Deze zijn op het eerste 

sporenvlak (0,35 m+NAP) waargenomen. De punt was 

tot een diepte van 0,03 m-NAP ingeslagen, er was geen 

hout bewaard gebleven. Mogelijk hebben deze paaltjes 

Afb. 3.18 Coupe door K05. In het midden is een van de drainage-
buizen te zien, die over het gehele terrein lopen.

Afb. 3.19 Coupe door PK07 en PK08.



Afb. 3.20 Coupe door PK35.
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onderdeel uitgemaakt van een omheining, vlonder of 

steigertje van K08.

PK35 stond in het zuidelijke verlengde van GR26. Net als 

GR25, GR26 en K08 was deze door de laatste verlandings-

fase van de restgeul heen gegraven. In de coupe was een 

paalkuil met brokken vergraven geulvulling te zien. Deze 

had een licht komvormige bodem op 0,04 m-NAP (zie afb. 

3.20). De mogelijke relatie met voornoemde sporen is in 

§ 3.3.2 besproken, de functie van PK35 in dat geheel is 

echter onbekend.

Paalsporen met een datering (mogelijk) in de Romeinse 

tijd, PK05-PK06, K16 en PK3, PK20-PK24, PK26-PK29, 

PK31-PK34, PK36

PK16 is tijdens het afwerken van K08 aan het licht 

gekomen. Daarbij was niet meer waar te nemen of deze 

door de kuil geslagen was of juist bij de aanleg van de 

kuil vergraven (zie afb. 3.21). Het was een aangepunte 

paal van eikenhout. De punt was ingeslagen tot een 

diepte van 1,8 m-NAP. Op 2 m ten zuidoosten van K08 

is bij het schavend verdiepen nog een paal aangetroffen: 

PK37. Deze elzenhouten paal was tot een diepte van 1,66 

m-NAP ingeslagen. Bij het specialistisch onderzoek is aan 

het licht gekomen, dat deze braampatronen vertoonde, 

identiek aan die op bovengenoemde paal. Beide zijn dus 

met dezelfde bijl bewerkt (zie § 7.5.6 vnrs. 749 en 712). 

Dit geeft aan, dat ze gelijktijdig aangepunt zijn, vermoe-

delijk ter plekke. PK37 is onder de bovenste afzettingen 

van fase 4c aangetroffen en dateert de beide palen 

daarmee in het begin van de derde eeuw. 

Drie van de paalsporen die vermoedelijk uit de Romeinse 

tijd dateren hadden een komvormige tot vlakke bodem: 

PK28, PK32-PK33. Van alle drie de paalkuiltjes, die op het 

eerste sporenvlak zichtbaar waren, resteerde niet meer 

dan 10 cm (zie afb. 3.22). Deze paalsporen hadden een 

lichtgrijze, zandige vulling. Alle drie sneden ze op het 

eerste sporenvlak de sedimenten van fase 4c, waarvan de 

sedimenten tot in het midden van de derde eeuw dateren.

Bij de overige palen was in de coupes een aangepunt 

spoor te zien. In vier gevallen was nog hout bewaard 

gebleven: PK06, PK26-PK27 en PK29. Geen van deze 

paaltjes was op het eerste sporenvlak waargenomen. 

PK29 kwam onder de vullingen van de laatste verlan-

dingsfase van restgeul tevoorschijn op een diepte van 0,5 

m-NAP. Er resteerde nog 25 cm van de eikenhouten punt. 

Afb. 3.21 PK16 in vlak en coupe met op de achtergrond K08.

Afb. 3.22 Coupe door PK28 Afb. 3.23 Coupe door PK26 en PK27.



Afb. 3.24 Het paardenskelet in het vlak.
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De overige drie zijn aan het licht gekomen bij de aanleg 

van een profiel. PK26 en PK27 zijn op 3,35 en 3,5 m ten 

oosten van de beschoeiing structuur A11 in WP19 op een 

diepte van 0,8 m-NAP waargenomen in het zand. Van 

beide was de elzenhouten punt bewaard gebleven (zie 

afb. 3.23). PK06 is in WP5 aan het licht gekomen op een 

diepte van 0,30 m-NAP. Er resteerde nog 35 cm van een 

elzenhouten aangepunte paal. Door de stratigrafie zijn 

alle vier houten paaltjes zeker in de Romeinse periode te 

dateren. Mogelijk zijn het restanten van een beschoeiing; 

PK25-PK26 hebben waarschijnlijk deel uitgemaakt van 

het noordelijke vervolg van structuur A3. Op PK27 zijn 

dezelfde braamsporen aangetroffen als op een van de 

palen van structuur A11, wat aangeeft dat ze gelijktijdig 

met dezelfde bijl bewerkt zijn. 

PK06 bevond zich verder oostwaarts en heeft wellicht bij 

een oudere beschoeiingsfase gehoord. Deze is aange-

troffen in de diepere strata van fase 3a en is daarmee 

vermoedelijk in de eerste helft van de tweede eeuw te 

dateren. PK29 kwam onder de oudere lagen van fase 4c 

tevoorschijn en hoort in fase 4b thuis.

De meerderheid van de overige aangepunte paalsporen 

was op het eerste sporenvlak (gemiddeld 0,4 m+NAP) 

zichtbaar en was tot een diepte van 0,1 m+NAP inge-

slagen. Vrijwel allemaal hadden ze een grijze, zandige 

vulling. Al deze paalsporen bevonden zich in het centrale 

deel van het terrein en sneden de sedimenten van fase 4c, 

die tot in het midden van de derde eeuw dateren.

3.4.4 Dierbegraving

In het uiterste westen van WP5 is tijdens het IVO van 2008 

een dierbegraving aangetroffen. Deze was door RAAP 

in 2004 reeds waargenomen, maar weer afgedekt. Het 

botmateriaal is toen niet verzameld. Aangezien er geen 

insteek van een kuil was gezien werd een datering in de 

Romeinse tijd mogelijk geacht.92 In 2008 werd duidelijk 

dat het om het skelet van een paard ging. In het noorden 

staken de voorbenen uit de putwand, in het midden 

waren nog zeer slecht bewaard gebleven fragmenten van 

het borstbeen en de ribben zichtbaar en in het zuiden 

lag nog een deel van een achterbeen (zie afb. 3.24). 

De schedel, de schouderbladen, de ruggengraat en het 

andere achterbeen ontbraken. De resten die in 2004 zijn 

blootgelegd waren waarschijnlijk de ruggengraat en een 

deel van het andere achterbeen. Deze zijn vier jaar later 

niet meer aangetroffen. Vermoedelijk is de conservering 

van het materiaal nadat het heeft blootgelegen en weer 

is afgedekt snel achteruit gegaan. De aanwezige botten 

waren matig tot slecht geconserveerd. De schedel en de 

schouderbladen behoorden tot de dunnere beenderen in 

het skelet van een paard en zijn waarschijnlijk al eerder 

vergaan. De botten zijn aangetroffen in de afzettingen 

van fase 3a, waardoor ze vermoedelijk in de derde eeuw 

of later dateren.



Afb. 3.25 Hoefafdrukken van evenhoevigen in de laatste verlandingsfase van de restgeul.
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3.4.5 Hoefindrukken

In WP30 zijn in de vegetatiehorizont van de laatste ver-

landingsfase van de restgeul (fase 5) hoefindrukken van 

evenhoevigen aangetroffen (zie afb. 3.25). Aan de hand 

van het aardewerk dateert deze fase in de derde eeuw. 

De indrukken zijn waargenomen in een van de diepere 

vullingen, wat aangeeft dat de restgeul toen mogelijk nog 

- enigszins - watervoerend was. De dieren, vermoedelijk 

runderen (maar herten behoren ook tot de mogelijk-

heden), hebben hier waarschijnlijk in de laat-Romeinse tijd 

of in de vroege middeleeuwen rondgelopen.

In al de vroegere fasen van de Heldammer geul zijn 

eveneens hoefindrukken gevonden (zie ook afb. 3.2a). De 

meeste zijn in de verschillende beddingafzettingen in de 

profielen waargenomen. In WP22 direct ten noorden van 

de bocht in de beschoeiing waren hoefindrukken te zien 

in het vlak. Het was echter niet te onderscheiden of het 

om even- of onevenhoevige dieren ging. De ingetrapte 

sporen bevonden zich in elke fase van de rivier langs de 

oeverzones, een goede drenkplaats voor vee.
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4.1 Inleiding

Bij zowel IVO als DAO is een grote hoeveelheid vondst-

materiaal te voorschijn gekomen. De grootste vondst-

categorie wordt gevormd door het aardewerk. In totaal zijn 

2563 fragmenten geteld. Het grootste deel hiervan bestaat 

uit op de draaischijf gemaakt aardewerk uit de Romeinse 

tijd; daarnaast is ruim 3% post-Romeins gedraaid aardewerk 

aangetroffen. Dit zal hier niet uitgebreid worden besproken. 

Handgevormd aardewerk is nauwelijks aangetroffen: er zijn 

slechts 122 fragmenten geteld. Het grootste deel hiervan 

dateert waarschijnlijk eveneens uit de Romeinse tijd, enkele 

fragmenten zijn ouder of jonger. Ongeveer 6%, voorname-

lijk bij het zeven te voorschijn gekomen aarde werk, kon 

niet nader gedetermineerd worden. Gezien de samenstel-

ling van de rest zal het grootste deel hiervan eveneens uit 

de Romeinse tijd dateren (zie tabel 4.1).

De studie van het aardewerk was gericht op het beant-

woorden van de volgende vragen:

 - Wat is de samenstelling, datering en herkomst van 

het aardewerk en wat zegt dit over de aard van de 

vindplaats?

 - Hoe dateren de verschillende geulvullingen en 

beschoeiingen op basis van het aardewerk (fasering)? 

Is er een verschil in datering waarneembeer tussen 

het onderste deel van het pakket van fase 4 (fase 4b) 

en het bovenste deel (fase 4c)? Hoe dateert de jongste 

verlandingsfase (fase 5) op basis van het aardewerk?

 - Wat is de toestand van het aardewerk en verschilt die 

per context?

 - Wat is de verspreiding van het aardewerk? Zijn er 

concentraties waarneembaar? Hoe kan dit verklaard 

worden? 

 - Kunnen op basis van de toestand en de verspreiding 

van het aardewerk uitspraken gedaan worden over de 

primaire depositie van het materiaal en/of eventuele 

post-depositionele processen? 

 - Wat is de relatie tussen de activiteiten in het onder-

zoeksgebied en het iets zuidelijker gelegen castellum 

van De Meern?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden is al het 

aardewerk gedetermineerd volgens de gangbare litera-

tuur voor (semi-)militaire contexten in de Nederlandse 

limeszone en ingevoerd in een database. Hierbij is extra 

aandacht besteed aan de toestand van het materiaal, in 

het bijzonder de fragmentatie en de verwering. 

Hieronder wordt eerst het aardewerk per materiaalgroep 

besproken. Vervolgens wordt ingegaan op de samenstel-

ling van het spectrum per fase. In dit kader wordt ook 

verder ingegaan op de toestand van het aardewerk, de 

verspreiding en de relatie met het iets zuidelijker gelegen 

castellum.

4.2 Het aardewerk

4.2.1 Het handgevormde aardewerk

In totaal zijn 122 fragmenten uit de hand gevormd aarde-

werk aangetroffen (zie tabel 4.2 en 4.3); dit is nog geen 

5% van de totale hoeveelheid aardewerk. Het grootste 

deel hiervan komt vooral in de late ijzertijd en Romeinse 

tijd voor; drie kleine, met grove kwarts gemagerde en be-

smeten fragmenten dateren waarschijnlijk uit de bronstijd 

of vroege ijzertijd. 

Het aardewerk is over het algemeen zacht gebakken in 

een oxiderende omgeving, waardoor het oppervlak een 

4 Aardewerk  
R.A.J. Niemeijer, Auxilia, Nijmegen

Tabel 4.1 Verhouding tussen het handgevormde en gedraaide aardewerk per periode
N = aantal scherven; MAI = minimum aantal individuen, gebaseerd op het aantal rand- en bodemfragmenten; G = gewicht in grammen; 
RP = overgebleven randpercentage. De hoeveelheden zijn genoteerd in kolompercentages, onderaan staan de absolute aantallen.

materiaal N% MAI% G% RP%

handgevormd 4,8 3,3 1,5 4,3

gedraaid Romeins 86,6 93,0 92,4 95,5

gedraaid post-Romeins 3,1 2,5 3,4 0,2

gedraaid onbekend 5,5 1,2 2,7 0,0

totaal 2563 243 58900 2977



Schepen, scherven en schoeiingen. Basisrapportage Archeologie 43 70 

bruine tot rode kleur heeft; de kern is meestal grijs. Ruim 

10% is reducerend gebakken. De magering bestaat uit pot-

gruis of plantaardig materiaal; enkele keren is een grove 

of fijne minerale bijmenging vastgesteld. De reducerend 

gebakken exemplaren hebben minder vaak een zichtbare 

bijmenging dan de oxiderend gebakken exemplaren, of ze 

hebben een fijne minerale magering.

Het vormenrepertoire bestaat voor zover vaststelbaar 

uit potten met uitstaande hals; één fragment is van 

briquetage- aardewerk, een zoutcilinder (zie afb. 4.5-4).

Bij de meeste potten is geen wandafwerking zichtbaar, 

daarnaast komen nog glad afgestreken en besmeten 

wanden voor. Enkele reducerend gebakken fragmenten 

hebben een glanzend oppervlak. Twee kleine fragmenten 

zijn voorzien van kruislings ingekraste lijnen en één pot 

met wijd uitstaande hals heeft groeven op de overgang 

van de schouder naar de hals; zogenaamde streepband-

versiering (zie afb. 4.5-2).

Randversiering is tweemaal aangetroffen. De zoutcilinder 

heeft een kartelrand, en de pot met streepbandversiering 

draagt ondiepe vingertopindrukken aan de rand.

Het aardewerk is aangetroffen in contexten die aan 

verschillende fases zijn toegewezen. Het assemblage 

vormt ook geen chronologisch geheel: enkele fragmen-

ten waren al ruim voor de Romeinse tijd op het terrein 

aanwezig. Het overige uit de hand gevormde materiaal 

dateert waarschijnlijk uit de eerste twee eeuwen van onze 

jaartelling. Potvormen die vanaf de derde eeuw moeten 

dateren, zijn niet aangetroffen. Slechts één fragment is 

waarschijnlijk afkomstig van een kogelpot en dateert uit 

de middeleeuwen.

4.2.2 Het gedraaide aardewerk 

Het Romeinse gedraaide aardewerk bestaat uit 2361 

fragmenten van ca. 230 exemplaren. Tabel 4.4 toont 

de verdeling over de materiaalgroepen in verschillende 

meeteenheden. De hoeveelheden zijn genoteerd in 

kolompercentages; onderaan staan de absolute waarden. 

De onderlinge verhoudingen tussen de verschillende 

materiaalgroepen geven een indicatie van de aard en 

datering van de vindplaats; zo wijst een hoog aandeel 

terra sigillata (tussen de 6-12%) en een laag aandeel uit 

de hand gevormd aardewerk vaak op een (semi-)militaire 

vindplaats, en wijst een hoog aandeel Low Lands en/

of ander regionaal grijs aardewerk en een laag aandeel 

Belgische waar op een datering van de vindplaats vanaf 

het einde van de eerste eeuw.93

Tabel 4.2 Handgevormd aardewerk. 
N= aantal scherven; MAI= minimum aantal individuen, gebaseerd op het aantal randen en bodems.

categorie type N MAI N% MAI%

organisch tweedelige pot 1 1 0,8 12,5

driedelige pot 7 4 5,7 50,0

briquetage 1 1 0,8 12,5

onbekend 39 32,0

potgruis onbekend 53 1 43,4 12,5

mineraal onbekend 13 10,7

onbekend onbekend 8 1 6,6 12,5

totaal  122 8 100 100

Tabel 4.3 Kenmerken van het handgevormd aardewerk. 
N= aantal scherven.

afwerking en versiering organisch potgruis mineraal onbekend N%

glad 1 4 6 6,6

besmeten 7 1 4 9,8

kraslijn 2 1,6

streepband 1 0,8

ruw/onbekend 39 46 3 8 81,1

totaal 48 53 13 8 122
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De samenstelling van het aardewerkensemble op de 

vindplaats Parkzichtlaan-Zuid wijst erop dat de gebruikers 

van het materiaal in nauw contact stonden met het leger. 

Het spectrum vertoont grote overeenkomsten met dat van 

opgravingen in de vicus van De Meern. 94

Het aandeel terra sigillata is aan de lage kant, maar valt 

nog binnen de range voor vici en castella. De inheemse 

nederzettingen in de omgeving hebben een aandeel dat 

ruim onder de 5% blijft; bovendien is daar het aandeel 

uit de hand gevormd aardewerk vele malen groter dan 

het aandeel gedraaid aardewerk.95 Het ensemble van de 

wachttoren aan de Zandweg leert echter dat voorzichtig-

heid geboden is: in deze militaire context is het aandeel 

handgevormd aardewerk vele malen groter dan het 

aandeel gedraaid; bovendien is er geen terra sigillata 

aangetroffen.96

De fragmentatiegraad is berekend op basis van het 

gemiddeld overgebleven randpercentage. Dit percentage 

bedraagt 13%, wat betekent dat een rand gemiddeld in 

minder dan acht stukken is gebroken. Natuurlijk zijn er 

grote verschillen waarneembaar per materiaalgroep; zo 

is van de rand van een kruik gemiddeld bijna 72,6% over, 

terwijl een geverfde bekerrand gemiddeld in ruim dertien 

stukken is gebroken. Ter vergelijking: de randen uit de 

vicusopgravingen van LR46 en LR49 zijn gemiddeld in 

bijna zeven stukken gebroken; de randen uit de vicusop-

graving LR58, waar meerdere bewoningsfases over elkaar 

zijn aangetroffen, zijn gemiddeld in ruim acht stukken 

gebroken. Het aardewerk uit de geulvullingen is gemid-

deld dus niet sterker gefragmenteerd dan dat uit naburige 

vicuscontexten.

Het formaat van de scherven leidt tot dezelfde conclusie: 

klein materiaal (<4 cm2) is net zo goed vertegenwoordigd 

als grote scherven (>25 cm2); ongeveer de helft heeft een 

formaat van 9-25 cm2. Ook hier zijn weer grote verschil-

len per aardewerkcategorie waarneembaar, die in grote 

lijnen overeenkomen met de verschillen bij de breekbaar-

heid van de randen.

Complete potten zijn niet aangetroffen. Van de meeste 

potvormen zijn slechts één of enkele fragmenten terug-

gevonden. Van ongeveer 10% van de exemplaren is meer 

dan de helft bij elkaar gevonden.

Een groot deel van het aardewerk is zacht en vlekkerig 

en afgerond op de breuk, wat er op wijst dat het enige 

tijd in een vochtige tot natte context heeft gelegen. Bij de 

terra sigillata en de geverfde waar is de deklaag geregeld 

afgebladderd. Slechts enkele stukken vaatwerk, waar-

onder een groot deel van een kookpot Niederbieber 89, 

vertonen brandsporen.

Tabel 4.4 Overzicht van al het gedetermineerde Romeinse aardewerk. 
N= aantal scherven; MAI= minimum aantal individuen, gebaseerd op het aantal randen en bodems; G= gewicht in grammen; RP= overge-
bleven randpercentage.

materiaal N% MAI% G% RP%

terra sigillata 6,2 13,5 6,6 16,1

geverfde waar 16,1 14,8 5,3 11,5

Belgische waar 0,5 0,4 0,1 0,5

Low Lands/Scheldevallei 16,8 20,5 19,6 26,4

kruiken en amforen 20,5 10,5 41,5 2,7

gladwandig 0,6 1,3 0,4 1,0

dikwandig 0,8 3,9 2,5 7,4

ruwwandig 32,6 33,6 21,2 34,4

overig/onbekend 6,0 1,3 2,8 0,0

gedraaid Romeins 2361 229 56016 2844



Afb. 4.1 Een Dragendorff 36 zonder barbotine met stempel [---]
INVSFE (v693). Foto L. van Diepen, Auxilia.

Afb. 4.2 Een bord Dragendorff 18/31 met een stempel LVCII\//\s 
(v519). Foto L. van Diepen, Auxilia.
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Terra sigillata

De terra sigillata bestaat uit 147 fragmenten van ten 

minste 31 exemplaren (zie tabel 4.5). Het merendeel is 

vanaf de tweede eeuw naar onze gebieden geëxporteerd 

vanuit Oost-Gallische pottenbakkerijen; slechts twee 

fragmenten zijn afkomstig uit de Zuid-Gallische potten-

bakkerijen van La Graufesenque, die in de eerste eeuw de 

markt domineerden.

Op basis van het gereconstrueerde aantal exemplaren 

(MAI) is het aandeel aan borden het grootst, gevolgd door 

bakjes, kommen en wrijfschalen. De nadruk ligt daarbij op 

vormen die vanaf het laatste kwart van de tweede eeuw 

dateren, zoals de borden Dragendorff 32 en de wrijf-

schalen Dragendorff 45. Ook de vormen die al vroeger 

voorkomen, vertonen vaak latere kenmerken (zie afb. 

4.10-2 en 4.12-1).

Tabel 4.5 Terra sigillata. 
N= aantal scherven; MAI= minimum aantal individuen, gebaseerd op het aantal randen en bodems.

categorie type N MAI N% MAI%

Zuid-Gallisch Dragendorff 37 1 1 0,7 3,2

bord 1 1 0,7 3,2

Midden-/Oost-Gallisch Dragendorff 18/31 3 2 2,0 6,5

Dragendorff 18/31R 3 2 2,0 6,5

Dragendorff 27 2 2 1,4 6,5

Dragendorff 31 1 0,7

Dragendorff 32 12 3 8,2 9,7

Dragendorff 33 11 5 7,5 16,1

Dragendorff 36 1 1 0,7 3,2

Dragendorff 37 45 6 30,6 19,4

Dragendorff 40 1 1 0,7 3,2

Dragendorff 45 12 4 8,2 12,9

bord 8 2 5,4 6,5

kom 6 4,1

wrijfschaal 6 4,1

onbekend 34 1 23,1 3,2

totaal  147 31 100 100
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Twee borden zijn gestempeld. Een Dragendorff 36 zonder 

barbotine draagt een stempel [---]INVSFE. Mogelijk gaat 

het om een product van Albinus uit Rheinzabern en 

Westerndorf (zie afb. 4.1).97 Een bord Dragendorff 18/31 

draagt een stempel LVCII\//\s. Lucinus was waarschijnlijk 

werkzaam in Trier en de Argonne; stempels van hem zijn 

o.a. bekend uit Vechten (zie afb. 4.2 en 4.8-1).98 

Zeven kommen zijn versierd. Eén exemplaar is afkomstig 

uit La Graufesenque en dateert uit ca. 70-110 na Chr. 

Van de overige exemplaren konden er vier op vormscho-

telmaker gedetermineerd worden. Zij zijn alle afkomstig 

uit Trier. Eén exemplaar komt uit de tweede anonieme 

pottenbakkerswerkplaats en dateert uit 140-165 na Chr.;99 

een tweede exemplaar kan worden toegeschreven aan 

Maiiaaus en zijn omgeving, en dateert daarmee uit de 

periode 165-190.100 

De derde kom kon eveneens aan Maiiaaus worden 

toegeschreven.101 Deze draagt een graffito IV[L]IANI, van 

Iulianus (zie afb. 4.8-2). De plaats waar de graffito is 

aangebracht, is opmerkelijk: aan de binnenzijde van de 

kom! De naam is op zijn kop ingekrast. De letters zijn 

ca. 1,5 cm hoog. Er is geen reden om aan te nemen dat 

de kom kapot was toen de graffito werd aangebracht; 

de diameter is groot genoeg om daar een graffito aan te 

brengen. Mogelijk wilde de bezitter de buitenkant niet 

ontsieren door zijn naam daar in te krassen, en heeft hij 

de kom daarom aan de binnenzijde gemerkt. Iulianus is 

een veel voorkomende en wijdverspreide naam in het 

Romeinse rijk, met het zwaartepunt in de provincies 

Moesia en Dacia.102

De vierde kom is toegeschreven aan Dubitus/Dubitatus, 

die in 225-245 na Chr. actief was (zie afb. 4.11-1).103 

Ook deze draagt een graffito. In de zone tussen rand en 

versiering is de naam FATALIS ingekrast. Ook hier zijn de 

letters ca. 1,5 cm hoog en op zijn kop aangebracht. Dit 

wijst erop dat de kom op zijn kop op de plank stond als 

hij niet werd gebruikt: zo was de naam van de eigenaar 

goed leesbaar. De naam is wat ongewoner, maar is het 

vaakst aangetroffen in de Germaanse provincies.104

Geverfde waar

De geverfde waar is goed vertegenwoordigd, met 381 frag-

menten van ca. 34 exemplaren (zie tabel 4.6). Het grootste 

deel is afkomstig van bekers, de overige 10% zijn borden.

De bekers zijn uitgevoerd in verschillende technieken.105 

Techniek b (donker op wit) komt het meest voor met 

een aandeel van ongeveer 63%, gevolgd door techniek 

c (donker op rood). Techniek a (oranje op wit) en d 

(Qualitätsware, glanzend zwart met een rode kern) zijn 

vertegenwoordigd met respectievelijk 4 en 14 fragmen-

ten. Het meest voorkomende bekertype is Niederbieber 

32, dat vanaf de tweede helft van de tweede eeuw 

gedateerd kan worden. Meer dan de helft is in techniek b, 

decoratie is voornamelijk in de vorm van gearceerde ban-

den. Het type Stuart 2 en Niederbieber 30 zijn nog met 

enkele exemplaren vertegenwoordigd; zij zijn uitgevoerd 

Tabel 4.6 Geverfde waar. 
N= aantal scherven; MAI= minimum aantal individuen, gebaseerd op het aantal randen en bodems.

categorie type N MAI N% MAI%

techniek a Brunsting 17a 7 3 1,8 8,8

beker 4 1 1,0 2,9

bord 12 2 3,1 5,9

techniek b Niederbieber 30 11 2 2,9 5,9

Niederbieber 32 41 4 10,8 11,8

Stuart 2 22 2 5,8 5,9

beker 142 5 37,3 14,7

bord 2 1 0,5 2,9

onbekend 1 0,3 0,0

techniek c Niederbieber 32 31 3 8,1 8,8

beker 78 5 20,5 14,7

techniek d Niederbieber 33 5 1 1,3 2,9

beker 9 2,4 0,0

‘rotbemalt’ Niederbieber 53 15 4 3,9 11,8

bord 1 1 0,3 2,9

totaal  381 34 100 100
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in techniek b. Het eerste is voor zover vaststelbaar 

voorzien van zandbestrooiing; één beker Niederbieber 30 

is gearceerd. Beide typen komen al vanaf het einde van 

de eerste eeuw voor. Enkele fragmenten zijn afkomstig 

van een deukbeker, deze is uitgevoerd in techniek b en 

voorzien van zandbestrooiing.

Geverfde borden zijn voornamelijk uitgevoerd in techniek 

a of ze zijn ‘rotbemalt’; slechts twee fragmenten zijn 

in techniek b. Voor zover vaststelbaar gaat het in de 

meeste gevallen om borden van het type Brunsting 17a 

dat kenmerkend is voor de tweede eeuw; één stuk heeft 

een van binnen geprofileerde rand als het ruwwandige 

type Niederbieber 112 (zie afb. 4.7-1, v414 en v451) De 

‘rotbemalte’ borden zijn van het type Niederbieber 53  

(zie afb. 4.13-2, v694).

Belgische waar

Belgische waar is nauwelijks aangetroffen (zie tabel 4.7). 

Enkele terra nigrafragmenten zijn afkomstig van een zeef; 

daarnaast is nog een kurkurn aangetroffen (zie afb. 4.5-3, 

v780) Deze is gemagerd met grote stukken schelp, de 

wand is voorzien van borstelstreken.

Low Lands waar en ‘Scheldevallei’ amforen

Onder deze noemer zijn een aantal potten geschaard 

die hetzij op basis van de vorm, hetzij op basis van het 

baksel, grote overeenkomsten met elkaar vertonen, en 

die in de geschiedenis van het aardewerkonderzoek vaak 

niet van elkaar zijn onderscheiden. Dankzij de intensi-

vering van het onderzoek in de laatste jaren is bekend 

geworden dat (blauw)grijze en rode zandige waar op vele 

verschillende plaatsen is geproduceerd en vaak een lokaal 

of regionaal afzetgebied kent. De grote pot Arentsburg 

140-142 in blauwgrijze Low Lands 1 waar kent een groter 

afzetgebied, en de vorm is ook in andere grijze baksels 

voorhanden. Voor zover tegenwoordig te overzien is, 

kwam de productie in de Flavische tijd op gang, maar het 

meeste materiaal dateert uit de tweede en derde eeuw.

Uit praktische overwegingen, omdat de baksels vaak 

lastig macroscopisch te onderscheiden zijn en om de 

mogelijkheid tot vergelijken met ouder onderzoek te 

vergemakkelijken, zijn deze baksels onder één noemer 

geschaard, en hierbinnen zijn de groepen dan voor zover 

mogelijk verder opgesplitst (zie tabel 4.8).

Ongeveer 44% bestaat uit potten uit blauwgrijze Low Lands 

1 waar, waarvan het productiegebied in de omgeving van 

Bergen op Zoom gezocht moet worden.106 De grote pot 

Arentsburg 140-142 komt het meest voor. Eén exemplaar 

draagt een graffito XI op de rand (zie afb. 4.7-2, v465). 

Dergelijke getalsgraffiti op de rand komen vaker voor 

en kunnen worden geïnterpreteerd als inhoudsmaat.107 

Daarnaast zijn enkele fragmenten van een kom Arentsburg 

133-136 (zie afb. 4.12-2, v479), een urn Holwerda 75, een 

kan Niederbieber 96 en een deksel gezien. 

Enkele potten als Arentsburg 140-142 en een urn 

Holwerda 75 zijn in een zandig grijs baksel, dat sterk 

doet denken aan de zogenoemde ‘Bataafs’ grijze waar.108 

Eén exemplaar is voorzien van een decoratie van gol-

vende lijnen op de rand en wand en vingertopindrukken 

op de rand (zie afb. 4.6-1, v245). Dergelijke versiering 

van golvende lijnen op de wand is o.a. bekend van de 

zogenaamde ‘Brabantpotten’ in grijze zandige waar en 

van oxiderend gebakken Nijmeegs-Holdeurnse waar; 

randversiering is hier echter niet gezien.109

Ongeveer 39% van deze materiaalgroep bestaat uit 

oxiderend gebakken aardewerk. Het grootste deel wordt 

gevormd door fragmenten van rode amforen, waarvan 

een herkomst in het gebied van de Scheldevallei veronder-

steld wordt.110 Als primaire inhoud is gedacht aan bier of 

vissaus (allec).111 Daarnaast zijn nog fragmenten gezien 

van enkele kookpotten, een pot met oren en een bord.

Amforen en kruiken

Deze materiaalgroep maakt ruim 20% van het aangetrof-

fen Romeinse draaischijfaardewerk uit. Behalve de grote 

transportamforen zijn hier de kleine gladwandige amforen 

(met twee oren) en kruiken (met één oor) ondergebracht. 

Ook gladwandige scherven waarvan niet met zekerheid 

gezegd kan worden dat ze tot een andere vorm dan een 

kruik of kleine amfoor behoord hebben, zijn bij deze 

materiaalgroep ondergebracht (zie tabel 4.9).

Tabel 4.7 Belgische waar. 
N= aantal scherven; MAI= minimum aantal individuen, gebaseerd op het aantal randen en bodems.

categorie type N MAI N% MAI%

terra nigra zeef 7 63,6 0,0

onbekend 1 9,1 0,0

kurkurn Holwerda 94 3 1 27,3 100,0

totaal  11 1 100 100
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De grote amforen zijn vertegenwoordigd door fragmenten 

van ten minste drie olijfolieamforen Dressel 20. Eén 

exemplaar draagt een stempel op het oor. Het stempel 

is slecht leesbaar, wat mede is veroorzaakt doordat het 

in een natte context heeft gelegen, waardoor het reliëf is 

afgerond. Mogelijk kan men het stempel lezen als [.]LAA[.] 

(zie afb. 4.3). Daarnaast zijn nog fragmenten van een 

Gallische wijnamfoor Pélichet 47 aangetroffen.

De kleine amforen zijn vertegenwoordigd door één 

Hofheim 57. Het baksel is zeer zandig. In de binnenkant 

van de hals zijn afdrukken zichtbaar van takjes of sten-

gels, die voor het bakken tegen de klei hebben gedrukt.

De kruiken zijn vertegenwoordigd door enkele vormen die 

vanaf het tweede kwart van de tweede eeuw voorkomen. 

Het oudst dateerbare exemplaar is een Stuart 110A met 

Tabel 4.8 Low Lands waar en Scheldevalleiamforen. 
N= aantal scherven; MAI= minimum aantal individuen, gebaseerd op het aantal randen en bodems.

categorie type N MAI N% MAI%

blauwgrijs Arentsburg 133-136 4 1 1,0 2,1

Arentsburg 140-142 101 24 25,5 51,1

Holwerda 75 3 2 0,8 4,3

Niederbieber 96 7 1 1,8 2,1

deksel 1 1 0,3 2,1

onbekend 57 1 14,4 2,1

grijs Arentsburg 140-142 29 2 7,3 4,3

Holwerda 75 1 1 0,3 2,1

onbekend 40 3 10,1 6,4

rood Niederbieber 89 4 2 1,0 4,3

Stuart 146 1 1 0,3 2,1

Stuart 202 6 2 1,5 4,3

bord 2 2 0,5 4,3

onbekend 57 2 14,4 4,3

‘Scheldevallei’ amfoor 83 2 21,0 4,3

totaal  396 47 100,0 100

Tabel 4.9 Amforen en kruiken. 
N= aantal scherven; MAI= minimum aantal individuen, gebaseerd op het aantal randen en bodems.

categorie type N MAI N% MAI%

grote amfoor Dressel 20 43 3 8,9 12,5

Pélichet 47 1 0,2 0,0

onbekend 6 1 1,2 4,2

kleine amfoor Hofheim 57 1 1 0,2 4,2

onbekend 68 4 14,0 16,7

kruik Niederbieber 62 50 6 10,3 25,0

Stuart 110A 5 1 1,0 4,2

Stuart110B 1 1 0,2 4,2

onbekend 88 7 18,1 29,2

onbekend onbekend 222 45,8 0,0

totaal  485 24 100 100



Afb. 4.3 Een olijfolieamfoor Dressel 20 met een stempel op het oor [.]LAA[.] (v743). Foto L. van Diepen, Auxilia.

Afb. 4.4 Een graffito op de schouder van een kleine kruik of amfoor 
is tweeregelig en leest VI / TITI (v71). Foto L van Diepen, Auxilia.
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sterk geprononceerde bovenlip en driedelig oor (zie afb. 

4.8-3, v454), maar het meest aangetroffen is het jongere 

type Niederbieber 62, met zeker zes exemplaren.

Twee wandfragmenten van kruiken of kleine amforen 

zijn voorzien van een graffito op de schouder. De ene is 

tweeregelig en leest VI / TITI (zie afb. 4.4). De eerste regel 

is zeer ondiep ingekrast, de letters zijn ca. 1,3 cm hoog. 

De tweede regel mag misschien geïnterpreteerd worden 

als een eigennaam in de genetivus, ‘van Titus’; de eerste 

regel staat misschien voor het getal 6. Titus is een veel 

voorkomende naam, zeker in de Germaanse provincies.112

De tweede graffito bevindt zich eveneens op de schouder 

van een kruik of kleine amfoor. Leesbaar is [---]I\/ \[---]; de 

letters zijn ca. 1,8 cm hoog.

Enkele wandfragmenten zijn voorzien van geverfde 

horizontale banden. Kruikvormen met een dergelijke 

beschildering komen vooral vanaf de derde eeuw voor.

Tabel 4.10 Gladwandig aardewerk. 
N= aantal scherven; MAI= minimum aantal individuen, gebaseerd 
op het aantal randen en bodems.

categorie type N MAI N% MAI%

wit Stuart 145 1 1 10,0 33,3

beige beker 1 10,0 0,0

rood onbekend 8 2 80,0 66,7

totaal  10 3 100 100

Tabel 4.11 Dikwandig aardewerk. 
N= aantal scherven; MAI= minimum aantal individuen, gebaseerd 
op het aantal randen en bodems.

categorie type N MAI N% MAI%

dolium Stuart 147 2 10,5 0,0

wrijfschaal Brunsting 37 4 4 21,1 44,4

Stuart 149 4 3 21,1 33,3

onbekend 9 2 47,4 22,2

totaal  19 9 100 100
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Gladwandig aardewerk

Slechts een klein deel van de gladwandige waar is met 

zekerheid afkomstig van andere vormen dan kruiken of 

kleine amforen (zie tabel 4.10). Eén voet is afkomstig van 

een kelkbakje Stuart 145; één wandfragment met groef en 

arcering is afkomstig van een beker of pot.

Dikwandig aardewerk

Dikwandige waar is maar weinig aangetroffen (zie tabel 

4.11). In totaal zijn twee doliumfragmenten en frag-

menten van ca. negen wrijfschalen verzameld. Het type 

Brunsting 37 met verticale rand, dat vanaf de tweede 

eeuw dateert, is vertegenwoordigd met vier exemplaren 

(zie afb. 4.6-3, v791), de Stuart 149 met horizontale rand 

met drie. Ten minste een daarvan heeft een opstaande 

lijst. Dergelijke randvormen komen vanaf het tweede 

kwart van de tweede eeuw voor.113

Ruwwandige waar

Deze materiaalgroep is het best vertegenwoordigd; niet 

alleen op basis van alle scherven, maar ook wanneer men 

kijkt naar het aantal gereconstrueerde exemplaren en het 

overgebleven randpercentage. Alleen op basis van het 

gewicht zijn de kruiken en amforen beter vertegenwoor-

digd, maar dit wordt veroorzaakt doordat grote amforen 

nogal zwaar zijn.

Vormen die vanaf het tweede kwart van de tweede eeuw of 

nog later dateren domineren het spectrum; aardewerk dat 

al vroeger moet dateren is niet gezien (zie tabel 4.12). De 

kookpot met dekselgeulrand Niederbieber 89 is het meest 

aangetroffen, met ca. 34 exemplaren (zie afb. 4.6-2 en 4.9-

2, v68 en v681). Andere kookpotten zijn slechts met enkele 

exemplaren vertegenwoordigd. De meeste exemplaren zijn 

beige tot bruin, enkele zijn lichtgrijs met een lichtblauwe 

glans, overeenkomend met de Urmitzer waar.114

Ook de overige vormen zijn voornamelijk uitgevoerd in 

deze bruine, beige en lichtgrijze baksels. Er zijn frag-

menten van kommen, kannen, borden, bekers en deksels 

aangetroffen. Van een kan Niederbieber 96 is een groot 

deel teruggevonden (zie afb. 4.7-3, v501). Op een beker 

Brunsting 4b zijn met bruine verf twee maal twee in el-

kaar hakende cirkels aangebracht (zie afb. 4.10-1, v714). 

Een pot met een rand als Stuart 201B heeft een versiering 

van ingedrukte blokjes aan de buitenkant van de rand. De 

pot is erg groot, met een randdiameter van ca. 28 cm  

(zie afb. 4.12-3, v476). In hetzelfde vondstnummer is 

nog een oor aangetroffen, dat mogelijk van dezelfde pot 

afkomstig is.

Tabel 4.12 Ruwwandig aardewerk. 
N= aantal scherven; MAI= minimum aantal individuen, gebaseerd op het aantal randen en bodems.

categorie type N MAI N% MAI%

pot Niederbieber 89 234 34 30,4 44,2

Stuart 201A 3 1 0,4 1,3

Stuart 201B 6 3 0,8 3,9

kom Niederbieber 104 5 2 0,7 2,6

pot/kom Stuart 202/210 1 1 0,1 1,3

kan Niederbieber 96 57 3 7,4 3,9

Niederbieber 98 1 1 0,1 1,3

bord Niederbieber 111 2 2 0,3 2,6

Niederbieber 112 2 2 0,3 2,6

Niederbieber 113 2 1 0,3 1,3

onbekend 9 3 1,2 3,9

beker Brunsting 4b 39 1 5,1 1,3

onbekend 2 0,3 0,0

deksel onbekend 8 5 1,0 6,5

onbekend onbekend 398 18 51,8 23,4

totaal  769 77 100 100
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4.3 De fases

Het grootste deel van het aardewerk is afkomstig uit 

verschillende rivierafzettingen. Er zijn zeven fases 

onderscheiden, waarbij fase 3 nog is onderverdeeld in 

fase 3a en 3b; fase 4 is onderverdeeld in fase 4a, 4b en 

4c. De fases 2 tot en met 5 betroffen de daadwerkelijke 

vullagen van de zich over het terrein verplaatsende 

geul. Fase 1 wordt gevormd door een kleilichaam in het 

westelijk deel van het opgravingsterrein waarin de geul 

zich heeft ingesneden. Er is geen aardewerk aan deze fase 

toegeschreven. Een 14C-analyse heeft een datering in de 

midden- of late ijzertijd opgeleverd.115 Fase 6 en 7 betref-

fen activiteiten op het terrein na de verlanding.

Ongeveer 70% van het aangetroffen aardewerk (60% op 

basis van het gereconstrueerde aantal exemplaren) is met 

zekerheid aan een van de fases toegeschreven; bij het 

overige materiaal kwamen vaak twee fases in aanmerking. 

Minder dan 1% kon ook niet bij benadering worden toege-

wezen. Bijlage 2 toont een overzicht van het aardewerk 

per fase.

4.3.1 Fase 2

Het aardewerk uit fase 2 komt uit de oudste beddingaf-

zettingen van de Heldammer rivier op de onderzoeks-

locatie in het oostelijk deel van het terrein. Er zijn 116 

aardewerkfragmenten aan deze fase toegeschreven, nog 

eens twee fragmenten mogen waarschijnlijk eveneens tot 

fase 2 gerekend worden. De meeste fragmenten zijn af-

komstig van een kruik en een standamfoor; daarnaast zijn 

nog meerdere scherven van een olijfolieamfoor Dressel 

20 en van ruwwandige potvormen aangetroffen. Een urn 

Holwerda 75 is uit grijze, zandige klei, overeenkomend 

met de ‘Bataafs’ grijze waar. Eén fragment is afkomstig 

van een geverfde beker met kerfsnedeversiering. Deze 

decoratiewijze is relatief zeldzaam, gewoonlijk bestaat 

de versiering van in techniek a geverfde bekers uit 

zandbestrooiing of barbotine. In de Nijmeegse weste-

lijke canabae legionis komen ze vooral in laat-Flavische 

contexten voor.116 Ook de urn Holwerda 75 komt in het 

hier aangetroffen baksel pas vanaf de Flavische tijd voor. 

Dankzij dendrodateringen van een beschoeiing uit fase 

3a is duidelijk dat fase 2 voor ca. 96 na Chr. eindigt.117 

Vanwege het ontbreken van aardewerk dat vroeger moet 

dateren wordt de begindatering na ca. 70 gesteld. 

Er zijn maar weinig potten aangetroffen. Vanwege deze 

kleine hoeveelheid kunnen aan de verdeling over de mate-

riaalgroepen niet al te veel conclusies worden verbonden. 

Desondanks valt de afwezigheid van handgevormd 

aardewerk in deze vroegste geulfase op. 

4.3.2 Fase 2 of fase 3a

Van 44 fragmenten is niet zeker of ze tot fase 2 of 3a 

gerekend moeten worden. Het aardewerk komt uit ver-

schillende contexten in het oostelijk deel van het terrein. 

De datering loopt nogal uiteen; ten minste één fragment 

dateert uit de bronstijd of de vroege ijzertijd; een tweede 

fragment dateert waarschijnlijk van na de Romeinse 

periode, en zou in dat geval als intrusie gezien moeten 

worden.118 Het Romeinse aardewerk komt vooral vanaf de 

tweede eeuw voor, waardoor een toewijzing aan fase 3a 

aannemelijk is.

4.3.3 Fase 3

De vullagen van fase 3 worden geassocieerd met be-

schoeiing A1/A12 in het oostelijk deel van het terrein. 

De geul is nog watervoerend, en verplaatst zich richting 

westen. Fase 3a vertegenwoordigt de afzettingen in het 

oostelijk deel van het terrein, fase 3b bevindt zich verder 

richting westen. Dendrodateringen van een beschoeiing 

leveren een begindatering van fase 3a vanaf ca. 96 na 

Chr.; fase 3b begint mogelijk iets later.

Het aardewerk uit fase 3 omvat in totaal 237 fragmenten, 

dit is inclusief de alsnog toegewezen fragmenten uit fase 

2 of 3a. Het grootste deel, 177 fragmenten, is toegeschre-

ven aan fase 3a; fase 3b heeft 28 fragmenten opgeleverd 

en twee fragmenten zijn niet nader toegewezen (zie afb. 

4.5). De samenstelling van het spectrum maakt duidelijk 

dat fase 3 zeker tot het einde van de tweede eeuw na 

Chr. doorloopt, en mogelijk nog tot in de derde eeuw. 

Ruim 15% van het aardewerk heeft een aanvangsdatering 

vanaf het midden van de tweede eeuw, en het grootste 

deel van het overige materiaal komt tot en met de derde 

eeuw voor. Gekeken naar de verdeling over de materi-

aalgroepen valt op dat het aandeel uit de hand gevormd 

aardewerk het grootst is, met bijna 25%. Het betreft over 

het algemeen kleine fragmenten, waarvan enkele voor de 

Romeinse periode dateren. 

Bij het gedraaide aardewerk zijn geen potvormen aan-

wezig die per se voor ca. 96 moeten dateren, hoewel 

een deel wel al in de eerste eeuw voorkomt. De materi-

aalgroep geverfde waar is het grootst, gevolgd door het 

ruwwandige aardewerk, de kruiken en amforen en de Low 

Lands waar. Terra sigillata, in deze fase voor het eerst 

aangetroffen, is slechts in beperkte mate aanwezig.

Er is geen verschil in datering waarneembaar tussen het 

Romeinse aardewerk uit fase 3a en 3b. Wel is het meeste 

handgevormde pre-Romeinse aardewerk in fase 3b, dus 

op het westelijk deel van het terrein, aangetroffen.



Afb. 4.5 Aardewerk uit fase 3a (1-2) en 3b (3-4). 1. Hofheim 57 (v815); 2. Kom met streepbandversiering (v675); 3. Holwerda 94 (v780); 
4. Zoutcilinder (v780). Schaal 1:2. Tekeningen R.P. Reijnen, Auxilia.
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4.3.4 Mogelijk fase 3a

De 85 fragmenten die onder voorbehoud aan fase 3a 

(fase 3a?: vondsten aangetroffen bij de aanleg van het 

eerste sporenvlak, die daardoor mogelijk vervuiling van 

de bouwvoor kunnen bevatten) zijn toegewezen zijn 

afkomstig van verschillende contexten. De aanwezigheid 

van fragmenten van een geglazuurde grape duidt erop dat 

deze niet gesloten zijn.119 Voor het eerst zijn wrijfschalen 

aangetroffen, wel vier stuks, en ook de kookpot met dek-

selgeul Niederbieber 89 was eerder nog niet aanwezig. 

Een opvallend stuk is een voorraadpot in een grijs zandig 

baksel met golflijnen op de rand en wand en indrukken op 

de rand (zie afb. 4.6). 

Het aardewerk dateert hoofdzakelijk uit de tweede en het 

begin van de derde eeuw, en past daarmee chronologisch 

in fase 3 en 4. Een definitieve toewijzing is met de voor-

handen zijnde informatie niet mogelijk. Gekeken naar de 

overeenkomst in potvormen, lijkt in ieder geval een deel 

eerder aan fase 4 toegewezen te moeten worden.



Afb. 4.6 Aardewerk uit fase 3a? 1. Arentsburg 140-142 (v245); 2. Niederbieber 89 (v68). ; 3. Brunsting 37 (v791) Schaal 1:2. Tekeningen 
R.P. Reijnen, Auxilia.
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Afb. 4.7 Aardewerk uit fase 3a/4 (1), fase 4b (2) en 4b/c (3). 1. Bord als Niederbieber 112 in 
techniek a (v414 + v451); 2. Arentsburg 140-142 met graffito XI (v465); 3. Niederbieber 96 
(v501). Schaal 1:4. Tekeningen R.P. Reijnen, Auxilia.

81 



Afb. 4.8 Aardewerk uit fase 4b. 1. Dragendorff 18-31 met stempel van Lucinus uit Rheinzabern (v519); 2. Dragendorff 37 van Maiiaaus 
uit Trier met graffito van Iulianus aan de binnenzijde (v69 + v628); 3. Stuart 110A met driedelig oor (v454). Schaal 1:2, stempel schaal 
1:1. Tekeningen R.P. Reijnen, Auxilia.
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4.3.5 Fase 3 of fase 4

Van 58 fragmenten is niet duidelijk of ze aan fase 3 of 4 

moeten worden toegewezen. Meer dan de helft hiervan 

bestaat uit uit de hand gevormd aardewerk met kenmer-

ken die duiden op een datering in de ijzertijd of de vroeg-

Romeinse tijd. Het gedraaide aardewerk dateert hoofdza-

kelijk uit de tweede en het begin van de derde eeuw, en 

kan daarmee zowel tot fase 3 als fase 4 gerekend worden. 

Een fragment van een geverfd bord als Niederbieber 112 

past aan het bord uit fase 3a (zie afb. 4.7). 

4.3.6 Fase 4

Het meeste aardewerk is aangetroffen in contexten die tot 

fase 4 gerekend worden. Deze fase markeert de langzame 

verlanding van de Heldammer rivier. In fase 4a stroomt de 

rivier nog snel, maar begint al wel te krimpen. Fase 4b is 

de vroegste verlandingsfase, en wordt gevormd door een 

vondstrijke beddingafzetting, waarin naast aardewerk ook 

veel metaalvondsten en werpkogels zijn aangetroffen, en 

enkele zandlagen. Fase 4c omvat de stratigrafisch jongere 

afzettingen, die voornamelijk uit zavel bestaan. 

In totaal zijn 1080 fragmenten in de vullagen van fase 4 

aangetroffen (zie afb. 4.7-4.12). Het pakket dat fase 4a 

vormt heeft nauwelijks aardewerk opgeleverd, slechts 

zeven fragmenten. Het grootste deel, 649 fragmenten, 

komt uit de vondstrijke laag van fase 4b; fase 4c omvat 

215 fragmenten, de overige 209 konden niet nader 

worden toegewezen. 

Ten opzichte van de vorige fase is niet alleen de hoeveel-

heid aardewerk enorm toegenomen, ook is het formaat 

van de scherven groter, en zijn er gemiddeld meer scher-

ven per pot aangetroffen. Enkele potten zijn zelfs min of 

meer compleet in scherven bij elkaar aangetroffen. Wel 

vertonen ten opzichte van de vorige fases meer fragmen-

ten tekenen dat ze in een natte of vochtige context hebben 

gelegen, zoals vlekkerigheid en sterk afgeronde breuken.



Afb. 4.9 Aardewerk uit fase 4b (vervolg). 1. Niederbieber 32 in techniek b (v286); 2. Niederbieber 89 (v681). Schaal 1:2. Tekeningen R.P. 
Reijnen, Auxilia.
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Afb. 4.10 Aardewerk uit fase 4b (1) en 4c (2). 1.Brunsting 4b (v714); 2. Dragendorff 32 (v480) . Schaal 1:2. Tekeningen R.P. Reijnen, 
Auxilia.
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Afb. 4.11 Aardewerk uit fase 4c. 1. Dragendorff 37 van Dubitus/Dubitatus uit Trier met graffito van Fatalis aan de buitenzijde (v602). 
Schaal 1:2. Tekeningen R.P. Reijnen, Auxilia.
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Afb. 4.12 Aardewerk uit fase 4c?; 1. Dragendorff 45 (v477); 2. Arentsburg 133-136 (v479); 3. Stuart 201B met versiering aan de rand 
(v476). Schaal 1:2. Tekeningen R.P. Reijnen, Auxilia.
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Ruwwandige waar is de grootste materiaalcategorie, met 

een aandeel van ca. 42% op basis van het aantal scherven 

en 22% op basis van het aantal gereconstrueerde exem-

plaren. Ook de groepen Low Lands waar, geverfd aarde-

werk en kruiken en amforen zijn erg groot. De overige 

materiaalgroepen zijn opnieuw nauwelijks vertegen-

woordigd in het spectrum. Ten opzichte van fase 3 is het 

aandeel ruwwandige waar meer dan verdubbeld. Dit is ten 

koste gegaan van het uit de hand gevormde aardewerk, 

dat in fase 3 nog 24% uitmaakte, maar nu geslonken is 

tot 2%. Ook het aandeel terra sigillata is toegenomen, 

van minder dan 1% naar ruim 6%. Hiertussen bevinden 

zich minstens drie versierde kommen Dragendorff 37 

uit Trier, waarvan twee met de naam van de eigenaar 

ingekrast.120 Andere opvallende aardewerkvondsten uit 

deze fase zijn een fragment van een terra nigrazeef en 

een bijna complete ruwwandige beker Brunsting 4b met 

geverfde cirkels op de wand (zie afb. 4.10). De enige 

doliumfragmenten uit de opgraving zijn in de vondstrijke 

beddingafzetting aangetroffen. Nieuwe typen zijn onder 

andere de versierde kom Dragendorff 37, de ruwwandige 

beker Brunsting 4b en kan Niederbieber 98 en de wijn-

amfoor Pélichet 47. Ook zijn voor het eerst oxiderend 

gebakken zandige baksels aangetroffen die niet afkomstig 

zijn van zogenoemde ‘Scheldevallei’amforen. Een glad-

wandig witte kruik is voorzien van geschilderde banden.

De samenstelling van het spectrum wijst op een datering 

vanaf de tweede helft van de tweede eeuw tot in de derde 

eeuw. Aardewerk dat vooral vroeger dateert is nauwelijks 

aanwezig. Uitzondering vormen enkele fragmenten uit de 

hand gevormd aardewerk, die in de late bronstijd of vroege 

ijzertijd thuishoren. Aangezien fase 3 zeer waarschijnlijk 

derde-eeuws aardewerk bevat, kan het pakket van fase 4 

niet voor de derde eeuw ontstaan zijn. De aanwezigheid 

van de versierde kom van Dubitus/Dubitatus in fase 4c 

maakt duidelijk dat de sedimenten van fase 4 niet voor het 

tweede kwart van de derde eeuw afgedekt zijn geraakt. 



Afb. 4.13 Aardewerk uit fase 5 (1) en 6 (2-3). 1. Niederbieber 112 (v79); 2. Niederbieber 53 (v694); 2. Rood bord als Arentsburg 167 
(v694). Schaal 1:2. Tekeningen R.P. Reijnen, Auxilia.
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Vanwege het ontbreken van herkenbaar laat-Romeins en 

vroegmiddeleeuws aardewerk lijkt het aannemelijk dat dit 

wel nog in de derde eeuw is gebeurd. 

Er zijn enkele verschillen waarneembaar tussen het aarde-

werk uit fase 4a, 4b en 4c. Het eerste betreft de hoeveel-

heid: fase 4a heeft nauwelijks aardewerk opgeleverd, dat 

bovendien vergruisd is, terwijl fase 4b zeer vondstrijk is, 

met driemaal zoveel aardewerk als fase 4c. Gekeken naar 

de verdeling over de materiaalgroepen blijkt het aandeel 

terra sigillata in fase 4b nog vrij klein, met ongeveer 3%, 

terwijl het in fase 4c bijna 21% bedraagt. Deze toename is 

duidelijk ten koste gegaan van de geverfde waar, die in 4b 

een aandeel van 18% had, maar in fase 4c nog slechts 2% 

bedraagt. Het aandeel Low Lands waar is in fase 4c bijna 

verdubbeld ten opzichte van fase 4b, terwijl het aandeel 

ruwwandige waar is afgenomen. Kookpotten en kannen 

zijn nu vaker dan voorheen in de zandige rode baksels 

uitgevoerd. Ook in de datering van het materiaal is een, 

weliswaar klein, verschil: de jongste baksels en vormen 

komen net iets vaker in fase 4c dan in fase 4b voor. 

In de verspreiding van het materiaal is geen duidelijk 

onderscheid zichtbaar. Het meeste aardewerk van fase 4 is 

aangetroffen op het zuidelijk deel van het terrein, dichter 

bij de oostelijke dan bij de westelijke oever. Wel is de com-

pleetheid per pot in fase 4b duidelijk groter dan in fase 4c. 

4.3.7 Fase 5

Fase 5 is de laatste verlandingsfase van de geul. Het 

aardewerkspectrum is in deze fase nog volledig Romeins, 

wat erop kan duiden dat de verlanding nog in de 

Romeinse tijd heeft plaatsgevonden. De kleine hoeveel-

heid, slechts 33 fragmenten, duidt erop dat de vindplaats 

in deze periode niet intensief en/of slechts korte tijd is 

gebruikt. Het aangetroffen spectrum past prima in een 

derde-eeuwse context (zie afb. 4.13). Aardewerk dat 

jonger moet dateren is niet gezien. Opvallend is de aan-

wezigheid van één fragment Zuid-Gallische terra sigillata. 

In geen van de voorgaande fases is eerste-eeuwse terra 

sigillata aangetroffen, en ook ander aardewerk uit de late 

eerste of vroege tweede eeuw is schaars. De fragmenten 

zijn gemiddeld iets kleiner dan die van het aardewerk uit 

voorgaande fases. Vlekkerigheid en afgeronde breuken 

zijn geregeld aangetroffen. De verspreiding komt overeen 

met fase 4: het meeste aardewerk is in het zuidelijk deel 

van de geul, dichter bij de oostelijke dan bij de westelijke 

oever, aangetroffen.
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4.3.8 Fase 6

Het aardewerk uit fase 6 komt uit een grote komvormige 

kuil of poel in het geultracé. De 14C-analyse van enkele 

monsters levert een datering van de onderste vullagen 

in de zevende eeuw op.121 Contemporain aardewerk is 

echter nauwelijks aanwezig.

In totaal zijn 468 fragmenten aangetroffen, die voor het 

grootste deel bij het zeven te voorschijn zijn gekomen. 

Dit heeft de gemiddelde scherfgrootte duidelijk beïnvloed: 

85% is kleiner dan 4 cm2. Ruim 20% was door de sterke 

fragmentatie niet meer determineerbaar; het overige 

materiaal dateert hoofdzakelijk uit de Romeinse periode; 

slechts 2% dateert uit de vroege middeleeuwen.

Gekeken naar het Romeinse aardewerk blijkt het aandeel 

geverfde waar het grootst, gevolgd door ruwwandige 

waar en kruiken en amforen. Het aandeel terra sigillata 

bedraagt nog ca. 8% en ook blauwgrijze en rode waar 

heeft nog een aandeel van 7%; de overige materiaalgroe-

pen zijn wederom niet of nauwelijks aanwezig. In fase 6 

is, net als in fase 5, één Zuid-Gallische terra sigillatascherf 

gevonden. Het overige aardewerk dateert veel later, met 

een zwaartepunt vanaf het midden of het einde van de 

tweede eeuw tot en met de derde eeuw (zie afb. 4.13). 

Het is niet uitgesloten dat enkele potvormen, waaronder 

een rood bord als Arentsburg 167 (afb. 4.13-3, v694) 

uit de late derde of vroege vierde eeuw stammen. Het 

jongste aardewerk uit de poel dateert uit de vroege mid-

deleeuwen, waarschijnlijk de Karolingische periode.122 

4.3.9 Fase 7

De jongste fase, fase 7, omvat vondsten uit de bouwvoor 

en uit enkele greppels en kuilen uit de nieuwe tijd. Nog 

ongeveer de helft van het aardewerk uit deze fase dateert 

uit de Romeinse periode, waaronder een versierde terra 

sigillatakom van Maiiaaus of zijn omgeving en enkele 

ruwwandige kookpotten Niederbieber 89. Aardewerk uit 

de laat-Romeinse tijd of de vroege middeleeuwen is niet 

aangetroffen; het post-Romeinse aardewerk hoort in de 

late middeleeuwen en nieuwe tijd thuis. 

Het aardewerk is gemiddeld iets kleiner dan het aar-

dewerk uit voorgaande fases, wanneer men het bij 

het zeven te voorschijn gekomen materiaal uit fase 6 

buiten beschouwing laat. Deze sterkere fragmentatie 

is waarschijnlijk veroorzaakt doordat het aardewerk 

na depositie is verplaatst, en als opspit in veel jongere 

sporen terechtgekomen is. Het aardewerk ziet er niet uit 

alsof het langere tijd aan de oppervlakte heeft gelegen; 

het is niet sterker of anders verweerd dan het materiaal 

uit voorgaande fases.

4.4 Interpretatie

Het meeste aardewerk is aangetroffen in een in meerdere 

fasen opgevulde, zich verplaatsende Rijngeul. Het is dus 

niet aangetroffen op de plaats waar het gebruikt is, maar 

waar het uiteindelijk terecht gekomen is. Het ligt voor de 

hand dat het materiaal afkomstig is van een nederzetting 

uit de directe omgeving. Op grond van de aardewerkda-

teringen kan afgeleid worden dat deze vanaf de Flavische 

periode tot en met de derde eeuw in gebruik is geweest. 

De toestand en verspreiding wijzen erop dat de nederzet-

ting aan de oostzijde van de geul moet hebben gelegen: 

het meeste aardewerk bevindt zich dichter bij de ooste-

lijke dan bij de westelijke oever. Een twintigtal potten is 

grotendeels compleet in scherven bij elkaar teruggevon-

den (vooral in fase 4b), wat erop wijst dat in ieder geval 

een deel van het aardewerk min of meer ter plaatse is 

gedumpt, en niet over grote afstand getransporteerd is. 

Ander aardewerk vertoont kenmerken die erop wijzen dat 

het langere tijd in het water heeft gelegen, zoals een vlek-

kerig verkleurd oppervlak, sterk afgeronde breuken en/of 

een verdwenen deklaag. Of dit materiaal door de stroming 

is verplaatst, of dat het op (ongeveer) dezelfde plaats is 

aangetroffen als waar het gestort is, is niet te achterhalen.

Op de oostelijke oever van de Rijngeul bevindt zich 

vanaf het midden van de eerste eeuw een castellum met 

bijbehorende vicus en grafvelden. Deze militaire nederzet-

tingen en grafvelden zijn zeker tot in de tweede helft 

van de derde eeuw in gebruik geweest. Ook bevindt zich 

hier een inheemse nederzetting, waarvan de bewoning 

tot in de eerste helft van de eerste eeuw doorloopt. De 

samenstelling van het spectrum uit de geul (fase 2-5) 

wijst op een herkomst uit een (semi-)militaire context. Het 

relatief hoge aandeel terra sigillata en lage aandeel uit de 

hand gevormd aardewerk is kenmerkend voor castella en 

militaire vici; inheemse nederzettingen leveren gewoonlijk 

een heel ander aardewerkbeeld, en de grafvelden hebben 

een veel beperkter vormenspectrum opgeleverd.123 Van 

het castellum van De Meern is geen goed kwantitatief 

beeld van het aardewerkensemble voorhanden, maar van 

de vicus wel. De overeenkomst van het ensemble uit de 

geul met dat van de tweede- en derde-eeuwse vicus is 

erg groot.124 Uit vergelijkend onderzoek is gebleken dat 

het spectrum van castella en vici op het niveau van de 

materiaalgroepen nauwelijks afwijkt,125 zodat op basis 

van de samenstelling alleen niet kan worden bepaald of 

het materiaal uit de geul van het castellum of van de vicus 

afkomstig is. Wanneer de afstand tussen vindplaats en 

nederzetting als argument wordt meegenomen is het aan-

nemelijker dat het materiaal uit de vicus afkomstig is.126

Gekeken naar het verspreidingspatroon in de geul blijkt 

de concentratie naar het zuiden, daar waar de vicus en 

het castellum liggen, toe te nemen. Dit suggereert dat 

de vondstdichtheid richting zuiden alleen nog maar zal 

toenemen, om dan ten zuiden van het castellum en de 
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vicus weer af te nemen. De Rijngeul is waarschijnlijk over 

het gehele traject waarlangs de bewoning zich uitstrekt 

gebruikt als stortplaats; de huidige vindplaats bevindt 

zich in de noordelijke randzone daarvan. De bewoners 

hebben deze zone vanaf het einde van de eerste eeuw tot 

en met de derde eeuw gebruikt als stortplaats. Er is geen 

verschil in datering waarneembaar van noord naar zuid in 

dit segment van de geul. Het is te verwachten dat dichter 

bij het centrum van de bewoning meer ouder materiaal 

aangetroffen wordt; het castellum is tenslotte al vanaf het 

midden van de eerste eeuw in gebruik, en ook toen al zal 

men de rivier als stortplaats gebruikt hebben.

Van oost naar west is er wel een verschil in datering van 

het aardewerk, die samenhangt met de verplaatsing van 

de rivier van oost naar west. De uiteindelijke verlanding 

is in de derde eeuw begonnen (fase 4b) en waarschijnlijk 

ook voltooid; er is althans geen jonger aardewerk aange-

troffen in de laatste vullaag (fase 5). Aangezien rond deze 

periode ook het castellum verlaten wordt, is het mogelijk 

dat de definitieve verlanding toch later heeft plaatsgevon-

den, en dat het ontbreken van jonger aardewerk samen-

hangt met het vertrek van de bewoners.

Een klein deel van het aardewerk uit de geul dateert uit 

de pre-Romeinse tijd. De periode die door het materiaal 

wordt afgedekt beslaat de vroege en de late ijzertijd. Dit 

duidt erop dat al in deze tijd bewoning in de omgeving 

heeft plaatsgevonden. De geringe hoeveelheid, minder 

dan 100 scherven, doet vermoeden dat de kern van die 

bewoning elders gezocht moet worden, misschien wel ten 

(zuid)westen van de vindplaats. Het meeste prehistorische 

aardewerk is namelijk op het zuidwestelijke deel aange-

troffen, niet al te ver van het kleilichaam van fase 1, dat 

uit de midden- of late ijzertijd dateert.

Het aardewerk is sterker gefragmenteerd dan het 

Romeinse materiaal. Dit ligt deels aan de eigenschappen 

van het materiaal zelf: uit de hand gevormd aardewerk 

is zachter gebakken en breekt sneller dan het gedraaide 

Romeinse aardewerk. Daarnaast is in ieder geval een deel 

van het materiaal ouder en heeft waarschijnlijk al langer 

in de grond gezeten, waardoor het al langer is blootge-

steld aan allerlei bodemprocessen die het materiaal aan 

kunnen tasten. Door de (post-depositionele) activiteiten 

van de rivier is het in de lagen met Romeins aardewerk 

terecht gekomen. 

Ongeveer 20% van het Romeinse aardewerk is aange-

troffen in jongere contexten. Het aardewerk uit fase 6 

komt uit een grote komvormige kuil of poel die in de 

restgeul is aangetroffen. De onderste vullingen dateren 

uit de zevende eeuw; het aangetroffen aardewerk hoort 

echter voor 95% in de tweede en derde eeuw thuis. De 

nadruk ligt daarbij op het jongere materiaal, maar ook 

een van de oudst dateerbare Romeinse potvormen die op 

de vindplaats zijn aangetroffen, een Zuid-Gallisch terra 

sigillatabord, komt uit deze context. Jonger aardewerk is 

in zeer beperkte mate ook aanwezig. Dit wijst op activi-

teiten in de latere derde en vierde eeuw, die hetzij niet 

intensief waren, of waar nauwelijks aardewerk aan te pas 

kwam. Ook aardewerk dat direct in verband kan worden 

gebracht met de opvulling van de poel is er nauwelijks. 

Het lijkt er sterk op dat aardewerk niet de aangewezen 

categorie is om activiteiten op het terrein van na de (mid-

den-)Romeinse tijd aan te tonen. Dit probleem is al eerder 

geconstateerd in de directe omgeving: ten zuiden van het 

castellum is een plattegrond van een boerderij aangetrof-

fen die typologisch gezien in de middeleeuwen gedateerd 

moet worden; contemporain aardewerk was ook hier 

nauwelijks aanwezig.127

Het Romeinse aardewerk uit fase 7 is net als dat van fase 

6 niet in primaire context aangetroffen, maar moet door 

post-depositionele processen vanuit voorgaande fases in 

de bouwvoor, greppels en kuilen terecht gekomen zijn. 

Het spectrum is een afspiegeling van activiteiten die de-

cennia of eeuwen eerder op het terrein hebben plaatsge-

vonden. In dit kader valt opnieuw het nagenoeg ontbre-

ken van middeleeuws en postmiddeleeuws aardewerk op. 

Met de voornoemde middeleeuwse boerderijplattegrond 

in het achterhoofd kan de conclusie alleen maar zijn dat 

het aardewerk hier niet de meest geschikte vondstcatego-

rie is om activiteiten na de Romeinse tijd aan te tonen.
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5.1 Grofkeramisch (bouw)materiaal

5.1.1 Inleiding

In het kader van het uitwerken van de opgraving LR62 

in Leidsche Rijn is het grofkeramisch bouwmateriaal128 

gedetermineerd. Binnen de in het evaluatierapport gestelde 

kaders is al het materiaal geteld, gewogen en onderzocht 

op bijzonderheden en is de verspreiding bepaald. Het 

uitgangspunt van het onderzoek is tweeledig. Enerzijds 

wordt gekeken naar wat het grofkeramisch materiaal 

zegt over de aanwezigheid van steenbouw binnen of in 

de directe omgeving van de opgraving en, nauwkeuriger, 

over de soort bebouwing.129 Ook het hergebruik van het 

materiaal, en dan met name in het kader van de genese 

van de Heldammer rivier, wordt onderzocht. Anderzijds 

wordt gekeken naar wat het materiaal kan zeggen over de 

productie en toepassing van grofkeramiek in dit deel van 

de Rijn-Maas-Scheldedelta tijdens de Romeinse tijd en in het 

vervolg daarop naar hergebruik in de post-Romeinse tijd.130 

De conclusies verbonden aan het onderzoek van het 

materiaal worden sterk bepaald door de in het veld 

gehanteerde manier van verzamelen. In het onderhavig 

onderzoek is het grofkeramisch materiaal systematisch 

verzameld, waarbij ook de kleinere fragmenten zijn ge-

borgen. Desondanks is, door de in Nederland gehanteerde 

methodiek van graven waarbij hydraulische graafma-

chines worden ingezet, niet al het materiaal verzameld. 

Aangenomen mag echter worden dat het geborgen 

materiaal representatief is voor de site. Daardoor is het 

mogelijk om, met de nodige voorzichtigheid, een goede 

indicatie te geven van het gebruik van grofkeramiek op 

deze locatie in de Leidsche Rijn. 

Grofkeramiek en natuursteen zijn beiden vrijwel uitslui-

tend als bouwmateriaal aangevoerd en gebruikt. Daarom 

wordt de verspreiding en de algemene conclusies over 

het gebruikvan grofkeramiek in de slotparagraaf van het 

hoofdstuk natuursteen behandeld.

5.1.2 Onderzoeksmethoden

Het grofkeramisch bouwmateriaal is gedetermineerd op 

type (zie afb. 5.1) en daarbinnen op deel van het geheel 

(zoals hoek, flens, vlak). Fragmenten waarvan het type 

niet vast te stellen was zijn als niet-determineerbaar 

5 Grofkeramisch (bouw)materiaal  
en natuursteen  
A. Gazenbeek, StudiCo, Roermond

geclassificeerd. De toewijzing van fragmenten van vlak-

ken als delen van tegulae of lateres, is enigszins arbitrair 

omdat er een aanzienlijke overlap bestaat in de respectie-

velijke diktematen. Deze fragmenten zijn daarom aan de 

hand van afwerkingssporen op boven- en onderzijde inge-

deeld.131 Alle fragmenten zijn geteld en gewogen. Maten 

zijn alleen genomen van complete facetten. Voor het 

bakselonderzoek zijn van alle fragmenten die ingedeeld 

konden worden naar type, de baksels beschreven aan de 

hand van kleur, insluitsels in de matrix en de hardheid en 

structuur van het baksel. De beschrijving is gebaseerd op 

macroscopische waarneming op de verse breuk, waartoe 

steeds een nieuw breukvlak is gemaakt met behulp van 

een steenhouwershamer. Een willekeurig aantal fragmen-

ten is bemonsterd ten behoeve van vergelijkend baksel-

onderzoek. Alle fragmenten zijn onderzocht op primaire 

en secundaire bewerkings- en gebruikssporen. Tot de 

eerste categorie behoren stempels, signaturen, teltekens 

en fabricagesporen. Ook pre-coctum aangebrachte graffiti 

alsmede indrukken van dieren, mensen en voorwerpen 

vallen hieronder. Tot de tweede categorie behoren post-

coctum aangebrachte graffiti, kapsporen, spijkergaten, 

mortelresten, mechanische slijtagesporen132 etc.

5.1.3 Hoeveelheden

Al het vondstmateriaal is geteld, gewogen en gedeter-

mineerd. In totaal zijn tijdens de opgraving 3.643 stuks 

grofkeramiek met een totaal gewicht van 340,424 kg 

geborgen. Hiervan zijn drie stuks post-Romeins materiaal. 

Het vondstmateriaal betreft daarom vrijwel uitsluitend 

Romeins grofkeramisch bouwmateriaal, waarvan ruim 

82,7% (3.012 stuks, naar gewicht 8%) als gevolg van 

fragmentatie, slijtage of verwering niet nader te determi-

neren is. De verhouding tussen de herkenbare stukken 

en de niet te determineren fragmenten laat zien dat er 

secuur verzameld is, en dat daarom aangenomen mag 

worden dat het vondstcomplex als representatief voor 

de vindplaats beschouwd kan worden. Niet meegenomen 

in de gegevens is het materiaal afkomstig van enkele 

zeefmonsters, daar dit door de afwijkende verzamelme-

thode bestaat uit een groot aantal kleine fragmenten dat 

door hun aantal-gewichtsverhouding het beeld van het 

materiaal zou scheeftrekken. 
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5.1.4 Post-Romeins grofkeramisch 
bouwmateriaal 

Er zijn slechts drie fragmenten post-Romeins grof-

keramiek aangetroffen. Het betreft hier een baksteen-

fragment uit de late middeleeuwen en een fragment van 

een Hollandse of Oude Hollepan uit de nieuwe tijd133. Het 

derde fragment bestaat uit een fragment van een tegula 

uit de vroege tot volle middeleeuwen (zie afb. 5.2)134. Van 

dit type dakbedekking is nog weinig bekend. Deels zal dit 

komen omdat de vorm van deze tegulae weinig afwijkt 

van de Romeinse en in de periode dat deze pannen 

worden toegepast, hergebruik van Romeins materiaal 

(nog) vrij algemeen was, waardoor ze in archeologische 

contexten niet snel worden herkend. Waarschijnlijk gaat 

het ook om relatief kleine aantallen, daar men ervan 

uitgaat dat in de vroege, en zeker ook een deel van de 

volle middeleeuwen, het gebruik van grofkeramische 

bouwelementen in Noord-Europa beperkt is gebleven tot 

belangrijke gebouwen, al zijn er ook aanwijzingen voor 

het tegendeel.135 In Nederland lijken middeleeuwse  

tegulae en imbrices tot nu toe niet te zijn waarge-

nomen.136 In schriftelijke bronnen uit de veertiende 

eeuw wordt wel melding gemaakt van tegulae maar 

Tabel 5.1 Aantallen en gewichten grofkeramisch bouwmateriaal. 
Gewicht in grammen. Gebruikte afkortingen: TEG = tegula; IMB = imbrex; LAT = later (LATR = rechthoekige later); TEGH = Tegula hamata; 
TUB = tubulus; WP = wandplaat OBJ = object; IND = niet determineerbaar; ROM = Romeins; LME = laatmiddeleeuws; BS = baksteen;  
DP = dakpan; NT= nieuwe tijd. 

 AANTAL % GEWICHT % GEM GEW

TEG 314 50,0 182531 58,7 581,31

IMB 183 29,1 47178 15,2 257,80

LAT 16 2,5 7541 2,4 471,31

LATR 37 5,9 41984 13,5 1134,70

LAT TOT 53 8,4 49525 15,9 934,43

TEGH 2 0,3 1105 0,4 552,50

TUB 5 0,8 931 0,3 186,20

TUB/WP 2 0,3 285 0,1 142,50

WP 6 1,0 2760 0,9 460,00

OBJ 1 0,2 694 0,2 694,00

KOGEL 62 9,9 25785 8,3 415,89

 628 100,0 310794 100,0 494,89

IND 3012 82,7 27295 8,0 9,06

TOT ROM 3640  338089  92,88

TEG LME 1 598 598,00

BS LME 1 1607 1607,00

DP NT 1 130 130,00

TOT 3643  340424  93,45
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het gaat dan steeds om houten dakspanen of latten.137 

Middeleeuwse tegulae onderscheiden zich van Romeinse 

door hun naar onder toe enigszins taps toelopende vorm, 

de wat lagere hoogte van de flens en vooral door het ont-

breken van inkepingen bij de hoeken. Wat baksel betreft 

lijken ze sterk op hun Romeinse voorgangers. Deze tegula 

is dan ook alleen herkend doordat het een hoekfragment 

betreft. Of er tussen de imbrex-fragmenten ook middel-

eeuwse exemplaren zitten is niet te achterhalen, daar er 

waarschijnlijk nauwelijks onderscheid is tussen Romeinse 

of middeleeuwse exemplaren.

5.1.5 Romeins grofkeramisch 
bouwmateriaal

Typen

Ruim 17% van de fragmenten Romeins grofkeramisch 

bouwmateriaal kon op type gedetermineerd worden. Naar 

gewicht vormen de determineerbare fragmenten echter 92% 

van het totaal aan verzameld materiaal. Veruit de meeste 

fragmenten behoren tot de categorie dakbedekkingsmate-

riaal. Tegulae en imbrices vormen 87,8% van het aantal en 

80,7% van het gewicht van het gedetermineerde materiaal. 

De tweede categorie met ruim 9% naar aantal en 17,4% 

naar gewicht, wordt gevormd door de lateres, metsels-

tenen met een ronde, rechthoekige of vierkante vorm, 

bedoeld voor opgaand muurwerk, zuilen en dergelijke. 

Hieronder vallen ook de rechthoekige en ronde tegels 

alsmede de vloerplaten die toegepast werden in een  

hypocaustum. Verwarmingselementen zoals tubuli, te-

gulae hamata en wandplaten vormen de derde categorie 

met 2,4% van het aantal gedetermineerde stukken. 

Fragmentatie en conditie

Onder de 566 gedetermineerbare stukken grofkeramiek 

bevinden zich twaalf (archeologisch) complete exempla-

ren. De overige stukken bestaan uit fragmenten, waarvan 

het gemiddelde gewicht 503 g bedraagt (zie tabel 5.3). 

Dit is ongeveer twee keer zo veel als dat van enkele 

andere Romeinse vindplaatsen waarvan vergelijkbare 

gegevens beschikbaar zijn.

Het materiaal vertoont betrekkelijk weinig verwering als 

gevolg van langdurige blootstelling aan de atmosfeer. 

Echter, een deel van het materiaal vertoont een sterke af-

ronding die niet verklaard kan worden door mechanische 

slijtage door secundair gebruik als weg-  

Tabel 5.2 
Aantallen, gewicht (in grammen) en percentages van het Romeins grofkeramisch bouwmateriaal. Zie voor afkortingen tabel 5.1 

 AANTAL % GEWICHT % GEM GEW

TEG 314 55,5 182531 64,1 581,31

IMB 183 32,3 47178 16,6 257,80

LAT 16 2,8 7541 2,6 471,31

LATR 37 6,5 41984 14,7 1134,70

LAT TOT 53 9,4 49525 17,4 934,43

TEGH 2 0,4 1105 0,4 552,50

TUB 5 0,9 931 0,3 186,20

TUB/WP 2 0,4 285 0,1 142,50

WP 6 1,1 2760 1,0 460,00

 565 100,0 284913 100,0 503,38
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of erfverharding.138 Slijtageverschijnselen veroorzaakt 

door deze laatste toepassing zijn afrondingen van (breuk-)

randen of glad geschuurde boven- of onderkanten. De 

waargenomen slijtage aan de stukken van de Leidsche 

Rijn is volledig, dat wil zeggen dat alle vlakken afgerond 

zijn. Een dergelijk slijtagepatroon komt vooral voor 

bij materiaal dat in stromend water heeft gelegen. Dat 

slechts een deel van het materiaal deze specifieke slijtage 

vertoont, is waarschijnlijk een gevolg van het gelijktijdig 

storten van grotere hoeveelheden puin, waarbij slechts 

een klein deel blootgesteld wordt aan de schurende 

invloed van het stromende water.139 

De relatief lage fragmentatiegraad van het vondstmateri-

aal, het aantal complete stukken en de verhouding tussen 

de verschillende vormen, laten een aantal conclusies toe. 

In de eerste plaats is duidelijk dat het hier om een mooi 

voorbeeld gaat van een ‘artefact-val’. Materiaal dat in de 

Heldammer rivier terecht was gekomen, was door de 

aard van de locatie niet meer zichtbaar in latere periodes, 

en ontsnapte zo aan hergebruik. Met name in de post- 

Romeinse, maar ook al in de Romeinse tijd, werd bouw-

materiaal op grote schaal hergebruikt. De samenstelling 

van het spectrum aan grofkeramiek op veel vindplaatsen 

wijst op het verwijderen van materiaal van de locatie, 

waarbij dat deel van het materiaal werd verwijderd dat 

nog hergebruikt kon worden. Op deze vindplaats lijkt dat 

niet gebeurd te zijn. Wel is duidelijk dat er in de Romeinse 

tijd puin is gestort in de geul. Het gaat hier uitdrukkelijk 

om materiaal dat niet meer geschikt was om hergebruikt 

te worden in de primaire functie waarvoor het ooit 

gemaakt was en ook niet in een secundaire functie als 

bouwsteen. Daarvoor lijken de stukken (het gemiddelde 

gewicht van de tegulafragmenten bedraagt hooguit 10% 

van een complete tegula140) te klein te zijn. In de tweede 

plaats kan dus gesteld worden dat bouwpuin is gestort 

waaruit de nog bruikbare stukken waren verwijderd.141 

Tegulae

De 314 gevonden tegulafragmenten konden allemaal 

eenduidig aan een specifiek deel van een tegula worden 

toegeschreven. Hieronder bevonden zich vier grotere 

fragmenten, waarvan tenminste een compleet lengte- en/

of breedteprofiel aanwezig is, of complete tegulae. 

Onderscheiden zijn de verschillende hoeken, flenzen, 

vlakken en koppen (zie afb. 5.3).

Bij het toeschrijven van een fragment aan een deel van 

een tegula is de volgende rangorde gehanteerd: com-

pleet (tenminste 50% van de tegula aanwezig), hoeken 

Tabel 5.3 Verhouding in procenten van de verschillende typen bouwkeramiek (boven) en 
het gemiddeld gewicht van de fragmenten (onder) van enkele vindplaatsen 
(FH = Forum Hadriani (Voorburg), stedelijke context (Gazenbeek 2009 en Gazenbeek 2011a); Helden = Helden Schrames: rurale  
nederzetting (Gazenbeek 2010a); Naaldwijk: Naaldwijk-Hoogeland, vicus? (Gazenbeek 2010b en Gazenbeek 2011b). 

FH 2005 

(n = 3.603)

FH 2007-08

(n = 10.981)

HELDEN

(n = 589)

NAALDWIJK

(n = 547)

LEIDSCHE RIJN

(n = 565)

TEG 65,0 61,2 82,5 49,0 55,6

IMB 17,2 25,5 16,6 16,1 32,4

LAT 10,9 11,1 0,8 17,9 9,4

TEGH 0,0 0,1 0,2 0,4

TUB 6,3 1,9 15,0 0,9

TUB/WP 0,4

WP 0,6 0,3 1,8 1,1

compleet 6 11 0 0 12

TEG 241,6 338,4 203,1 248,1 581,3

IMB 168,8 216,5 161,2 139,1 257,8

LAT 390,4 479,3 343,6 378,0 934,4

TEGH 2800,0 590,1 304,0 552,5

TUB 188,6 175,9 217,1 186,2

TUB/WP 142,5

WP 271,3 296,4 187,6 460,0

gemiddeld 242,8 319,9 197,3 248,2 503,2



Afb. 5.3 Onderdelen van een tegula. LB = hoek boven links, RB = 
hoek boven rechts, LO = hoek onder links, RO = hoek onder rechts, 
VL = vlak, FL = flens, KOP = boven- of onderzijde.
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(hoek+flens+kop+vlak), flenzen (flens+vlak), koppen 

(kop+vlak), vlakken (alleen vlak). Een verdeling naar 

onderdelen laat zien dat alle delen van een tegula in het 

vondstspectrum vertegenwoordigd zijn (zie diagram 5.1). 

Er is altijd een lichte vertekening in deze vergelijking, 

daar bij kleine fragmenten hoek- en flensdelen zich 

makkelijker laten herkennen en daarom wel als zodanig 

worden beschreven, terwijl de vlakdelen eerder bij het 

niet-determineerbaar materiaal worden ingedeeld. 

Opvallend is het gebrek aan variatie in het aantal hoeken. 

Met uitzondering van de hoeken boven links, komen 

hoeken in vrijwel gelijke mate voor. Gemiddeld zijn in het 

grofkeramisch vondstspectrum de onderhoeken echter 

sterk oververtegenwoordigd. Mogelijk kan deze gelijkheid 

worden verklaard als een gevolg van het direct storten 

van materiaal afkomstig van sloopactiviteiten. Als name-

lijk tussen sloop en stort het materiaal wordt hergebruikt, 

is de kans groot dat juist kleinere stukken, zoals de 

bovenhoeken, door allerlei oorzaken uit het zicht raken.

Omdat elke hoek van een tegula anders is, zijn hoeken 

geschikt om een minimum aantal individuen vast te stel-

len. In totaal zijn 80 losse hoeken aangetroffen. Daarnaast 

bevinden zich onder de (archeologisch) complete 

exemplaren nog eens tien hoeken.142 Aan de hand van 

de hoeken onder links kunnen tenminste 27 individuele 

tegulae worden onderscheiden.143 Bij een dekking van  

ca. tien tegulae per m², is dit voldoende voor een dak-

oppervlak van ca. 2,7 m².144

Er zijn geen aanwijzingen dat tegulae zijn gebruikt 

als bouwsteen in plaats van dakbedekkingsmateriaal. 

Kenmerkend voor het eerste is dat de flenzen worden 

afgekapt om een platte steen te verkrijgen. Hiervan zijn in 

dit vondstcomplex geen duidelijke aanwijzingen gevon-

den. Van de flensdelen kon bij 45 van de 75 exemplaren 

het exacte flensprofiel worden vastgesteld. Bij de overige 

30 exemplaren was dit niet mogelijk door slijtage, verwe-

ring of schoonmaken, of omdat de flens geheel of deels 

ontbrak. Waar deze ontbrak is nergens vastgesteld dat dit 

door kappen is gebeurd. Aangenomen mag dus worden 

dat het materiaal uitsluitend als dakbedekking is gebruikt.

De onderhoeken van tegulae vertonen variaties in de 

manier waarop ze gevormd zijn (zie afb. 5.4). Er lijkt een 

geleidelijke ontwikkeling te zijn van volledig uitgesneden 

hoeken naar hoeken die deels in de vormbak zijn gevormd 

en deels uitgesneden. Warry heeft aangetoond dat deze 

ontwikkeling, althans in Britannia, een mogelijkheid biedt 

Diagram 5.1 
Verhouding tussen delen tegulae. Zie voor afkortingen afb. 5.3
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Tabel 5.4 Relatie tussen flensprofielen (P; 65 ex.) en hoektypen (H; 34 ex.) 
Zie ook afb. 5.4 en 5.5.

P H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 X tot

P1 1 4 5

P2 4 12 16

P2/3 3 1 1 12 17

P3 2 3 5

P4 6 2 20 28

P5 1 1

P6 4 4

P7 6 6

P8 1 3 4

P9 1 2 2 5

P10 1 1 1 3

ind 5 63 68

tot 3 25 1 1 2 1 1 128 162
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om tegulae te dateren. 145 De trend die hij signaleert is dat 

het vormingsproces steeds verder wordt vereenvoudigd 

door het uitschakelen van arbeidsintensieve ingrepen. 

Ook de flensprofielen van tegulae vertonen variaties (zie 

afb. 5.5). Deze variaties zijn ongetwijfeld een gevolg van 

de manier waarop de flenzen worden gevormd. Globaal 

kunnen twee groepen worden onderscheiden. Bij één 

groep is de bovenkant van de flens rond of rechthoekig, 

met scherpe overgangen zowel op de bovenzijde als bij 

de hoek naar het vlak (P1, P2, P3, P6 en P8). Een derge-

lijke vorm kan eigenlijk alleen verklaard worden door het 

gebruik van een mal. Bij de andere groep is de flens rond 

tot rechthoekig met afgeronde hoek(en), en heeft veelal 

een geul aan de bovenzijde. De overgang tussen flens en 

vlak is rond en ook hier kan een geul voorkomen (P4, P5, 

P7, P9 en P10). Deze geulen zijn een gevolg van druk uit-

geoefend met vingers tijdens het vormen. Door deze druk 

is de flens ook enigszins concaaf tot ondersneden aan de 

binnenzijde. Vermoedelijk zijn de flenzen in deze groep 

handgevormd. Onduidelijk is hoe dit geïnterpreteerd moet 

worden. Reflecteert de manier waarop de flenzen zijn af-

gewerkt de manier waarop de productie is georganiseerd, 

of de individuele werkwijze van de vormer? Mogelijk kan 

de mate van homogeniteit van de flensprofielen op een 

vindplaats een indicatie zijn of er variaties in de aanvoer – 

zowel in herkomst als tijd – zijn geweest.

In tabel 5.4 wordt de relatie tussen de profielvorm van de 

flenzen en het hoektype weergegeven. In het materiaal 

van Leidsche Rijn overheersen hoektypen waarbij de in-

kepingen aan de onderzijde uitsluitend gemaakt zijn door 

middel van uitsnijden (H2, H3, H4, H5146). Eén hoektype 

overheerst, namelijk H2, dat bij 25 van 34 determineer-

bare hoeken is gebruikt. Bij dit hoektype is de inkeping 

door middel van twee snedes gevormd, wat al minder 

arbeidsintensief is dan bij de andere hoektypen binnen 

deze groep. De hoektypen H1 en H7 vertegenwoordigen 

de variant waarbij de hoek grotendeels voorgevormd is 

(door middel van een blokje in de mal?) en hooguit nog 

wordt bijgesneden. Het hoektype H6 heeft geen enkele 

uitsnijdingen en is alleen aangetroffen op het middel-

eeuwse exemplaar. Ervan uitgaande dat de constatering 

van Warry voor Britannia ook opgaat in Germania, dan zou 

aan de hand van de aangetroffen hoek kunnen worden 

vastgesteld of het om relatief vroeg materiaal gaat. Het 

hoektype H2 komt overeen met de door Warry als groep B 

gedefinieerde vorm, die een verbetering is op de hoeken 

van groep A. Groep A komt overeen met de hoektypen 

H3, H4 en H5. Groep A is, althans in Engeland, vooral 

aangetroffen in contexten die dateren uit de tweede helft 

van de eerste eeuw tot in het eerste kwart van de tweede 

eeuw. Groep B volgt deze groep op, beginnend aan het 

begin van de tweede eeuw en doorlopend tot zeker het 

einde van die eeuw. Groep C (hoektype H1) is vanaf ca. 

160 tot 260 na Chr. in gebruik geweest en overlapt deels 

met groep D, hier vertegenwoordigd door hoektype H7, 

dat vanaf het midden van de derde eeuw tot in de late 

oudheid in gebruik geweest. Deze laatste twee hoektypen 

komen in LR62 even vaak voor als de vroege vormen van 

groep A (=H3, H4 en H5). 

De variatie in flensprofielen is veel groter. Het meest voor-

komende hoektype (H2) komt voor bij zeven flensprofie-

len, waarbij niet een profieltype overheerst. Opvallend 

is het profieltype P1, dat vijf keer voorkomt, waarvan 

een keer bij hoektype H2. Dit profieltype is bekend uit 

Nijmegen, waar het geassocieerd wordt met de productie 

van het Tiende Legioen.147 De profieltypen P2, P3 en de 

tussenvorm P2/3 komen 38 keer voor, gevolgd door P4, 

dat 28 keer voorkomt. Bij dit laatste profieltype gaat het, 

gezien de uitgesproken vingerstrepen, waarschijnlijk om 

een handgevormde flens, terwijl de eerste typen wegens 

hun strakker profiel een vorming door middel van een mal 

doen vermoeden. Hieruit zou voorzichtig geconcludeerd 

kunnen worden dat het om verschillende partijen grofke-

ramiek gaat. Toch moeten we behoedzaam zijn met het 

interpreteren van deze gegevens. De verschillen tussen 

profieltypen zijn vaak gering en er kunnen bovendien 

variaties in het profiel voorkomen binnen dezelfde flens. 

Voorlopig moeten we de resultaten van vergelijkingen als 

bovenstaande dan ook vooral als indicatief beschouwen. 

Imbrices

Bij imbrices is het nauwelijks mogelijk onderscheid te 

maken tussen de verschillende hoeken. In het algemeen 

zijn de bovenhoeken van de licht taps toelopende imbri-

ces wat dunner dan de onderhoeken. Daarnaast is het zo, 

dat de koppen aan de onderzijde vaker licht verdikt en 

duidelijk beter afgewerkt zijn dan de bovenhoeken. De 

verdikking is het gevolg van het afstrijken van de kleislib 

op de mal en mogelijk deels ook van het rechtop zetten 

van de drogende vormlingen.148 Aannemelijk is dat de 

vormlingen op de breedste kop zijn geplaatst, dus de 

onderzijde van de imbrex, die vervolgens onder het eigen 

gewicht enigszins is gaan inzakken. De boven- en onder-

zijden van imbrices verschillen derhalve wel van elkaar, 

maar omdat de dikte en breedte van imbrices variabel 

zijn, kunnen op basis hiervan losse hoeken niet zo maar 

toegeschreven worden aan een bepaalde positie.

Wel kan aan de hand van de hoek tussen de kop en de 

rand van een imbrex bepaald worden of het fragment een 

bovenhoek of onderhoek vormt.149 Het bepalen van de 

absolute positie van de hoek is alleen mogelijk indien het 

fragment voldoende groot is, wat echter bij veel exem-

plaren niet het geval is. De relatieve positie, of een hoek 

dus links onder c.q. rechts boven of rechts onder c.q. 

links boven heeft gezeten, is te bepalen aan de hand van 

stand van de kopse kant ten opzichte van de zijkant. Aan 

de hand van bovenstaande criteria konden van 29 hoeken 

de absolute en van twintig hoeken de relatieve positie 

bepaald worden. 
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Aan de hand van de absolute hoekpositie rechts boven 

kan een minimum aantal van tien imbrices worden vast-

gesteld. Samen met de relatieve hoekpositie links onder 

c.q. rechts boven zouden dat er maximaal zestien kunnen 

zijn, maar waarschijnlijker is dertien (uitgaande van een 

gelijke verdeling). Het maximale aantal is ruim de helft 

van het minimum aantal tegulae, namelijk 1: 0,59. Het 

lagere getal, dertien individuen, komt overeen met een 

verhouding van 1: 0,48. In Voorburg ligt deze verhouding 

1: 0,47.150 Verwacht zou mogen worden een verhouding 

van 1: 0,95 tot 1: 1, daar een dak een vrijwel gelijk 

aantal tegulae en imbrices heeft. Maar zoals uit tabel 5.3 

blijkt, lijkt het percentage imbrices altijd (veel) lager te 

zijn dan dat van tegulae. Ook de verhouding tussen de 

vastgestelde minimumaantallen aangetroffen in de geul 

lijkt dit (weer) te bevestigen. De vraag is dan ook waarom 

er structureel minder imbrices worden aangetroffen. 

Waarschijnlijk betreft het hier deels een waarnemings-

probleem, daar de lichtere imbrices bij breuk vermoede-

lijk meer versplinteren dan de robuustere tegulae en deze 

kleinere fragmenten eerder bij het niet-determineerbare 

materiaal worden ingedeeld. 

Lateres

De lateres vormen een diffuse groep binnen het grof-

keramische bouwmateriaal. In principe betreft het hier 

alle rechthoekige of vierkante stenen. In dit onderzoek 

zijn de ronde stenen, de zogenaamde hypocausttegels, 

hieraan toegevoegd. Dit omdat ronde stenen alleen 

herkenbaar zijn aan hun randfragmenten: vlakke delen 

zonder rand zijn identiek aan die van de rechthoekige 

stenen. Onder de 53 als later geïdentificeerde fragmenten 

waren 37 randfragmenten. Deze behoorden allen toe 

aan rechthoekige vormen. Vanuit de steen zelf is op zich 

geen uitspraak te doen over het gebruik. Ze kunnen als 

metselstenen in opgaand muurwerk zijn gebruikt, maar 

ook als delen van zuilen van een hypocaust of als vloer- 

 of wandplaten. 

De indeling van fragmenten die niet duidelijk de kenmer-

kende vormen van een later of tegula hebben, is tot stand 

gekomen op basis van de dikte en de randvorm, al dan 

niet in relatie met de afstrijkrichting van het dek. Om dit 

te onderbouwen is de dikte van alle tegulae en lateres ge-

meten. De resultaten hiervan zijn weergegeven in diagram 

5.2, waarin duidelijk de overlap zichtbaar wordt tussen 

lateres en tegulae. Hierbij is gekeken naar maximale dik-

tes van de tegulae en de minimale diktes van de lateres, 

daar er nogal wat variatie in dikte binnen een individu kan 

zitten. Met name bij de lateres kan deze variatie groot 

zijn. Zo varieert de dikte van de twee complete exempla-

ren tussen 55 en 74 mm (Vnr. 352 B) en 28 en 40 mm 

(Vnr. 19 C). Niet altijd is duidelijk of het bij deze variaties 

gaat om het resultaat van een bewust vormingsproces of 

om een productiefout. In het eerste geval zou het kunnen 

gaan om boogstenen. Dit zijn langwerpige stenen met een 

tapse doorsnede in het lange vlak.151

De variatie in diktematen bij de lateres roept de vraag op 

waarvoor deze stenen zijn gebruikt. Veelal worden vier-

kante of ronde lateres met een breedte/diameter van rond 

de 200 mm aangeduid als hypocausttegels. Dit omdat ze 

in archeologische contexten waar ze in situ voorkomen, 

vrijwel uitsluitend als de samenstellende delen van de 

pijlers van een hypocaustvloer aangetroffen worden. De 

diktes van deze lateres zijn meestal homogeen. Uit de 

variatie in diktes bij de aangetroffen lateres zou dan ook 

kunnen worden afgeleid dat ze, indien ze uitsluitend zijn 

toegepast als bouwstenen voor een hypocaust, dan wel 

uit verschillende hypocaustsystemen afkomstig moeten 

zijn. Lateres werden echter ook toegepast in bovengronds 

muurwerk, maar dergelijk muurwerk is in Noordwest-

Europa nauwelijks bewaard. Het meeste inzicht wat dit 

betreft leveren de enkele zeldzame gevallen van gevels 

die in de laat-Romeinse tijd of vroege middeleeuwen zijn 

omgevallen of omgetrokken en daardoor meer of minder 

intact horizontaal liggend in de bodem zijn bewaard.152 

Deze voorbeelden laten zien dat lateres veelvuldig 

werden gebruikt als boogstenen bij vensters en deuren of 

als stenen in pilasters en zuilen. In het laatste geval zijn 

zij bepleisterd geweest. Uit de aanwezigheid van lateres 

op een vindplaats mag derhalve niet gemakshalve worden 

geconcludeerd dat er dan wel een hypocaust aanwezig zal 

zijn geweest.

Een opvallende groep binnen de lateres wordt gevormd 

door de exemplaren met op een van de vlakken een groef 

Tabel 5.5 Hoeken van imbrices.

hoekpositie aantal

relatief links onder c.q. rechts boven 6

rechts onder c.q. links boven 14

absoluut links onder 7

rechts onder 7

links boven 5

rechts boven 10
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die diagonaal van hoek naar hoek loopt. Dit type later 

is in Nederland tot nog toe alleen bekend uit de directe 

omgeving van het castellum in Woerden.153 Deze stenen 

worden geïnterpreteerd als metselstenen die voor het 

bakken voorzien werden van een diagonale groef. Naar 

believen kon dan op de bouwplaats de steen langs deze 

groeven worden gebroken om verwerkt te worden in een 

muur opgetrokken in opus incertum.154 Het is echter de 

vraag of deze interpretatie wel correct is. Om een muur in 

opus incertum – zelfs maar gedeeltelijk – uit te voeren, is 

een aanzienlijk aantal stenen nodig. Het ligt dan voor de 

hand om driehoekige stenen te maken, wat makkelijk gaat 

bij ongebakken stenen, maar moeizaam wanneer men 

gebakken stenen moet breken. Gezien het uitgebreide 

vormenspectrum dat de Romeinen hebben ontwikkeld om 

elke bouwkundige vraag van een passend model te kun-

nen voorzien, is het ontbreken van een driehoekige vorm 

daarin opvallend. Het breken van stenen met groeven 

zal overigens niet gemakkelijk zijn gegaan. De groeven 

zijn maar enkele millimeters diep terwijl de later zelf een 

dikte heeft van enkele centimeters, waardoor de nodige 

kracht uitgeoefend zal moeten worden, waarbij de kans 

groot is dat een breuk zich niet langs een groef voltrekt, 

maar langs interne breuklijnen of zwakke plekken die een 

gevolg zijn van de kleisamenstelling en/of het bakproces. 

De vraag is dan: hoeveel breuk vondt men acceptabel 

op een Romeinse bouwplaats? Maar als de groeven niet 

werden aangebracht om de stenen eventueel te kunnen 

delen, waarvoor dan wel?

Verwarmingselementen

Er zijn in totaal vijftien fragmenten aangetroffen die be-

horen tot de bouwelementen die toegepast werden in een 

verwarmingssysteem. Het betreft twee tegulae hamatae, 

vijf tubuli, zes wandplaten en één fragment dat niet nader 

gedetermineerd kon worden als zijnde afkomstig van een 

tubulus of wandplaat.155 Wat ontbreekt in het vondstspec-

trum zijn de klossen waarmee wandplaten worden vastge-

zet en de tegulae mammatae.156 Hierbij dient opgemerkt 

te worden dat uit de aanwezigheid van dit soort bouwma-

teriaal niet automatisch geconcludeerd kan worden dat 

deze dan ook uit verwarmde ruimtes afkomstig zullen zijn 

geweest. Bekend is dat zulke platen ook werden gebruikt 

in plafonds, waarbij ze met T-vormige spijkers direct 

of indirect aan de balken werden bevestigd. Daarnaast 

kunnen deze elementen hebben gediend om een spouw 

te creëren, wat met name van belang kan zijn in ruimtes 

die wel droog, maar niet noodzakelijkerwijs warm hoeven 

te zijn. Vitruvius adviseert dan ook om voor een muur die 

last heeft van vocht een tweede, dunne muur te bouwen 

die vrij van de bestaande staat.157 

De verwarmingselementen maken maar 2,4% uit van 

de totale volume aan bouwkeramiek uit de geul. Dat is 

opvallend weinig. Alleen de haven van Forum Hadriani 

leverde een vergelijkbaar percentage op (zie tabel 5.3), 

andere vindplaatsen leveren al gauw het dubbele of meer 

op. Wellicht is dit het gevolg van de snellere omloop van 

dakbedekkingsmateriaal in vergelijking met materiaal 

gerelateerd aan wanden etc., waardoor er – binnen de 

Diagram 5.2 Vergelijking tussen diktes tegulae (blauw) en lateres (rood).
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levensduur van een gebouw - meer tegulae en imbrices 

verbruikt worden dan tubuli of tegulae hammatae/mam-

matae. Daarbij is het aandeel van de robuustere tegulae 

hamatae in het vondstspectrum relatief hoog, waarbij 

aangetekend kan worden dat dit aandeel vermoedelijk 

nog hoger ligt, daar mogelijk een deel van de wandplaten 

feitelijk delen van dit type zullen zijn. De kenmerkende 

zware ‘haken’ op de hoeken breken relatief makkelijk af 

waardoor de dan resterende plaat sterk op een wandplaat 

lijkt. Deze kwetsbaarheid zou overigens ook een reden 

kunnen zijn dat de tegula hamatae rond het eind van de 

eerste eeuw kennelijk niet meer gangbaar was.158 

Kenmerkend voor grofkeramiek dat gebruikt werd als 

element in een wand is onder andere het bewerken 

van een vlak om een goede hechting van pleister bij de 

wandafwerking te waarborgen. Deze bewerking gebeurde 

met behulp van een kam waarmee in de nog natte klei een 

patroon van parallel lopende krassen werd aangebracht. 

Of met behulp van een scherp voorwerp waarmee in de, 

vermoedelijk al wat drogere, klei een ruitvormig patroon 

werd gekrast (zie afb. 5.6).

Kras- en kampatronen komen in gelijke mate voor, 

waarbij echter opvalt dat de tubuli vooral gekrast zijn en 

de wandplaten vooral gekamd. In Forum Hadriani zijn 

vooral kampatronen waargenomen, en dan met name op 

de tubuli. Het aantal tanden van de op het materiaal uit 

Forum Hadriani gebruikte kammen varieert daar tussen 

vijf en tien, waarbij kammen met zeven of acht tanden 

overheersen.159 Van het materiaal uit Leidsche Rijn kon 

van slechts drie fragmenten met kampatroon het aantal 

tanden worden vastgesteld. Het betrof in twee gevallen 

een kam met tien tanden en in één geval een kam met 

twaalf tanden. Met een stempel aangebrachte patronen, 

zoals deze bekend zijn uit onder andere Engeland, ontbre-

ken.160 Welke betekenis aan deze verschillen moet worden 

toegekend, is nog onduidelijk, maar gedacht zou kunnen 

worden aan variaties in de productie in plaats en tijd. 

Phillip Mills veronderstelt dat kraspatronen vroeger zijn 

en vervangen worden door kam- en stempelpatronen.161 

Dit lijkt te worden onderbouwd door de tegulae hamatae, 

die vrijwel altijd kraspatronen hebben en vooral in de 

eerste eeuw zijn gebruikt. 

Werpkogels

Een opvallend categorie binnen het vondstmateriaal zijn 

de werpkogels die gevonden zijn in de geul.162 In totaal 

zijn 62 kogels geborgen waarvan slechts vier exemplaren 

incompleet waren.163 In diagram 5.3 wordt van de 58 

complete werpkogels de verhouding tussen hun gewicht 

en hun doorsnede weergegeven. Deze verhouding 

verloopt vrijwel lineair en vertoont nauwelijks afwijkin-

gen. Hieruit valt af te leiden dat het vormen van de kogels 

Afb. 5.6 Variaties in kamstrepen en krassen op tubuli en 
wandplaten.

Tabel 5.6 Overzicht kras- en kampatronen 
per vormtype. 
Ter vergelijking zijn de gegevens van Forum Hadriani  
(2005 en 2007-’08) toegevoegd.

kraspatroon kampatroon

LR62 FH LR62 FH

TEGH 1 1

WP 1 9 5 14

TUB 5 19 94

WP/TUB 1
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met enige zorgvuldigheid gebeurde. Ter vergelijking zijn 

de kogels van grofkeramiek en natuursteen uit Forum 

Hadriani ook in de grafiek opgenomen. De kogels ge-

maakt van grofkeramiek uit Forum Hadriani passen in hun 

verhouding tussen gewicht en doorsnede mooi tussen 

die van de Leidsche Rijn. Een deel van die uitgevoerd in 

natursteen ook, maar een deel niet. Deze afwijkingen zijn 

Diagram 5.3 Verhouding tussen gewicht en doorsnede van de werpkogels van LR62 en 
Forum Hadriani.

Diagram 5.4 Werpkogels en keien. 
Duidelijk is te zien dat er een overlap bestaat, maar ook dat de bandbreedte waarbinnen keien voorkomen vele malen groter is dan die 
van de grofkeramische werpkogels.

Kogels grofkeramiek

Natuursteen keien

Gewicht (gr)
Legenda:
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2450
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2850
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3850

4050

4250
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te verklaren vanuit de gebruikte steensoort, tuf, waarvan 

het soortelijk gewicht sterk kan varieren. 

De werpkogels in Leidsche Rijn zijn vaak in combinatie 

met natuursteen in de vorm van keien aangetroffen. De 

vraag is of deze keien als bouwmateriaal moeten worden 

beschouwd of dat zij als werpkogels waren gedacht en 

later samen met de grofkeramische exemplaren zijn ge-

stort. In diagram 5.4 zijn de grofkeramische kogels en de 

keien aangetroffen in de directe omgeving van dergelijke 

kogels weergegeven.

Er blijkt een overlap te bestaan wat het gewicht van keien 

en grofkeramische kogels betreft. Maar ook is duidelijk dat 

kogels zich binnen een betrekkelijk smalle bandbreedte 

wat betreft gewicht bevinden, terwijl de keien juist een 

ruime bandbreedte kennen. Aangenomen mag worden 

dat de grofkeramische kogels gemodelleerd zijn naar het 

gewenste gewicht. Wanneer keien voor gebruik als kogel 

zouden zijn geselecteerd, dan mag verwacht worden 

dat zij zich grotendeels binnen de bandbreedte van de 

keramische exemplaren zouden bevinden. De exemplaren 

gemaakt uit tuf aangetroffen in Forum Hadriani lijken dit 

ook inderdaad te doen. Een aanzienlijk deel van de keien 

uit Leidsche Rijn valt echter buiten deze bandbreedte, 

zodat een selectie als kogel niet waarschijnlijk is.

Signaturen en telmerken, inleiding

Op Romeins grofkeramiek komen verschillende soorten 

tekens voor: stempels, signaturen of wistekens en telmer-

ken. Veel is nog onduidelijk over de zin van deze tekens, 

maar het meest aannemelijk is dat zij in verband kunnen 

worden gebracht met de productie van het materiaal. 

Tijdens het onderzoek zijn 40 signaturen, 3 telmerken 

en 17 stempels aangetroffen. De stempels worden in de 

volgende paragraaf besproken. De leesbaarheid van met 

name de stempels is vaak slecht. Dit is een gevolg van de 

combinatie van een zacht product en gedegen schoonma-

ken. Romeins grofkeramiek wordt relatief zachtgebakken 

waardoor het in de loop van de tijd gaat oplossen. Dit 

proces is herkenbaar aan de poederige huid die op een 

deel van het materiaal wordt aangetroffen. Bij een te 

intensief reinigen, met name wanneer daarbij borstels 

worden gebruikt, wordt deze huid met alle informatie die 

deze bevat verwijderd. Wat rest is een schoon fragment 

met borstelstrepen, maar met slecht of niet zichtbare 

signaturen, indrukken en stempels.

Signaturen

Signaturen bestaan uit eenvoudige figuren die met een of 

meer vingers in het nog vochtige product werden aange-

bracht (zie afb. 5.7). Ze komen hoofdzakelijk op tegulae 

voor, maar incidenteel ook op lateres en imbrices. De 

figuren bestaan uit bogen, cirkels, lijnen, lusjes, hoefijzers 

en kruisjes.164 Maar ook complexere figuren, combina-

ties van twee basisfiguren of letters komen voor. Van 

de gevonden 40 signaturen (zie tabel 5.7) kon van alle 

exemplaren worden vastgesteld wat het oorspronkelijke 

figuur is geweest. Maar doordat veel signaturen slechts 

fragmentarisch zijn bewaard, kon maar van een beperkt 

aantal worden bepaald met hoeveel vingers deze precies 

zijn gemaakt.

Van de signaturen is ruim 90% aangetroffen op tegulae. 

Hierin wijkt het materiaal uit De Meern niet wezenlijk af 

van dat van elders.165 Ook in het vormspectrum lijken de 

De Meernse signaturen overeen te komen met die van 

andere vindplaatsen.

Tenminste 85% van de signaturen bestaat uit bogen (zie 

tabel 5.8). De boog als meest voorkomende signatuur lijkt 

ook elders een gangbaar verschijnsel te zijn, maar het 

percentage is in De Meern wel erg hoog. Bij slechts een 

derde deel van het materiaal kon met zekerheid worden 

vastgesteld met precies hoeveel vingers de signaturen 

waren gemaakt. Daardoor valt nauwelijks op een zinnige 

wijze iets te zeggen over relaties tussen de verschillende 

signatuurvormen.166 

Tabel 5.7 Overzicht signatuurvormen, 
uitgesplitst naar type grofkeramiek. 

TEG LATR IMB IND

BOOG 35 1 1

LIJN 1 1

LUS 1

37 1 1 1

Tabel 5.8 Overzicht aantal gebruikte vingers 
naar signatuurvormen, uitgesplitst naar 
volledige (COMP) en onvolledige (DEEL) 
signaturen.

COMP DEEL TOT

BOOG 1 VINGER 3 11 14

BOOG 2 VINGERS 5 10 15

BOOG 3 VINGERS 3 2 5

LIJN 2 VINGERS 1 1 2

LUS 1 VINGER 1 1

IND. 1 VINGER 3 3

13 27 40



103 

Afb. 5.7 Voorbeelden van signaturen.
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Telmerken

Telmerken bestaan uit Romeinse cijfers die met een 

scherp voorwerp in de kopse kant aan de onderzijde van 

de tegula zijn gesneden. Omdat ze voor het bakken zijn 

aangebracht, is het duidelijk dat ze in het kader van het 

productieproces begrepen moeten worden. Ze komen ech-

ter in veel mindere mate voor dan signaturen en werden 

bovendien niet direct na het vormen aangebracht, maar 

pas als het materiaal leerhard was. De telmerken zijn 

daarom waarschijnlijk niet aangebracht door de vormers, 

want dan zouden ze zich op het dek in de nog natte klei 

bevinden, maar door diegenen die de drogende vormlin-

gen verder behandelden. De plaats waarop de telmerken 

zich bevinden doet vermoeden dat deze zijn aangebracht 

toen de tegulae rechtop zijn gezet.167 Dit is het moment 

in het droogproces wanneer de tegulae zo droog zijn dat 

ze niet meer onder hun eigen gewicht kunnen inzakken 

en daarom niet meer op hun vlakke onderkant hoeven 

te liggen. Door ze rechtop te zetten werd de onderkant 

ook aan de lucht blootgesteld wat het verder drogen 

bevorderde. Telmerken konden bijvoorbeeld dienen om 

de totale, al dan niet goedgekeurde productie van één dag 

te markeren. Dit is van belang in verband met de duur 

van de droogtijd. Een oven wordt namelijk gestookt met 

vormlingen die over een langere periode zijn gevormd, 

waardoor ze een variabel gehalte aan restvocht hebben 

op het moment dat ze in de oven worden geplaatst. Het 

eerste deel van het stookproces is er daarom op gericht 

zoveel mogelijk vocht uit de stenen te drijven. Doet men 

dit niet, dan is de kans groot dat de stenen ‘exploderen’ 

als gevolg van de omzetting van water naar stoom. De 

vormlingen met het hoogste vochtgehalte, dus de laatst 

gevormde exemplaren, moeten daarom zo in de oven ge-

plaatst worden dat ze onder de meest optimale condities 

vocht kwijt kunnen raken. 

Tijdens het onderzoek zijn drie telmerken aangetroffen 

(zie afb. 5.8).168 Daar telmerken alleen aan de kopse zijde 

aan de onderkant van tegulae voor lijken te komen, is 

het niet geheel onmogelijk een indicatie te krijgen van de 

relatie tussen gemarkeerde en niet gemarkeerde tegulae. 

Uitgaande van de 31 tegulae-fragmenten waarop potenti-

eel een telmerk kan voorkomen, betekent dit dat er bij het 

materiaal van de Leidsche Rijn één telmerk voorkomt per 

tien tegulafragmenten. 

In tabel 5.9 is getracht een indruk te krijgen van een 

eventuele relatie tussen telmerken, stempels en aantal 

tegulakoppen. Wat opvalt is dat de hoeveelheid koppen 

nauwelijks bepalend is voor het aantal telmerken dat 

wordt aangetroffen. Wel lijkt er een relatie te bestaan tus-

sen (militaire) stempels en telmerken, al is het ontbreken 

van telmerken in Naaldwijk dan opvallend. Een verklaring 

van telmerken als deel van een administratie bij een 

militaire productie lijkt dan ook niet onwaarschijnlijk, daar 

een militaire productie immers per definitie grootschalig 

is en een administratie van het productieproces alleen 

zin heeft bij een dergelijke schaal, gezien de inherente 

overzichtelijkheid behorende bij een kleinschalige 

productie.172 Een connectie tussen telmerken en militaire 

productie wordt bovendien onderbouwd door de aange-

troffen combinatie van een telmerk en een stempel.173 De 

bewijslast is echter (nog) niet sterk. 

De aangebrachte cijfers, I, II en een IX of XI of eventueel 

VI,174 zijn laag, wat ook overeenkomt met de bevindingen 

van eerder onderzoek. Het hoogst bekende getal elders 

is XXX, maar het meest lijken de getallen tot X voor 

te komen.175 Uitgaande van een dagproductie van een 

vormer van 220 tegulae,176 zal deze in tien werkdagen ca. 

2.200 tegulae kunnen produceren. Een typische oven in 

een suburbane omgeving heeft een capaciteit tussen de 

4.300 en 10.900 tegulae, de tiendaagse productie van een 

vormer komt derhalve neer op maximaal een halve oven-

lading. Militaire ovens zijn in het algemeen groter dan de 

suburbane, zodat de tiendaagse productie van een vormer 

in deze context waarschijnlijk maar een kwart of nog 

minder van een ovenlading vormt.177 Het is aannemelijk 

dat daarom meerdere vormers gelijktijdig werkten om een 

oven binnen een redelijke tijd gevuld te kunnen krijgen.178 

Dit lijkt in de verschillende signaturen die voorkomen 

weerspiegeld te worden. 

Afb. 5.8 Telmerken (vondstnr. 55, links, en 842, rechts).
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De stempels 

De productie van bakstenen bouwmaterialen ten behoeve 

van militaire bouwactiviteiten werd door het Romeinse 

leger zelf uitgevoerd. Pannenbakkerijen vinden we in 

de directe omgeving van legerplaatsen, maar ook waren 

gedetacheerde (legioen)soldaten werkzaam in gecentrali-

seerde bedrijven zoals de Tegularia Transrhenana en op 

De Holdeurn (Berg en Dal). Ook moeten er pannenbakke-

rijen hebben bestaan die in het bezit van burgers waren, 

hierbij valt te denken aan villa-eigenaren.179 De Tegularia 

Transrhenana kennen we alleen van stempels op bak-

steen. Men verwacht dat dit centrale bedrijf aan het einde 

van de eerste eeuw in gebruik was en aan de overzijde 

van de Rijn ter hoogte van Xanten of Neuss gezocht moet 

worden.

Op het terrein van De Holdeurn zijn verscheidene grote 

dakpanovens aangetroffen. In de Flavische tijd waren 

hier soldaten werkzaam van de Legio X Gemina. In latere 

tijd produceerden soldaten van de Legio I Minervia 

(Antoniniana) uit Bonn en de Legio XXX (Ulpia Victrix) 

uit Xanten daar hun pannen en tegels. Vanaf het midden 

van de tweede eeuw was het bedrijf op De Holdeurn een 

centrale instelling, zoals blijkt uit de grote hoeveelheid 

stempels met de tekst Exercitus Germanicus Inferior. 

Deze verzamelnaam voor alle in de provincie Germania 

Inferior gelegerde troepen werd de overkoepelende naam 

voor de grote centrale pannenbakkerij. Soldaten die er 

werkzaam waren werden onttrokken aan verschillende 

militaire eenheden. Deze gedetacheerde soldaten worden 

aangeduid met de term vexillarii.180

Op het baksteenmateriaal uit Leidsche Rijn (LR62) zijn 

zeventien stempels aangetroffen, waarvan elf exemplaren 

onbekend of onleesbaar zijn (zie afb. 5.9 en tabel 5.10). 

Veel stempels zijn nog slechts vaag zichtbaar, sommige 

exemplaren zijn volledig onleesbaar. De leesbare stem-

pels zijn alle toe te wijzen aan de Exercitus Germanicus 

Inferior of de Vexillarii Exercitus Germanici Inferioris, 

respectievelijk vijf en één exemplaar.

Van de onbekende stempels is een aantal vermeldens-

waardig. Een bijzonder stempel is aangetroffen op de 

zijkant van een flens van een tegula (vondstnr. 70). De 

indruk lijkt uit twee stempels over elkaar te bestaan: 

[---]LII[---] (?) met daarover een Grieks kruis. Een parallel 

voor de opmerkelijke plaatsing van het stempel is alleen 

bekend uit een villa in Stanton Low, Engeland.181 Daar 

betreft het een naamstempel van een civiele producent, 

AVIENU[S]. Deze zeldzame naam is alleen bekend uit de 

Tabel 5.9 Verhoudingen tussen tegulakoppen, stempels en telmerken van enkele 
vindplaatsen.* 
Bij de stempels dient opgemerkt te worden dat er alleen in Forum Hadriani civiele stempels zijn aangetroffen (één ex., Andreaskruis). Bij 
de stempels is geen onderscheid gemaakt naar de drager waarop ze voorkomen, al is dit in de meeste gevallen een tegula.

Grofkeramiek 
niet INDET

Aantal 
militaire 
stempels

Aantal 
koppen

Aantal 
telmerken

Verhouding 
koppen: 
telmerken

Verhouding 
telmerken: 
militaire 
stempels

Forum Hadriani 2007-08

(stad)

25362 19 975 6 1:162 1: 3,17

Forum Hadriani 2005169

(stad)

6974 19 195 2 1: 97 1: 9,5

Ewijk Keizershoeve

(villa nabij de limes)

1380 3 79 2 1: 39 1: 1,5

Helden Schrames170

(inheemse nederzeting)

937 0 41 0 - -

Naaldwijk II171

(vicus, vlootstation?)

579 12 42 0 - -

Leidsche Rijn LR62

(castellum en vicus)

565 17 31 3 1:10 1: 5,7

* Omwille van de betrouwbaarheid zijn alleen een aantal vindplaatsen opgenomen die recent zijn onderzocht. In het verleden is te 
vaak niet naar al het materiaal gekeken, terwijl telmerken veelal op kleine fragmenten worden aangetroffen. Daarnaast is er bij sommige 
auteurs een misconceptie over telmerken. Zij rekenen bewerkingssporen aan de buitenzijde van de flenzen tot de telmerken (zie bv 
Brakman en van Pruissen 2008 of van Pruissen en Kars 2008). 
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Tabel 5.10 Stempels aangetroffen in het vondstcomplex van LR62.

eenheid vnr lezing drager kader letters opmerkingen parallel/vergelijk

Exercitus 
Germanicus 
Inferior

5 LEXGRII TEG rechthoekig reliëf getand kader Holwerda/Braat 
1946, Pl. XXIX, 44

Exercitus 
Germanicus 
Inferior

85 EXGERINF TEG rechthoekig hol scherpe letters, dunne X 
en middelste E erg smal

Holwerda/Braat 
1946, Pl. XXVIII, 3

Exercitus 
Germanicus 
Inferior

94 [E]XGERI[NF] TEG rechthoekig hol nette en scherpe letters 
die uitlopen aan de uitein-
den, hoekige G en R

Exercitus 
Germanicus 
Inferior

470 EXGERINF TEG rechthoekig hol versierd kader, 

ligatuur NF

vergelijk Holwerda/
Braat 

1946, Pl. XXX, 58

Exercitus 
Germanicus 
Inferior

490 EXGER[---] IND rechthoekig reliëf met intern rechthoekig 
kader,hoog,

letters dicht opeen

Vexillarii 
Exercitus 
Germanici 
Inferioris 

525 VEXEX[GE] TEG rechthoekig reliëf smalle V, redelijk veel 
ruimte tussen X en 
tweede E, smal en lang 
kader

Holwerda/Braat 
1946,

 Pl. XXXI, 14

560 [---]F TEG rechthoekig reliëf dwarspootjes van 

F staan schuin omhoog?

796 [---]D TEG rechthoekig reliëf retrograde?, lezing 
onzeker

70 [---]LII[---] TEG geen reliëf lezing onzeker, stempel 
onder grieks kruis

Zie Warry 2006, 160 
en Plate 2.4

70 grieks kruis TEG geen hol stempel over [---]LII[---] vergelijk Haalebos 
1977, Taf. 29, 78 
en Taf. 30, 86

1 twijfelachtig TEG halfrond/
rond

kader van een rond 
stempel?

19 onleesbaar LATR rechthoekig; 

tabula 
ansata?

reliëf? tabula ansata (?) aan een 
uiteinde getand, erg vaag

66 onleesbaar TEG rechthoekig smal en lang kader vergelijk 
VEXEXGER-stempels, 

zie vondstnr. 525

254 onleesbaar IMB rechthoekig scherpe hoek van kader vergelijk vondstnr. 
85

365 onleesbaar TEG rechthoekig

466 onleesbaar TEG halfrond Haalebos 1977, Taf. 
30, 83

649 onleesbaar TEG rond Vexillarii Exercitus 
Germanici Inferioris of 
Legio X Gemina

vergelijk ronde 
stempels van

 VEXEXGER en 
LXGEM

82 onleesbaar TEG rechthoekig
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laat Romeinse tijd. Het gestempelde materiaal van Stanton 

Low dat aan de hand van de stratigrafie gedateerd kon 

worden, stamt uit de laatste bouwfase van de villa, die 

in de late derde of vroege vierde eeuw moet hebben 

plaatsgevonden. Het in De Meern aangetroffen stempel is 

afkomstig uit afzettingen van de Heldammer rivier uit fase 

3a (eind eerste tot eind tweede/mogelijk tot in de derde 

eeuw) iets ten westen van de beschoeiing uit 96 na Chr. 

Het stempel is dus zeker een eeuw, zo niet twee eeuwen, 

ouder dan het Engelse stempel. De vraag rijst, of het dan 

ook daadwerkelijk een stempel is, en niet een graffito of 

iets dergelijks. 

Een ander onbekend/onleesbaar stempel is eveneens 

opvallend: een halfrond kader (vondstnr. 1). Een parallel is 

te vinden in het materiaal van Zwammerdam.182 Haalebos 

vermeldt dat dit soort halfronde stempels veelvuldig 

voorkomt in Xanten en dat de eenheden die op halfronde 

stempels voorkomen alle de bijnaam Ulpia Victrix voeren, 

wat op een vroege datering kan duiden, te meer omdat ze 

op de Holdeurn (nog) niet zijn aangetroffen.183 Mogelijk is 

dit halfronde stempel het oudste stempel in de verzame-

ling LR62.

Exercitus Germanicus Inferior en Vexillarii Exercitus 

Germanici Inferioris 

Zoals eerder beschreven komt de gecentraliseerde 

productie op De Holdeurn vanaf het midden van de 

tweede eeuw op gang. Hierbij dient te worden opgemerkt 

dat de eerste stempels van het type VEXEXGER ouder zijn 

dan exemplaren waarop EXGERINF is te lezen. Hierbij gaat 

het om de ronde stempels.184 De rechthoekige stempels 

zijn op De Holdeurn waarschijnlijk vanaf 175 na Chr. in 

gebruik genomen, de ronde stempels van de vexilarii zijn 

vermoedelijk iets ouder (vanaf 140 na Chr.).

De variatie in Exercitus-stempels in het algemeen is 

groot. Holwerda merkte al op dat bij de stempels van 

de Exercitus Germanicus Inferior naast de gebruikelijke 

reliëfletters ook holle of verzonken letters voorkomen. 

Het toepassen van een holle letter lijkt verder alleen bij 

consulaire stempels voor te komen.185 Andere opvallende 

Afb. 5.9 De stempels aangetroffen op de tegulae van LR62 (schaal 1:2).
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variaties zijn het gebruik van rechthoekige en ronde 

kaders en de afwisseling van ante- en retrograde stempels. 

De verschillen tussen de toegepaste lettertypen zijn talrijk. 

Drie van de vijf Exercitus-stempels uit LR62 zijn voorzien 

van verzonken letters. Twee exemplaren hebben nette en 

scherp uitgesneden letters en twee stempels tonen een 

versierd kader. Geen enkel stempel is identiek aan een 

ander in deze verzameling. Het enige VEXEXGER-stempel 

leest VEXEX[GE]. De V is opvallend smal en tussen de 

eerste X en tweede E zit relatief veel ruimte.186

Stempels van de Exercitus Germanicus Inferior en in 

mindere mate van de Vexillarii Exercitus Germanici 

Inferioris, behoren tot de meest voorkomende baksteens-

tempels in Neder-Germanië en vormen samen veelal ca. 

75% van het gehele stempelbestand van een vindplaats. 

Dit beeld wordt door het materiaal uit Leidsche Rijn niet 

tegengesproken.

Onbewuste indrukken

In de nog natte klei van de vormlingen zijn regelmatig 

afdrukken terecht gekomen die de activiteiten en de flora 

en fauna rondom de steenoven weerspiegelen.187 Een aan-

zienlijk deel van deze indrukken betreft vingers, voeten 

– geschoeid en ongeschoeid -, gereedschap en vormen 

die tijdens het fabricageproces, al dan niet door toeval, 

zijn ontstaan. Anderen zijn tot stand gekomen tijdens 

het drogen wanneer de vormlingen op de droogvelden 

lagen. Gezien de indrukken die voorkomen waren deze 

droogvelden kennelijk meer of minder vrij toegankelijk 

voor mens en dier. 

Afb. 5.10 De afdrukken aangetroffen op de tegulae van LR62 (schaal 1:2).
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Op het materiaal van LR62 zijn zes indrukken aangetrof-

fen (zie afb. 5.10). Het betreft twee maal indrukken van 

honden188, en verder steeds eenmaal van een schoen of 

sandaal189, een blote voet190, een indruk door een onbe-

kend object191 en tenslotte van een vinger192. Deze laatste 

is waarschijnlijk veroorzaakt door het ruw vastpakken 

van een pasgevormde tegula. Deze indruk is als enige 

te herleiden tot het vormen, alle anderen zijn ontstaan 

tijdens de droogfase in het productieproces. Dat betekent 

dat de veroorzakers van de indrukken zich vrij over de 

vormlingen konden verplaatsen, wat impliceert dat op 

de grond gedroogd werd. Dit droogveld lijkt in al haar 

uitgestrektheid dan ook vrij toegankelijk te zijn geweest 

voor de mensen, flora en fauna uit de omgeving van de 

steenoven. Een relatie tussen het voorkomen van indruk-

ken en het karakter van de productielocatie - militair of 

civiel – is niet te leggen.193 

5.1.6 Baksels

Methodiek

In het bakselonderzoek zijn van alle fragmenten die inge-

deeld konden worden naar type, de baksels beschreven 

aan de hand van kleur, insluitsels in de matrix194, de hard-

heid195 en de structuur196 van het baksel. De beschrijving 

is gebaseerd op macroscopische waarneming op de verse 

breuk, waartoe steeds een nieuw breukvlak is gemaakt 

met behulp van een steenhouwershamer. Een aantal 

fragmenten is steekproefsgewijs bemonsterd ten behoeve 

van eventueel toekomstig vergelijkend bakselonderzoek. 

Vormende processen grofkeramiek

Uiterlijk en kwaliteit van grofkeramisch materiaal worden 

in hoofdlijnen bepaald door vier factoren: de chemische 

kleisamenstelling, de korrelverdeling van de bestand-

delen, de baktemperatuur en -curve en de ovenatmo-

sfeer.197 Klei en leem bestaan uit kleimineralen198 met 

een bijmenging van zand en oxides van kalium, natrium, 

magnesium, mangaan en met name calcium, aluminium 

en ijzer. Deze oxides hebben een lager smeltpunt dan de 

kleimineralen en zorgen daardoor bij het bakken voor de 

binding tussen de kleimineralen waaraan het grofkera-

misch materiaal haar structuur ontleent. De oxides spelen 

ook een belangrijke rol in de kleurvorming. Daarbij speelt 

de verhouding aluminiumoxide : ijzeroxide en calcium-

oxide : ijzeroxide een belangrijke rol. In kleien met een 

laag gehalte aan ijzeroxides worden deze opgenomen 

door het aanwezige aluminium. Voorbij de opnamegrens 

gaat het meerdere ijzeroxide overheersen. Dit komt tot 

uitdrukking in de kleurenreeks: wit – lichtgeel – helder-

geel – donkergeel –geelbruin – bruin – bruinrood – rood-

bruin – rood. Kleisoorten die geel bakken als gevolg van 

de verhouding aluminiumoxide : ijzeroxide, komen in 

Nederland alleen voor in de omgeving van Brunssum en 

op enkele plaatsen langs de Duits-Limburgse grens. Ook 

de verhouding calciumoxide : ijzeroxide kan leiden tot 

een geelkleuring eindproduct. Voorwaarde is dan wel dat 

het calcium in voldoende mate aanwezig is en dat er een 

baktemperatuur van tenminste 1050˚C wordt bereikt. Met 

name jonge rivier- en zeekleien zijn vaak kalkrijk, echter 

niet altijd in een voldoende mate om een geelkleuring te 

kunnen veroorzaken.

Korrelgrootte en korrelverdeling bepalen de stabiliteit 

van het product alsmede de kleurvorming. Grove oer-

deeltjes (hoofdzakelijke gehydrateerd ijzeroxide) vormen 

donkere pitten die een zwakke plek kunnen vormen. Ook 

calciumoxide in de vorm van grove kalkdeeltjes vormt 

zwakke plekken. Tijdens het bakken gaat calciumoxide 

(CaCo3) bij circa 800˚C over in ongebluste kalk (CaO) dat, 

als het geen verbinding aangaat met de omringende klei, 

als kern in het eindproduct achterblijft. Na het afkoelen 

zal een dergelijke kern water aantrekken en overgaan in 

gebluste kalk onder een aanzienlijke volumetoename, wat 

breuk tot gevolg kan hebben. Een ongelijke verdeling in 

korrelgrootte leidt tot een donkerder eindproduct omdat 

de grotere korrels bij sintering ten koste van de kleinere 

groeien waardoor de gemiddelde korrelgrootte toeneemt, 

hetgeen optisch een donkerder kleur geeft.

De bakcurve bestaat uit een viertal fasen. In de eerste 

fase, het droogstoken, wordt de temperatuur geleidelijk 

en in stappen omhoog gebracht naar 400˚C. Tussen de 

100 en 120˚C wordt het restvocht uit de vormlingen, die 

bij het inzetten nog 10% of meer vocht kunnen bevat-

ten, gedreven. Gaat dit te snel, dan ontstaat gasvorming 

en kunnen de vormlingen springen. Tussen de 200 en 

450˚C worden organische stoffen, meestal plantenresten 

en wortels, verbrand, waarbij holle ruimtes - negatieven 

van het organisch materiaal - ontstaan. In de tweede 

fase van de bakcurve, het heetstoken, wordt de tempera-

tuur omhoog gebracht tot ca. 850˚C. Indien er nog niet 

volledig verbrande organische resten aanwezig zijn 

kan er een grijze reductiekern in het baksel ontstaan. 

Indien de oppervlakteverdichting van de vormlingen al 

heeft plaatsgevonden, dan ontstaan door gasvorming 

(restvocht, vergassen organisch restmateriaal) in de kern 

blazen. Rond de 575˚C vindt de zogenaamde kwarts-

sprong plaats waarbij de kristalstructuur van kwarts 

wijzigt onder een aanzienlijke volumevergroting. In de 

derde fase, de gaarbrand, ontstaat het keramisch product. 

Bij een temperatuur tussen de 850 en 1250˚C ontstaat 

sintering doordat met name de oxides overgaan tot smelt 

en daarbij de kleimineralen binden. Alleen bij sterke 

sintering smelt ook een deel van de kleimineralen en het 

kwarts. De vormlingen gaan krimpen als gevolg van de 

poriënverkleining en verdichting. In de laatste fase, het 

afkoelen, wordt de temperatuur geleidelijk naar beneden 

gebracht. Met name rond de 575˚C moet langzaam en 

voorzichtig gekoeld worden omdat bij deze temperatuur 

de omgekeerde kwartssprong plaatsvindt onder een 

aanzienlijke volumeverkleining. Een te snelle afkoeling 

kan leiden tot scheuren. 
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Het type oven dat gebruikt wordt, en met name de 

plaats van het product daarin, bepaalt in sterke mate de 

gevolgen die de baktemperatuur en -curve hebben voor 

het eindproduct. De meest eenvoudige oven, de veld-

brand, werd hoofdzakelijk gebruikt wanneer eenmalig een 

hoeveelheid grofkeramiek nodig was en bestond uit niet 

meer dan een stapel vormlingen die aan de buitenzijde al 

dan niet met leem was aangesmeerd. Aan de onderzijde 

van de stapel waren de stookgangen uitgespaard. Een 

veldbrand leverde een grote variatie aan stenen op, 

van volledig gesmolten en vervormde mondstenen tot 

bleekrood, de aanduiding voor de slecht of nauwelijks 

gebakken stenen die aan de buitenzijde van de stapel 

hadden gezeten. Een verbetering op de veldbrand was 

de veldoven, die meestal uit twee van leem of gedroogde 

tichels gemaakte parallelle muren bestond. De vormlingen 

werden binnen deze muren opgestapeld met uitsparingen 

voor stookgangen. De kopse kanten werden met leem 

dichtgesmeerd. Een veldoven leverde gemiddeld circa 

60% klinkers en hardgrauw en 40% boerengrauw, rood en 

afval. Dit afval, bekend als bleekrood, ratel (gescheurde 

stenen) en mondstenen, werd overigens ook gebruikt: 

bleekrood (net zoals rood overigens) voor binnenmuren 

en de ratel en mondstenen als funderingsmateriaal. Bij de 

veldbrand en de veldoven kwam een deel van de stenen 

in direct contact met het vuur. Bij kamerovens wordt dit 

vermeden door het vuur buiten de oven zelf te stoken 

en de rookgassen door de stenen te leiden. Alle bekende 

Romeinse steenovens zijn kamerovens. Bij dit type kan 

het bakproces beter beheerst worden, al levert ook de 

kameroven verschillende kwaliteiten, van mondsteen tot 

bleekrood, in stenen.

De ovenatmosfeer tenslotte zorgt vooral voor oppervlak-

kige effecten op stenen. Bij lage temperaturen (< 100˚C) 

kan vocht uit de rookgassen neerslaan op de nog koude 

vormlingen en een witte of geelachtige verkleuring aan 

het oppervlak veroorzaken. Eenzelfde effect hebben de 

zwavelverbindingen (SO2 en SO3) in de rookgassen, 

die in combinatie met restvocht in de stenen zwavel-

zuur vormen dat met kleibestanddelen zouten vormt. 

Zwaveloxiden reageren rond de 800˚C ook met aanwe-

zige calciumoxiden, waarbij calciumsulfaat (gips CaSO4) 

ontstaat. Het in het gips vastgelegde kalk zal niet meer 

deelnemen aan de vorming van geelpigment, waardoor 

er een kleuromslag naar roze of rood plaatsvindt, echter 

alleen op de plaatsen waar de rookgassen in direct con-

tact met de stenen komen. In sterk roetende vuren kan 

reductie plaatsvinden, waarbij het rode ijzeroxide (Fe2O3) 

wordt omgezet in grijszwart tot zwart magnetiet (Fe3O4) 

of ijzeroxydule (FeO). Een afwisseling tussen oxidatie en 

reductie leidt tot stenen met een andere kernkleur. Bij 

roetende vuren kunnen ook kooldelen worden afgezet, 

wat zich kenmerkt door een grijze of zwarte laag met een 

dikte van maximaal enkele millimeters aan het oppervlak 

van de steen.

In 2009 is in het Ziegeleimuseum Lage van het 

Landschaftsverband Westfalen-Lippe een Romeinse oven 

gereconstrueerd en gestookt.199 In dit experiment is 

niet alleen gebruik gemaakt van gegevens ontleend aan 

archeologisch onderzoek, maar ook aan gegevens uit de 

middeleeuwen en nieuwe tijd. Zo is gekozen voor een 

open opbouw van de oven, analoog met datgene wat be-

kend is uit de middeleeuwen en nieuwe tijd, en niet voor 

een gesloten opbouw. Ook de methodiek van het stoken 

werd gebaseerd op bekende methoden uit het (sub)

recente verleden. Tijdens het experiment werden lateres 

gebrand. Het verloop van het stookproces is door metin-

gen vastgelegd. Daaruit blijkt dat er in de oven tijdens de 

gaarbrand een relatief groot temperatuurverloop was met 

een minimum van 582oC en een maximum van 989oC.200 

Dit betekent dat een deel van de ovenlading niet gaar is 

geworden, dat wil zeggen als schwachbrand aangemerkt 

moet worden. Dit zijn de stenen die als bleekrood, 

boerengrauw etc. alleen maar toepassing kunnen vinden 

in binnenmuren of in buitenmuren afgedekt met een 

pleisterlaag. Aan de andere kant kan de temperatuur ook 

niet hoog genoeg zijn geweest om smelt tot stand te 

brengen. Het aandeel ratel en mondsteen zal dan ook zeer 

gering zijn. Evenmin is de temperatuur bereikt waarop 

kalk - mocht het aanwezig zijn in de klei - de kleur gaat 

bepalen. De indruk ontstaat dat in een Romeinse oven 

betrekkelijk lage temperaturen werden bereikt, waardoor 

de vormlingen in het algemeen maar matig gebakken wer-

den.201 Lichte kleuren en zachte baksels zullen daardoor 

overheersen, en dit lijkt ook bevestigd te worden door het 

materiaal dat aangetroffen wordt op Romeinse sites.

Baksels in LR62

Het grofkeramisch materiaal van Leidsche Rijn is betrek-

kelijk homogeen en bestaat uit baksels die vooral in hun 

gehalte aan zichtbare ijzerverbindingen, kleistructuren 

en zand/grind van elkaar verschillen (voor voorbeelden 

zie afb. 5.11).202 Er zijn geen opvallende verschillen of 

overeenkomsten waarneembaar tussen specifieke vormen 

en baksels bij het grofkeramiek. 

Fijn zand (code 1) komt in vrijwel alle fragmenten voor, 

grover zand en grind (code 2) in 209 van de 564 onder-

zochte fragmenten. IJzer c.q. mangaan (code 3) komt in 

508, en kleistructuren (code 8) in 320 van de fragmenten 

voor. Dit zijn de insluitsels die in het algemeen het meest 

voorkomen in Romeins grofkeramiek. Hierin wijkt het 

materiaal van Leidsche Rijn dan ook niet af van dat van 

andere locaties langs de Rijn. Het materiaal bevat weinig 

kalk, met slechts veertien fragmenten waarin amorfe kalk 

(code 4) is aangetroffen, en twee fragmenten met daarin 

restanten van schelpen of slakkenhuizen (code 5). Het 

nauwelijks voorkomen van macroscopisch waarneem-

baar kalk hoeft geen verbazing te wekken. Uitgaande 

van de veronderstelling dat het grofkeramiek of lokaal 

gemaakt is, en/of betrokken van een van de bekende 

militaire productielocaties (de Holdeurn, Xanten of verder 
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Tabel 5.11 Insluitselcombinaties in de kleimatrix in relatie tot grofkeramische vormen 
(boven), insluitsels uitgesplitst naar insluitselcombinatie (midden) en insluitsels in relatie 
tot de structuur. 

TEG IMB LATR TUB WP OBJ T?W TEGH tot

1 3 3 1 7

12 13 5 1 19

13 51 48 18 117

14 1 1

15 1 1

16 1 1

18 1 2 1 1 5

34 1 1

38 1 1

123 37 28 6 71

126 1 1

128 2 1 3

137 2 2

138 111 58 13 2 5 189

1234 2 2 4

1237 1 1

1238 67 20 11 2 2 102

1348 3 1 4

1358 1 1

1368 1 1

1378 3 1 1 5

1389 1 1

12348 2 1 1 4

12378 3 1 4

306 173 53 3 6 1 2 2 546

stroomopwaarts), is kalk ook nauwelijks te verwachten. 

Welliswaar bevat klei afgezet door de Rijn kalk, maar 

alleen in diffuse vorm. In ongebakken klei is het vast 

te stellen door middel van de bekende bruisproef met 

verdund zoutzuur, en dan eigenlijk alleen goed bij jonge 

rivierkleien. Bij gebakken materiaal is het de vraag of 

er nog voldoende van deze diffuse kalk aanwezig is om 

een dergelijke reactie te weeg te brengen. Bij een wil-

lekeurig aantal fragmenten is steekproefsgewijs op een 

vers breukvlak verdund zoutzuur gedruppeld, bij geen 

van de fragmenten leidde dit tot een reactie. Ook zijn er 

weinig aanwijzingen gevonden voor organische insluitsels 

(code 7). Deze categorie bestaat uit de negatieven van 

plantenresten, hoofdzakelijk in de vorm van wortels, 

al komen ook indrukken van bladeren, meestal van 

grassen, voor. Hoe de aanwezigheid van deze materi-

aalcategorie geïnterpreteerd moet worden is vooralsnog 

onduidelijk. Het is niet aannemelijk dat het bewust 

aan de klei is toegevoegd, daar het dan veel vaker zou 

moeten voorkomen. Bovendien is het vanuit een product-

technische achtergrond niet verklaarbaar. Het is niet 

nodig om structuur te geven aan de vormen en bij het 

bakken verbrand het volledig, daarbij de kenmerkende 

negatieven, en een mogelijke structurele zwakte, in het 

eindproduct achterlatend. Eerder zal er een verband zijn 

met de bodemomstandigheden van de kleigroeve of bij de 

winning en primaire verwerking van de klei. Hierbij moet 

gedacht worden aan het verwerken van klei die gerijpt is 

(de veel voorkomende kleistructuren wijzen ook in deze 

richting) en waarop de nodige vegetatie voorkomt. Maar 

ook mag gedacht worden aan het op een rot zetten van 

een kleivoorraad in de winter, om een mooie structuur te 

verkrijgen. In zachte winters maar vooral in het voorjaar 

vormt zich op een dergelijk rot al snel vegetatie, die 
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Tabel 5.11 vervolg 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 7

12 19 19

13 117 117

14 1 1

15 1 1

16 1 1

18 5 5

34 1 1

38 1 1

123 71 71 71

126 1 1 1

128 3 3 3

137 2 2 2

138 189 189 189

1234 4 4 4 4

1237 1 1 1 1

1238 102 102 102 102

1348 4 4 4 4

1358 1 1 1 1

1368 1 1 1 1

1378 5 5 5 5

1389 1 1 1 1

12348 4 4 4 4 4

12378 4 4 4 4 4

544 209 508 14 2 3 12 320 1

dan deels in het voorjaar en zomer samen met de klei 

verwerkt wordt. Weinig plantaardig materiaal zou dan 

kunnen wijzen op een productie later in het jaar, als de 

niet-begroeide kern van de kleiberg wordt verwerkt. Hoe 

dan ook, deze verschillen verdienen nader onderzoek. 

In 209 fragmenten is grof zand of (fijn) grind aangetroffen. 

Het betreft hier niet het zand dat veelal aan de onderzijde 

en zijkanten van tegulae en imbrices zichtbaar is. Dit zand 

is afkomstig van het vormen, waarbij een bol klei in zand 

wordt gerold voordat het in de vorm gedrukt wordt.203 

Zeker bij de fragmenten met grover materiaal mag men 

zich afvragen of deze gemaakt zijn in de directe omge-

ving van De Meern, daar grof zand en grind hier niet in 

de bovengrond voorkomen. Een productielocatie elders, 

stroomopwaarts ten opzichte van de onderzoekslocatie, 

is voor deze groep waarschijnlijker. Het overige materiaal 

zou heel goed in de omgeving van de vindplaats gemaakt 

kunnen zijn. Echter, op basis van macroscopisch onder-

zoek kan te weinig onderscheid worden gemaakt om 

verschillen in klei, en daarmee mogelijke herkomstgebie-

den, te onderscheiden. Het voorkomen van stempels kan 

een aanwijzing zijn voor een herkomst uit een bepaalde, 

al dan niet bekende, productielocatie. Maar daarbij gaan 

we er dan wel vanuit dat stempels uitsluitend gebruikt 

werden op één locatie. Het staat echter niet onomstotelijk 

vast dat ook niet elders, in bijvoorbeeld veldovens of 

veldbrand, werd geproduceerd. Dat zou impliceren dat de 

producenten mobiel waren, en al naar gelang de behoefte 

met hun gereedschap – inclusief stempels – de vraag 

volgden.204 Intrigerend is in dit verband het fragment van 

een misbaksel bestaande uit drie aan elkaar gesmolten 

tegulae (zie afb. 5.12).205 Als dakbedekking kan dit 

materiaal zeker niet zijn gebruikt, en het zal dan ook om 
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Tabel 5.11 vervolg 

HB HC HK HL HR ZC ZK ZL ZR tot

1 6 1 7

12 1 18 1 1 21

13 5 34 29 2 2 36 6 1 3 118

14 1 1

15 1 1

16 1 1

18 1 3 2 6

34 1 1

38 1 1

123 7 48 2 4 9 1 71

126 1 1

128 2 1 3

137 2 2

138 1 43 45 22 48 17 1 11 188

1234 2 1 1 4

1237 1 1 2

1238 11 54 9 7 17 1 2 101

1348 2 1 1 4

1358 1 1

1368 1 1

1378 1 1 1 2 5

1389 1 1

12348 3 1 4

12378 1 1 1 1 4

7 103 212 4 39 108 54 3 19 549

die reden niet zijn aangevoerd van elders. Het zou daarom 

gezien kunnen worden als een aanwijzing voor lokale 

productie. In dit verband zijn dan ook de vele misbaksels 

aangetroffen in de randzone van de vicus bij het castellum 

van Leiden Roomburg interessant. Deze zijn gevonden in 

kuilen en greppels in met name het noordelijk deel van de 

onderzochte randzone. Een oven is echter niet gevonden, 

waardoor verondersteld wordt dat het grofkeramiek in een 

veldoven is gebakken.206 Misbaksels zijn echter zelfs, of 

misschien juist, als het grote aaneengesmolten blokken 

betreft, niet waardeloos c.q. onbruikbaar. Dergelijke frag-

menten kunnen heel goed gebruikt worden in funderingen 

e.d., en in een aan natuursteen arme omgeving zullen ze 

dus zeker een bepaalde waarde hebben gehad. Daarbij 

moet ook aan andere toepassingen dan alleen bouwkun-

dige gedacht worden, bijvoorbeeld aan waterstaatkundige. 

Misbaksels, zeker wanneer er sprake is van verglazing 

van het materiaal, zijn behoorlijk hard en verweringsbe-

stendig, en kunnen dan ook goed dienst doen als oever-

bescherming, zoals ook te zien is bij veel steenfabrieken 

langs de grote rivieren.207 Er is echter maar één fragment 

van een misbaksel aangetroffen, wat (voorlopig) te weinig 

is om als indicator voor de productie van grofkeramiek in 

De Meern of voor aanvoer van elders voor funderings- of 

beschoeiingsdoeleinden te kunnen dienen. 

De relatie tussen de matrix en de bakselkwaliteit (hard 

– zacht) is gelijkmatig. Extreem zacht gebakken frag-

menten zijn niet aangetroffen, zoals ook te verwachten 

valt gezien de omstandigheden waarin het materiaal 

zich bevond. Wel zijn redelijk wat zeer hard gebakken 

exemplaren gevonden. Behalve het hierboven al beschre-

ven fragment van een misbaksel, ongetwijfeld afkomstig 

uit een (grotendeels) mislukte stook, zijn er twintig 
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fragmenten aangetroffen die tenminste klinker kwaliteit 

hebben. Drie fragmenten zijn zelfs als ratel c.q. oververhit 

te duiden. Opvallend is dat tien fragmenten afkomstig 

zijn van imbrices, wat, gezien de verhouding tussen de 

verschillende typen in het vondstcomplex, verwondering 

wekt. Of er een relatie is, en zo ja, welke, tussen deze 

imbrexfragmenten onderling en/of tussen deze fragmen-

ten en de andere typen, is vooralsnog niet op te maken 

uit het beschikbare materiaal. Een vergelijking van de 

baksels door middel van geochemisch onderzoek zou hier 

wellicht meer licht op kunnen werpen.

Op macroscopisch niveau zijn geen bakselgroepen te 

onderscheiden. De zichtbare verschillen in de samenstel-

ling van de insluitsels zowel als van de matrix van het 

materiaal passen binnen datgene wat verwacht mag 

worden bij grofkeramiek. Kleur- en structuurverschillen 

binnen het materiaal zijn goed te verklaren vanuit de 

in Romeinse ovens gehanteerde bakprocessen. In deze 

massa van toch vrij homogene baksels, vallen enkele 

fragmenten op. Het betreft 3 stukken met een lichte kleur 

met in de matrix afgeronde, soms deels of geheel hoekige 

stukken sterk ijzerhoudend klei of kleisteen208. In de ma-

trix komen verder ook kleinere brokjes klei voor met een 

kleur die meer of minder gelijk is aan die van de matrix 

of een wat rodere tint hebben (zie afb. 5.11 rechtsboven). 

Vergelijkbare insluitsels komen voor in baksels uit Zuid 

Limburg (zie afb. 5.11 rechtsonder).209

5.1.7 Leem

Verhit leem wordt vooral aangeduid als hutteleem. Deze 

term impliceert echter dat het materiaal alleen afkomstig 

is van gebouwen, en is derhalve incorrect. Verbrand 

leem ontstaat overal waar leem aan verhitting wordt 

blootgesteld, dus ook bij haarden, stookplaatsen en in 

en bij ovens. De mate van verbranding wordt bepaald 

door de duur en intensiteit van de blootstelling aan het 

vuur. Deze materiaalcategorie is daardoor nogal diffuus, 

met een zeer grote variatie in kleur, hardheid en vorm. 

Verhit leem en grofkeramiek ontstaan in eenzelfde proces, 

het verschil tussen deze twee categorieën bestaat uit de 

intentionaliteit van dit proces. Er is dan ook een overlap 

tussen deze twee materiaalgroepen, waarbij het langdurig 

aan een hoge temperatuur blootgestelde leem niet van 

slecht gebakken grofkeramiek te onderscheiden is.210 Dit, 

in combinatie met de depositie- en bodemomstandighe-

den, bepaalt in hoeverre het materiaal nog herkenbaar is 

bij een opgraving. Zacht, weinig verhit materiaal, zowel 

leem als grofkeramiek, zal vaak volledig zijn opgelost 

en hooguit nog herkenbaar zijn als een verkleuring van 

de bodem. Alleen als het materiaal langdurig verhit is 

geweest, kunnen nog herkenbare vormen worden waar-

genomen. Tenslotte dient nog vermeld te worden dat de 

manier waarop vondsten geborgen en gewassen worden, 

vaak resulteert in het verlies van informatie. Verhit leem 

is, zeker als het vochtig is, zeer kwetsbaar waardoor elke 

mechanische kracht die er op uitgeoefend wordt leidt tot 

breuk en/of (verdere) slijtage. Voor de duidelijkheid zal 

hier verder de term leem worden gebruikt, en niet hut-

teleem, roodleem of verhitte leem, daar deze termen elk 

maar gedeeltelijk deze materiaalcategorie bestrijken.

Omdat leem als (bouw)materiaal vanaf het neolithicum 

tot het recente verleden is gebruikt, en veelal op een-

zelfde wijze waardoor het vormenspectrum homogeen 

is, kan verhit leem niet op basis van visuele waarneming 

gedateerd worden. Wel kan, aan de hand van de vorm, 

bewerkingssporen en/of indrukken van objecten, de 

oorspronkelijke toepassing of functie worden herleid. 

Behalve als bouwmateriaal in gebouwen en ovens is leem 

onder andere ook gebruikt om (weef)gewichten211 en/of 

(slinger)kogels van te maken. 212
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Niet geheel verwonderlijk gezien de depositieomstandig-

heden van een groot deel van het materiaal, bevinden 

zich zich in het vondstspectrum slechts vijf fragmenten 

verbrand leem, met een totaal gewicht van 329 gram. 

Daarvan zijn vier fragmenten wegens hun amorfe vorm 

niet nader te determineren. Eén fragment is onmiskenbaar 

van een wand afkomstig, met de indrukken van twee tak-

ken (diameters 14 en 22 mm) met haaks daarop de indruk 

van een staak (diameter > 40 mm).213 

5.1.8 Datering

Het dateren van Romeins grofkeramiek is geen eenvou-

dige zaak. Het meeste houvast om het materiaal te date-

ren bieden tot op heden de stempels. Pogingen om het 

materiaal te dateren aan de hand van stilistische kenmer-

ken zijn nog nauwelijks ondernomen. De algemene indruk 

is dat tegulae in de loop van de tijd kleiner zijn geworden. 

Recentelijk heeft Feugere214 getracht dit te onderbouwen, 

terwijl Warry215 aanwijzingen heeft gevonden voor een 

mogelijke chronologie in de hoekvormen van tegulae. Ten 

slotte lijken de tegulae hamatae en tegulae mammatae 

rond het eind van de eerste eeuw te zijn verdrongen door 

tubuli.216 Het materiaal uit LR62 biedt weinig daterings-

mogelijkheden. De collectie stempels bevat vrijwel alleen 

exemplaren die zeer globaal gedateerd kunnen worden: 

die van de Vexilarii (datering ca. 140 tot 260 na Chr., 

vijf ex.) en de Exercitus (datering 175 tot 260 na Chr., 

één ex.), waarbij opgemerkt dient te worden dat het 

uitsluitend om rechthoekige stempels gaat. Met name 

bij de stempels van het type VEXEXGER is dit relevant, 

daar de ronde stempels van dit type vroeger zijn dan de 

rechthoekige, die - althans op de Holdeurn - waarschijnlijk 

pas vanaf 175 na Chr. in gebruik zijn genomen.217 Van het 

bijzondere stempel [---]LII[---] (?) met daarover een Grieks 

kruis dat op de zijkant van een flens van een tegula is 

aangebracht, is verder alleen een parallel bekend uit 

Engeland en zou daar uit de late derde of vroeg vierde 

eeuw stammen. Het exemplaar in De Meern is echter 

gevonden in een afzetting van de Heldammer stroom die 

ontstaan is tussen het einde van de eerste eeuw en het 

einde van de tweede eeuw, mogelijk tot in de derde eeuw 

(fase 3a). Het onbekend/onleesbaar stempel met een half-

rond kader daarentegen zou volgens Haalebos veelvuldig 

in Xanten voorkomen, en wel bij eenheden die alle de 

bijnaam Ulpia Victrix voeren, wat op een vroege datering 

kan duiden, te meer omdat ze op de Holdeurn (nog) niet 

zijn aangetroffen.218 De gecentraliseerde productie komt 

op De Holdeurn vanaf het midden van de tweede eeuw 

pas op gang. Het exemplaar in De Meern is aangetroffen 

in een context die gedateerd wordt in de eerste helft 

van de derde eeuw (fase 4b), wat verklaard zou kunnen 

worden vanuit een langdurig gebruik van het materiaal. 

Een andere mogelijkheid tot het dateren van grofkeramiek 

is de hoekvorm aan de onderzijde van tegulae. Bij het 

determineren van het materiaal van LR62 is dan ook 

systematisch gekeken naar de vorm van de hoeken. In het 

schema dat Warry heeft opgesteld behoren ze hoofdzake-

lijk tot diens type B, dat gedurende de hele tweede eeuw 

gangbaar was. Vroeger en later materiaal, de types A 

(tweede helft eerste eeuw tot eerste kwart tweede eeuw) 

en C (midden tweede eeuw tot derde kwart derde eeuw) 

komen veel minder voor. Slechts één exemplaar dateert 

uit het midden van de derde eeuw tot in de late oudheid 

(type D)219. De nadruk ligt bij de hoeken dus meer op 

de tweede eeuw dan bij de stempels, waarvan de meest 

voorkomende typen doorlopen tot ver in de derde eeuw. 

Het relatief weinig voorkomen van vroegere of latere 

exemplaren komt bij zowel de stempels als de hoeken 

voor. Opvallend is dat in het complex zowel een hoek 

als een mogelijk stempel aanwezig zijn die uit de late 

oudheid zouden kunnen dateren. In dit verband is ook 

het fragment van de tegula die waarschijnlijk (vroeg-)mid-

deleeuws is (hoektype H6) vermeldenswaard. De vraag is 

of er een relatie bestaat tussen deze stukken. 

Er was slechts één complete tegula in het vondstcomplex, 

zodat het dateren van het materiaal aan de hand van de 

lengte-tijdlijn die Feugere voor Gallia heeft samengesteld, 

weinig aanvullende informatie zal opleveren. De tegula 

meet 400x340 mm en is gestempeld door de Exercitus 

Germanicus Inferior. Op basis van dit stempel zou de 

tegula moeten dateren uit de laatste kwart van de tweede 

eeuw tot de laatste kwart van de derde eeuw. In Feugéres 

onderzoek naar een mogelijke chronologische ontwik-

keling van de lengte van tegulae in zuidelijk Gallia, zijn 

de jongste exemplaren 430 tot 450 mm lang, en dateren 

uit de vijfde tot mogelijk in de zevende eeuw.220 Feugére 

omschrijft zijn onderzoek als een aanzet tot het ontwik-

kelen van een model (dat helaas nooit is opgevolgd), 

maar desondanks laat het zien dat er waarschijnlijk een 

aanzienlijk verschil is tussen de maatvoering van tegulae 

in het noorden en die in het zuiden. 

5.2 Natuursteen

5.2.1 Inleiding

In het kader van het uitwerken van de in 2008 uitge-

voerde opgraving LR62 is het natuursteen gedetermi-

neerd. Al het geborgen materiaal is gedetermineerd, 

geteld, gewogen en onderzocht op bijzonderheden. Het 

uitgangspunt van het onderzoek is tweeledig. Enerzijds 

wordt gekeken naar wat het natuursteen zegt over de 

aanwezigheid van steenbouw, de soort bebouwing en 

daarmee ook over de functie en/of het gebruik van de 

locatie waar dit materiaal is aangetroffen, of de (ruimere) 

omgeving daarvan. Anderzijds wordt gekeken naar wat 

het materiaal kan zeggen over de herkomst, winning en 

toepassing van natuursteen in de Nederlandse kustdelta 
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in het algemeen tijdens de Romeinse tijd. Voor natuur-

steen geldt in grote lijnen datgene wat in paragraaf 5.1.1 

over grofkeramiek al is opgemerkt over onze kennis van 

het gebruik van (bouw)materialen. De opmerkingen aldaar 

zijn even relevant voor het natuursteen.

De conclusies verbonden aan het onderzoek van het 

materiaal worden sterk bepaald door de in het veld 

gehanteerde manier van verzamelen. In het onderhavig 

onderzoek is het natuursteen systematisch verzameld. 

Daarbij zijn ook kleinere fragmenten geborgen. Daardoor 

is het mogelijk om, met de nodige voorzichtigheid, een 

goede indicatie te geven van het gebruik van natuursteen 

in LR62. 

5.2.2 Onderzoeksmethoden

Het natuursteen is gedetermineerd naar soort en op vorm, 

alsmede op toepassing c.q. gebruik. Een grove indeling 

is te maken naar gebruiksmateriaal, bouwmateriaal, niet-

determineerbaar materiaal en natuurlijk materiaal. Deze 

laatste twee categoriën zijn per definitie aanwezig op de 

vindplaats als gevolg van menselijk handelen, maar doel 

c.q. toepassing van het materiaal is onduidelijk of niet 

meer te bepalen. 

Bij de vorm is een indeling gemaakt naar bouwelement, 

gebruiksvoorwerp, breuksteen en natuurlijk materiaal. 

Breuksteen onderscheidt zich van natuurlijk materiaal 

door het ontbreken van sporen die duiden op langdurige 

blootstelling aan de verweringsprocessen die grind, keien 

en blokken vormen. Dit wil niet zeggen dat breuksteen 

daarom per definitie uitsluitend antropogeen gevormd 

is. Integendeel, met name hellingmateriaal kan scherpe 

breukvlakken vertonen als gevolg van zowel verwerings- 

als gebergtevormende processen. Het grind is, in tegen-

stelling tot keien en blokken, niet nader gedetermineerd, 

al is wel gekeken naar de globale samenstelling. 

Fragmenten met scherpe breuken maar met tenminste 

één verweerd facet zijn als natuurlijk gedetermineerd, 

daar deze vrijwel zeker afkomstig zullen zijn geweest van 

keien of blokken. Indeling bij bouwelementen is geschied 

als tenminste één facet van het fragment bewerkt is 

ten behoeve van een toepassing als bouwmateriaal. 

Fragmenten met andere bewerkingssporen, alsmede 

slijtagesporen door (langdurig) gebruik, zijn als gebruiks-

voorwerpen geclassificeerd. Alle fragmenten zijn geteld 

en gewogen. Maten zijn alleen genomen van complete 

facetten. 

5.2.3 Aantallen/gewicht

In totaal zijn 771 stuks natuursteen met een gewicht 

van 752,643 kg verzameld. Uit een aantal zeefmonsters 

is daarnaast nog een onbekend aantal fragmenten met 

een totaalgewicht van 10310 g verzameld.221 Dit mate-

riaal, dat uitsluitend bestaat uit fijn tot matig grof grind 

vermengd met grofkeramisch gruis en brokken, is niet 

meegenomen in de uitwerking, daar dit door de afwij-

kende verzamelmethode het beeld van het materiaal zou 

scheeftrekken.

Het materiaal is gedetermineerd naar soort en in een 

viertal categorieën ingedeeld: bouwmaterialen (BOUW), 

gebruiksmaterialen (GEB), indetermineerbaar (IND) en 

natuurlijk (NAT). In tabel 5.12 zijn aantallen en gewicht 

van de verschillende toepassingscategorieën weergege-

ven, verdeeld naar gesteentesoort.

Slechts een zeer klein deel van het natuursteen valt 

primair als gebruiksvoorwerp of bouwmateriaal te defini-

eren (naar aantal respectievelijk 1,6 en 5,8%). Het overig 

materiaal bestaat overwegend uit natuurlijke stukken. 

Dit is opvallend, daar op veel vindplaatsen met name 

het bouwmateriaal de grootste categorie vormt. Zelfs 

wanneer dat deel van het materiaal waarvan de toepas-

sing niet kon worden vastgesteld, maar waarvan bekend 

is dat het hoofdzakelijk als gebruiks- of bouwmateriaal 

werd toegepast (kalksteen (CA en CAB), kalktuf, lei, tefriet 

en tuf), blijft het aandeel laag. Het grootste deel van het 

natuursteen bestaat dus uit onbewerkt materiaal. Dit kan 

gebruikt zijn als funderingsmateriaal of vergelijkbare toe-

passingen. Het voorkomen van basalt, dat naar gewicht 

een kwart van het materiaal omvat, doet vermoeden dat 

het natuursteen gebruikt is in een waterstaatkundige 

toepassing (zie verder paragraaf 5.2.5 Breuksteen, keien 

en grind).

5.2.4 Herkomst

Inleiding

Van een aantal van de onderscheiden gesteentesoorten 

is het mogelijk de herkomst vrij nauwkeurig te bepalen. 

Van andere kan de herkomst slechts globaal worden 

aangeduid. Duidelijk is wel dat al het materiaal van elders 

is aangevoerd, daar natuursteen – ook als (fijn) grind 

– niet van nature voorkomt in De Meern en omgeving. 

Daarnaast kan de herkomst van bepaalde steensoorten 

nader worden bepaald aan de hand van hun gevoeligheid 

voor verwering. In het algemeen zijn de meeste kalkste-

nen, leistenen, sommige schieffers en veel vulkanische 

gesteentes (met name tuf en tefriet) zeer gevoelig voor 

verwering door (stromend) water en zullen daarom nooit 

ver van hun oorsprongsgebieden worden aangetroffen. 

Vulkanische gesteenten

Binnen het vondstspectrum komen drie gesteentesoorten 

van vulkanische oorsprong voor: tuf, basalt en tefriet. 

De dichtsbijzijnde bronnen voor dit materiaal zijn de 

oostelijke Eifel en het Siebengebirge. Andere mogelijke 
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Tabel 5.12 Verhouding tussen soorten natuursteen en toepassing, naar aantal (boven) en 
gewicht (onder).
In de tabel Gewicht is ook het gemiddeld gewicht per fragment opgenomen (BOUW=bouwmateriaal, GEB=gebruiksvoorwerpen, IND=niet 
te bepalen, NAT=natuurlijk).

Aantallen GEB BOUW IND NAT TOT %

Basalt (BAS) 5 45 50 6,5

Kalksteen (CA) 1 5 6 0,8

Bioklastisch kalksteen (CAB) 14 6 1 21 2,7

Calciet (CAL) 1 1 0,1

Kalkconglomeraat (CCON) 1 1 0,1

Conglomeraat (CONG) 2 2 4 0,5

Dolomiet (DOL) 4 4 0,5

Graniet (GRA) 5 5 0,6

Kalktuf (KTUF) 2 2 0,3

Kwartsiet (KWART) 1 93 94 12,2

Kwartsitisch zandsteen (KZAND) 58 58 7,5

Leisteen (LEI) 1 2 9 12 1,6

Lydiet (LYD) 1 1 0,1

Mergel (MER) 1 1 0,1

Kolenkalksteen (NAM) 2 4 6 0,8

(Gang)kwarts (QUA) 90 90 11,7

Schieffers/Schalies etc (SCH) 1 3 15 19 2,5

Schist (SCST) 1 1 0,1

Siltsteen (SILT) 1 1 0,1

Tefriet (TEF) 4 91 95 12,3

Tuf (TUF) 1 28 95 124 16,1

Vuursteen (VS) 8 8 1,0

Zandsteen (ZAND) 5 4 104 113 14,7

Divers (GRIND) 54 54 7,0

TOTAAL 12 45 221 493 771

% 1,6 5,8 28,7 63,9 100

bronnen liggen veel verder weg (Kaiserstuhl) of buiten het 

Romeinse rijk en bovendien niet aan makkelijke transport-

routes (Hessen) en komen daarom niet direct in aanmer-

king als herkomstgebieden. Het basalt kan afkomstig zijn 

van de Unkelstein en de Erpeler Ley tussen Remagen en 

Oberwinter of de Hohe Buche tussen Namedy en Brohl. De 

oostelijke lavastroom van deze laatste vulkaan stroomde 

af naar het Rijndal, waar het een tot 8 m hoge rotswand 

vormt: de Kreuzbornerley.222 In de Romeinse tijd werd 

deze lavastroom als steengroeve geëxploiteerd, ongetwij-

feld ook wegens de ligging direct aan de Rijn. Wat echter 

opvalt is dat een deel van het materiaal sterk is afgerond 

door verwering. Mogelijk is het materiaal dus niet gewon-

nen in een groeve maar uit de bedding van de Rijn waar 

deze de lavastromen heeft aangesneden. Basaltblokken 

aangetroffen in de Romeinse schepen De Meern 1 en 

4 en in de beschoeiing bij de wachttoren achter de 

Gemeentewerf (LR 39), vormen een coherente groep die 

zeer waarschijnlijk afkomstig is uit het Siebengebirge.223 

Uit het Brohltal, dat aan de noordzijde van de Hohe Buche 

ligt, of uit de groeves aan de zuidzijde van de Laacher 

See, zoals die van Kretz, is vermoedelijk het tuf afkom-

stig, dat in grote hoeveelheden, zowel als bouwstenen als 

breuksteen, in De Meern is aangetroffen.224 De tufvoor-

komens rond de Laacher See werden door de Romeinen 

op grote schaal geëxploiteerd.225 Het tefriet, gebruikt 

voor maalstenen, is zeker afkomstig uit het Mayener Feld 

ten noordoosten van het plaatsje Mayen in de Eifel.226 De 

exploitatie van de tefrietvoorkomens bij Mayen begint 

al in het neolithicum en is tot in het recente verleden 

voortgezet.
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Tabel 5.12 vervolg

Gewicht GEB BOUW IND NAT TOTAAL % GEM 

Basalt (BAS) 7146 203016 210162 27,92 4203,2

Kalksteen (CA) 9 2701 2710 0,36 451,7

Bioklastisch kalksteen (CAB) 23216 1503 138 24857 3,30 1183,7

Calciet (CAL) 20 20 0,00 20,0

Kalkconglomeraat (CCON) 1286 1286 0,17 1286,0

Conglomeraat (CONG) 2800 2878 5678 0,75 1419,5

Dolomiet (DOL) 1266 1266 0,17 316,5

Graniet (GRA) 76270 76270 10,13 15254,0

Kalktuf (KTUF) 205 205 0,03 102,5

Kwartsiet (KWART) 282 99333 99615 13,24 1059,7

Kwartsietisch zandsteen (KZAND) 41479 41479 5,51 715,2

Leisteen (LEI) 15 258 80 353 0,05 29,4

Lydiet (LYD) 22 22 0,00 22,0

Mergel (MER) 3361 3361 0,45 3361,0

Kolenkalksteen (NAM) 3727 2854 6581 0,87 1096,8

(Gang)kwarts (QUA) 48820 48820 6,49 542,4

Schieffers/schalies etc (SCH) 18 1177 7317 8512 1,13 448,0

Schist (SCST) 1637 1637 0,22 1637,0

Siltsteen (SILT) 348 348 0,05 348,0

Tefriet (TEF) 3650 13582 17232 2,29 181,4

Tuf (TUF) 893 82641 44066 127600 16,95 1029,0

Vuursteen (VS) 389 389 0,05 48,6

Zandsteen (ZAND) 7409 99 66487 73995 9,83 654,8

Divers (GRIND) 245 245 0,03 4,5

TOTAAL 11985 109476 74676 556506 752643 976,2

% 1,6 14,5 9,9 73,9

Kalksteen

Een aanzienlijk deel van het natuursteen bestaat uit 

kalkhoudende gesteentes: (bioclastische) kalksteen, 

dolomiet, kalktuf, kolenkalksteen en mergel. De grootste 

groep binnen deze categorie bestaat uit een korrelige, 

witte, bioclastische steen. Soms is de fossielinhoud vrij 

gering, zodat in deze gevallen de benaming oölithische227 

kalksteen beter op haar plaats zou zijn. Mogelijke 

herkomstgebieden van deze kalkstenen zijn de vallei van 

de Moezel tussen Metz en Nancy en de vallei van de Maas 

(o.a. Chémery, Verdun en Menonville). Exploitatie van 

deze voorkomens is voor de Romeinse tijd aangetoond.228 

Zo zijn de Romeinse steengroeves in Noroy-les-Pont-á-

Mousson, waar een schelpenrijke kalksteenbreccie229 

werd gewonnen, nog steeds zichtbaar. Aangetekend moet 

worden dat er een grote variatie is in de samenstelling 

van de kalksteensoorten zelfs binnen dezelfde groeves. 

Mogelijk komen voorkomens van kalkstenen elders in 

Noord-Frankrijk ook in aanmerking als herkomstgebied 

van de stenen.230

Een tweede groep bestaat uit kolenkalkstenen231. Deze 

komen voor in een brede strook langs de noordrand van 

het Eifel-Ardennenmassief tussen Aken en Doornik. De 

samenstelling van dit gesteente uit het onder-carboon 

varieert zeer sterk: van zeer compacte stromatolithi-

sche232 kalkstenen tot crinoïdenrijke233 kalkstenen met 

een grainstone structuur234, waardoor bijna elke bank 

een ander aanzicht biedt.235 In de aangetroffen kolen-

kalkstenen komen crinoïden met een zekere regelmaat 

voor, wat zou kunnen duiden op een herkomst uit de 

Condroz of Henegouwen. Exploitatie van de kalkstenen 
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rond Doornik heeft in de Romeinse tijd vermoedelijk al 

plaatsgevonden, getuige het gebruik van deze steen in 

de castella van Oudenburg en Aardenburg.236 Zeker zijn 

echter ook de voorkomens van deze steensoort in de 

Maasvallei gebruikt, zoals het voorkomen in Voorburg-

Arentsburg van compacte, harde kalksteen laat zien. Wat 

precies de relatie is tussen de herkomstgebieden – Maas- 

of Scheldebekken – en de nu bekende gebruikslocaties 

– kuststrook, Rijn – is vooralsnog onduidelijk. Zeker het 

materiaal uit de Leidsche Rijn moet een aanzienlijke 

afstand stroomopwaarts zijn vervoerd. Het materiaal is 

vaak zo sterk verweerd dat het niet meer als breuksteen 

kan worden aangeduid, maar als blok, kei of grof grind. 

Het gaat hier dan ook niet zozeer om vers gedolven 

breuksteen, maar om materiaal afkomstig van puinhel-

lingen en uit beek- of rivierbeddingen. Dit heeft duidelijke 

implicaties voor het gebruik, en dus de redenen waarom 

specifiek dit materiaal in deze vorm werd aangevoerd (zie 

verder paragraaf 5.2.5).

Een opvallende verschijning is het kalktuf. Dit is een 

poreuze kalksteen die ontstaat door neerslag van 

carbonaat op biogeen materiaal in helder, aan carbonaat 

of calciet oververzadigd water. In Noordwest-Europa is 

kalktuf vooral ontstaan in het vroeg-holoceen in gebieden 

waar door uitloging in de bodem een neerwaarts trans-

port van kalk plaatsvindt, die met bron-kwelwater weer 

uittreedt in valleien. Bekend zijn kalktufvoorkomens in 

het lössgebied van de Haspengouw, de kalkgebieden van 

de Middenmaasvallei en de Condroz en het gebied van de 

Brusselse zanden tussen Wavre en Brussel. Met name uit 

België is het gebruik in de Romeinse tijd bekend, onder 

andere uit Luik en Tongeren.237 Gebruik in Romeinse 

contexten in Nederland is tot nu toe alleen bekend uit 

Maastricht en Voorburg238. Tenslotte zijn er enkele stuk-

ken dolomiet, kalksteen, krijt en mergel aangetroffen. 

Aannemelijk is dat het mergel afkomstig is uit Zuid-

Limburg en omgeving. Winbare hoeveelheden dagzomen 

in de valleien van de Maas, Geul en Jeker. Dolomiet komt 

onder andere in de vorm van knollen en banken voor 

in de Ardennen239 – de gevonden fragmenten lijken hier 

vandaan te komen – en als vastgesteente in het dal van de 

Rijn ter hoogte van Bingen.240 

Sedimentaire gesteentes

Het grootste deel van de sedimentaire gesteenten bestaat 

uit kwartsieten, zandstenen, siltstenen, conglomeraten, 

leistenen, schalies en schieffers. De grote variatie in 

samenstelling die deze groep kenmerkt, wijst op verschil-

lende herkomstgebieden. Deze gesteenten uit het devoon 

tot perm komen in vrijwel het hele Eifel-Ardennenmassief 

voor, waarbij in de ruimte nauwelijks onderscheid te 

maken is tussen gesteenten met een identieke genese. 

Het materiaal bestaat zowel uit breuksteen als uit grind 

en keien. Het is aannemelijk dat het gewonnen is in 

de directe omgeving van rivieren in verband met het 

transport. Gezien de verwering is zeker een deel al dan 

niet samen met grind gewonnen uit banken in rivieren of 

uit hellingmateriaal. Deze steensoorten dagzomen langs 

de Rijn tussen Bingen en Andernach en de benedenloop 

Tabel 5.13 Herkomst natuursteen aangetroffen in De Meern (LR62), naar stroomgebied 
rivieren. 
Noordzee wijst op de voorkomens langs de Franse Kanaalkust en/of Engeland.

Rijn Moezel Maas Schelde Noordzee

Kolenkalksteen X X

Bioklastisch kalksteen X X X

Mergel X

Kalktuf X X

Daklei ? X X

Zandsteen ? X ?

Schalie etc X X

Grind, keien X X ?

Tuf X

Tefriet X

Basalt X
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van de Moezel. In de Maasvallei komen schalies en schief-

fers minder voor, echter in de dalen van de zijrivieren 

van de Maas die hun oorsprong in de Ardennen hebben 

zijn ze juist weer algemeen. Als grind en keien komt 

het in de afzettingen van de Maas en de Rijn ook buiten 

het Eifel-Ardennenmassief voor, waarbij de gemid-

delde grootte van de stukken stroomafwaarts afneemt. 

Herkomstgebieden voor de keien en het grind kunnen 

dus de Maasvallei stroomopwaarts van Roermond, de 

Rijnvallei stroomopwaarts van globaal Wesel en verder 

de stuwwallen van de Utrechtse Heuvelrug, Veluwe en 

Rijk van Nijmegen zijn. Met name waar deze complexen 

worden aangesneden door de Rijn (Rhenen, Arnhem-

Wageningen en Nijmegen) ligt exploitatie, eventueel 

samen met zand, voor de hand. In dit verband is ook 

de grote kei van graniet interessant.241 Dergelijke keien 

komen in gestuwd materiaal voor.

Het leisteen (feitelijk een schalie) betreft overwegend een 

grijze tot donkergrijze steen met incidenteel een lichtgrijs 

dek. Grijze leistenen komen in het zuidelijke deel van het 

Ardennenmassief voor in een langgerekte zone tussen 

Martelange en Revin242 en verder in het Moezeldal en het 

Rijndal, al is onduidelijk of deze laatste voorkomens al 

in de Romeinse tijd zijn geëxploiteerd. Daarnaast zijn er 

geïsoleerde voorkomens in de Eifel, bijvoorbeeld rond 

Mayen en in het Wehebachtal, en in het Ardennenmassief 

in de Vielsalmafzettingen.243

Omdat transport over water de enige zinvolle manier 

is om grote – en zelfs relatief kleine – hoeveelheden 

natuursteen te transporteren, is in tabel 5.13 het voorko-

men van natuursteen naar stroomgebied van de bevaar-

bare rivieren weergegeven. Bovendien is in de kolom 

‘Noordzee’ de mogelijkheid van transport over zee vanuit 

voorkomens in Engeland en Noord-Frankrijk weerge-

geven. Uitdrukkelijk gaat het hier om mogelijke her-

komstgebieden. Zonder nader onderzoek naar de exacte 

herkomst van het materiaal – iets wat buiten het kader 

van dit onderzoek valt – moet hiermee volstaan worden. 

Duidelijk is dat men het natuursteen vooral betrokken zal 

hebben uit zowel het stroomgebied van de Maas als van 

de Rijn (en de Moezel). De Schelde en Noordzee lijken een 

ondergeschikte rol te spelen. Hierin wijkt het aangetrof-

fen materiaal niet af van dat van andere locaties langs de 

limes, althans voor zover valt op te maken uit datgene 

wat bekend is van andere sites.244

5.2.5 Toepassingen

Inleiding

Het meeste natuursteen vertoont geen bewerkingssporen. 

Een relatief klein deel van dit onbewerkte materiaal kan 

op basis van het bekende gebruik, en het gegeven dat 

het ongeschikt is voor andere toepassingen of over grote 

afstanden werd aangevoerd juist wegens de geschiktheid 

voor bewerking, worden toegeschreven aan het gebruiks- 

en bouwmateriaal. Het materiaal dat bewerkingssporen 

vertoont is voornamelijk gebruikt als bouwmateriaal. 

Bouwelementen 

Veruit het grootste deel van de bouwelementen bestond 

uit bouwblokken van tuf. Het betreft 27 fragmenten van 

(vrijwel) complete tufstenen bouwblokken gebruikt in 

bekistingsmuurwerk en een exemplaar van mogelijk een 

boogsteen. De breedte van de gewone blokken lag tussen 

de 140 en 260 mm, de hoogte tussen de 90 en 145 mm 

en de dikte tussen de 105 en 210 mm. De achterzijde van 

deze stenen loopt (iets) taps uit. De maatvoering van deze 

stenen wijken niet af van wat elders langs de limes gang-

baar was. Veel van de stukken zijn afgerond, vermoedelijk 

door verwering door water. De mogelijke boogsteen 

betreft een taps blok waarvan de breedte varieert van 70 

tot 220 mm. De achterzijde en een deel van een zijkant 

ontbreken (afb. 5.13).245 

De overige bouwelementen bestaan uit twee fragmenten 

van (bioclastisch) kalksteen en mergel.246 Alle hebben 

ze tenminste één vlak met kapsporen, maar wegens het 

ontbreken van complete vlakken valt over de oorspron-

kelijke vorm en functie niets te zeggen. Een groot blok 

graniet (70 kg) met daarop mortelresten is mogelijk ook 

als een bouwelement gebruikt. Het betreft een min of 

meer plat stuk met enigszins rond lopende zijkanten, 

dat aan een zijde is afgebroken. Dit moet, gezien het 

Afb. 5.13 Mogelijke boogsteen van tuf.
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ontbreken van verwering en aanhangend mortel, in het 

subrecente verleden gebeurd zijn. Gezien het gewicht en 

de omvang van het stuk moet het als funderingsmateriaal 

zijn gebruikt, doch slijtage en het onbreken van mortel op 

een deel van een vlak wekken de indruk dat het ook wel 

eens als dorpel kan zijn gebruikt. 

Twee fragmenten bioclastisch kalksteen kunnen niet di-

rect als bouwelementen worden beschouwd. Een daarvan 

betreft een hoek van een plaat die tussen de 34 en 38 mm 

dik is. Een van de vlakken vertoont duidelijke zaagsporen, 

het andere vlak is glad, evenals twee van de randen. Een 

van de randen lijkt samen te vallen met een ondiepe groef 

op het gladde vlak. Op de hoek van de afgewerkte rand 

met dit breukvlak met groef bevindt zich de helft van wat 

waarschijnlijk een halfrond hol profiel is. De groef sluit 

hier op aan. Zonder deze groef zou een dergelijk stuk 

verklaard kunnen worden als een deel van een wandplaat, 

waarbij het halfrond profiel dient om bevestiging met 

behulp van een spijker mogelijk te maken. De groef doet 

echter vermoeden dat het stuk een andere functie heeft 

gehad, mogelijk als drager van een inscriptie (afb. 5.14). 

Het laatste fragment betreft een stuk met een vlak met 

een ronding en een plat vlak.247 Ook aan een van de 

kortere zijden loopt de ronding over in het platte vlak. De 

andere korte zijde sluit haaks aan op zowel de zijde met 

ronding als aan de platte. Deze zijde vertoont bewer-

kingssporen uitgevoerd met een, vermoedelijk platte, 

beitel. De ronde zijde is meer of minder vlak, de platte 

lijkt afgebroken te zijn. Het geheel doet enigszins denken 

aan iets figuratiefs, maar een gebrek aan details en de 

geringe omvang van het stuk laten geen verdere interpre-

taties toe (afb. 5.15).

Ook de twaalf fragmenten leisteen kunnen als bouwma-

teriaal worden geclassificeerd, ook al vertonen slechts 

drie exemplaren bewerkingssporen.248 Aangenomen mag 

Afb. 5.14 Fragment van een wandplaat o.i.d.
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worden dat al dit materiaal, althans primair, als dakbedek-

kingsmateriaal is gebruikt. Twee van de fragmenten ver-

tonen dan ook bewerkingssporen die dat onderbouwen, 

namelijk de kenmerkende kapsporen en spijkergaten. 

Overigens is van een van deze fragmenten niet duidelijk 

of het uit de Romeinse tijd, of uit de late middeleeuwen of 

nieuwe tijd afkomstig is.249 Met een dikte van 9 mm is het 

wat dun voor een Romeinse lei, en heeft bovendien een 

nogal rechte hoek zoals bij een Maasdekking gebruikelijk 

is.250 Wel is het aangetroffen in een context die onmis-

kenbaar Romeins is (vondstrijke beddingafzetting van 

de Heldammer stroom, fase 4b). Het derde fragment met 

bewerkingssporen is een deel van een schijf. Het betreft 

een stuk grijze lei met een doorsnede van 53 mm dat 

enigszins ruw is gekapt. De helft van de schijf is afge-

broken. Op Romeinse sites worden schijven gemaakt van 

hergebruikte materialen, behalve lei ook aardewerk, glas 

of been, regelmatig aangetroffen. De mate van afwerking 

verschilt van ruw gekapt tot zorgvuldig afgewerkt en 

de diameter varieert tussen minder dan 20 mm tot 300 

mm. Een klein deel heeft een gat, dat steeds meer of 

minder in het midden is geplaatst.251 De verklaringen over 

het gebruik lopen uiteen: speelschijf, telsteen of deksel 

worden genoemd. Die met een gat worden algemeen 

als spinsteentjes verklaard, incidenteel echter ook als 

netverzwaarders.252 

Maalstenen

Er zijn 94 fragmenten (16.074 g) tefriet aangetroffen, 

die allemaal als delen van maalstenen zijn aangemerkt. 

Deze toeschrijving is gebeurd op basis van het gegeven 

dat tefriet alleen in de directe omgeving van Mayen van 

nature voorkomt. Slechts vier stukken vertonen sporen 

van bewerking. Het betreft twee fragmenten van liggers 

en twee fragmenten van lopers van handmaalstenen.253 

Slijpstenen

Tot de categorie slijpstenen worden alle stenen gerekend 

die slijp-, kras- op polijstsporen vertonen. Deze sporen 

variëren: sommige wijzen op intens gebruik, andere lijken 

eerder het gevolg te zijn van eenmalig of incidenteel 

gebruik. Zonder nader onderzoek is niet precies vast 

te stellen wat deze sporen heeft veroorzaakt, al geven 

in sommige gevallen de vorm en dikte van krassen een 

indicatie over het gebruik van de betreffende steen. 

Hier worden alle stenen gemakshalve aangeduid als 

slijpstenen. 

Er zijn vier fragmenten en een complete slijpsteen 

aangetroffen, die allen van zandsteen zijn (afb. 5.16).254 

In alle gevallen betreft het natuurlijke stukken in de vorm 

van keien, gefabriceerde slijpstenen ontbreken geheel. 

Drie van de stukken zijn fragmenten die deel hebben 

uitgemaakt van blokken of grote keien en kunnen dus 

worden toegeschreven aan slijp- of wetstenen die op een 

vaste plaats lagen. De overige twee stukken behoren aan 

kleinere stenen die als handstenen werden gebruikt. Aan 

de grootte van de steen kan niet worden afgeleid voor 

welke doel het gebruikt werd. Klein (hand)gereedschap 

wordt ook op grote stenen geslepen, terwijl grof gereed-

schap ook wel bijgwerkt wordt met behulp van kleine 

slijpstenen. 

Breuksteen, keien en grind

Zoals al eerder aangegeven bestaat een groot deel van 

het natuursteen uit breuksteen, keien of grind van diverse 

samenstelling. Ongetwijfeld is dit materiaal oorspronkelijk 

naar Leidsche Rijn gehaald om als bouwmateriaal en 

wegverharding gebruikt te worden. Geen van de stenen 

is echter in een dergelijke toepassing in situ aangetrof-

fen, zodat we moeten kijken naar parallellen elders om 

greep te krijgen op dit materiaal. Zuivere steenbouw, dat 

wil zeggen dat het gehele gebouw uit steen is opgetrok-

ken, zal in De Meern, net zoals in andere castella, vici 

en steden langs de Rijn, eerder uitzondering dan regel 

zijn geweest. Het meest gangbaar zullen gebouwen in 

Afb. 5.15 Fragment van een stuk met onbekende toepassing.
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vakwerk of Stampflehm zijn geweest, al dan niet gefun-

deerd op een stenen sokkel.255 Het vaak aangehaalde ci-

taat van Vitruvius waarin hij wenst dat vakwerk nooit was 

uitgevonden moeten we misschien vooral beschouwen als 

een verzuchting van een architect gekwetst in zijn gevoel 

voor esthetica.256 Niets nieuws overigens, want een lange 

lijn van opvolgers heeft door de tijd soortgelijke verzuch-

tingen geuit over bouwtechnieken en materialen die dan 

wel goedkoop en efficiënt mogen zijn, maar niet datgene 

zijn wat ze pretenderen te zijn. Vakwerk is een snelle, 

goedkope en zeer functionele manier van bouwen die op 

grote schaal in het Romeinse rijk werd toegepast.257

Een groter nadeel dan het brandgevaar bij wanden uit-

gevoerd in vakwerk is hun gevoeligheid voor vocht, wat 

overigens ook voor wanden in massief leem opgaat. Het 

hout in de vakwerkwanden, of deze nu op liggers of op 

staanders is gebouwd, is gevoelig voor rot door optrek-

kend vocht. Bovendien is het leem zelf hygroscopisch. 

Optrekkend vocht leidt tot verzwakking van de muur 

en bovendien tot een aantasting van de kwaliteit van 

het binnenmilieu. Een sokkel of fundering uitgevoerd in 

natuursteen lost dit probleem (grotendeels) op. Daarbij 

moet gerealiseerd worden dat niet alle steensoorten, 

laat staan grofkeramiek, hier even geschikt voor zijn. 

Met name poreuze gesteentes – en hier valt het meeste 

grofkeramiek als kunststeen ook onder – vertonen in 

meer of mindere mate hygroscopische eigenschappen die 

tot gevolg hebben dat toch vocht omhoog trekt. Om dit te 

voorkomen zijn verschillende technieken denkbaar. Een 

daarvan is de toepassing van een vleilaag van zeer vette 

klei. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de vermoedelijke 

mansio bij de Flavische castra in Nijmegen. Mogelijk is 

ook een fundering van compact natuursteen in de vorm 

van ongesorteerd breuksteen, keien en grind. Op een 

dergelijke fundering of vleilaag kan dan nog een sokkel 

van steen hebben gestaan. Gezien de grote hoeveelheden 

Afb. 5.16 Slijp- of wetstenen (schaal 1:1).
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tuf die op veel Romeinse vindplaatsen voorkomen, zal 

deze steensoort vermoedelijk hiervoor zijn gebruikt. 

In de categorieën breuk- en natuursteen vormt kolenkalk-

steen een interessante groep. Gezien de vorm waarin het 

is aangetroffen, hoofdzakelijk als sterk verweerde keien, 

kan het in bouwkundige zin hooguit als funderingsma-

teriaal zijn gebruikt. Een andere toepassing van kolen-

kalksteen is echter als grondstof voor het bereiden van 

brandkalk. Kalk werd in de Romeinse tijd zowel direct bij 

de natuurlijke voorkomens gebrand, zoals bijvoorbeeld 

bij Iversheim in de Eifel en bij de schelpenbranderij van 

Koudekerke in Zeeland,258 als op de locaties waar het ge-

bruikt werd. De kalkovens aan de Waalkade in Nijmegen, 

in de stad Keulen en in de cannabae legionis van Bonn zijn 

hiervan voorbeelden.259 Het brandproces dat de Romeinen 

gebruikten, vereist een harde kalksteensoort die haar 

structuur behoudt tijdens het branden. Dit is noodzakelijk 

om de doorstroom van lucht door de kalkmassa tijdens 

het brandproces te garanderen. In aanmerking hiervoor 

komen de kalkstenen uit het devoon die op verschillende 

locaties in de Eifel dagzomen en de kolenkalkstenen uit 

het carboon zoals die in de valleien van Maas, Sambre en 

Schelde aangetroffen worden. Daarnaast zijn er kleinere 

voorkomens van andere kalkstenen, zoals bijvoorbeeld 

het Kunraderkalksteen en mogelijk ook de kalkstenen 

langs de Kanaalkust, die geschikt zijn om kalk te branden. 

Beslist minder geschikt is de mergel uit Limburg die bij 

verbranding uiteen kan vallen in korrels wat leidt tot het 

verminderen of zelfs geheel wegvallen van de doorstro-

ming van lucht. Het aangevoerde materiaal kan in bouw-

kundige zin alleen als funderingsmateriaal zijn gebruikt. 

Echter, materiaal voor dergelijk toepassingen - keien en 

grind - is dichter bij De Meern gemakkelijker te halen, 

zodat ook een gebruik specifiek als funderingsmateriaal 

niet voor de hand ligt. In De Meern is dit zelfs nog sterker 

het geval dan in Voorburg, waar al vermoed wordt dat 

het daar aangetroffen kolenkalksteen werd aangevoerd 

om als grondstof voor de bereiding van kalk te dienen.260 

Het is derhalve aannemelijk dat het kolenkalksteen in De 

Meern doelbewust is aangevoerd als grondstof voor de 

kalkbereiding.261

Een tweede opvallende groep binnen het natuursteen is 

het basalt, dat naar aantal slechts zes procent, maar naar 

gewicht 28 procent van het totaal uitmaakt. Deze verde-

ling laat zien dat het in het algemeen om forse stukken 

gaat (gemiddeld gewicht: 4,2 kg). Het zijn bovendien ook 

geen bouwelementen daar er geen duidelijke aanwijzin-

gen voor bewerking van de stukken zijn aangetroffen. 

Basalt is overigens door haar hardheid slechts moeizaam 

te bewerken, al gebeurde dat incidenteel wel, zoals 

bijvoorbeeld bij de blokken gebruikt in de pijlers van de 

brug over de Moezel bij Trier laten zien. Dat juist basalt 

werd gebruikt in die pijlers komt omdat dit type steen 

uitermate geschikt is voor toepassingen in waterstaatkun-

dige contexten wegens haar hoge soortelijke gewicht en 

hardheid.262 Het bij LR62 aangetroffen materiaal is dan 

ook niet het eerste dat op een Romeinse site langs de 

Rijn of andere wateren is gevonden.263 Of, en zo ja, welke 

connectie er is met het water is (nog) niet onderzocht. 

Primair en secundair gebruik

Aannemelijk is dat het basalt specifiek voor deze reden 

is aangevoerd vanaf Andernach en omgeving en dat 

er dus sprake is van primair gebruik. Voor de andere 

materiaalcategorieën is dit niet altijd duidelijk. Zeker 

secundair gebruikt zijn de materialen die bewerkings- of 

gebruikssporen hebben, zoals de bouwelementen en 

de slijpstenen, alsmede de materialen die dergelijke 

sporen niet vertonen, maar door hun aard niet geschikt 

zijn voor een toepassing als oeverbescherming. Te 

denken valt hier aan het tuf en het tefriet, maar ook aan 

de bioclastische kalkstenen en het kalktuf en uiteraard 

ook aan het grofkeramisch materiaal. Onduidelijk is of 

het natuurlijk materiaal – hoofdzakelijk keien en grind – 

primair of secundair verwerkt is. Aannemelijk is dat zeker 

een deel van het materiaal primair is gebruikt, daar de 

open ruimtes tussen grotere stukken opgevuld dienden 

te worden om onderspoeling van de oeverbescherming 

te voorkomen. Gezien het voorkomen van het eerder 

genoemde hergebruikt materiaal, zal echter een deel van 

de keien en het grind ook secundair zijn verwerkt. Daarbij 

moet dan toch gedacht worden aan stortingen gedaan 

tijdens situaties waarin de oeverzone bedreigd werd door 

erosie door de rivier, of direct na een dergelijke voorval. 

Een dergelijke situatie kan men vergelijken met de (nood)

versterkingen c.q. reparaties die worden uitgevoerd 

door Rijkswaterstaat of de waterschappen tijdens of na 

hoogwater in de rivieren, waarbij vaak direct beschikbaar 

materiaal wordt gebruikt.

5.2.6 Verspreiding natuursteen en 
grofkeramiek

Veruit het meeste materiaal – zowel grofkeramiek als 

natuursteen – dat aan sporen kan worden toegschreven 

is aangetroffen in de geul van de Heldammer. Ook veruit 

het grootste deel van het materiaal dat niet per spoor 

maar per vak is verzameld, is in de zone van de geul van 

de Rijn aangetroffen. Afb. 5.17 laat de verspreiding zien 

binnen het opgegraven gebied terwijl de tabellen 5.14 en 

5.15 de verdeling van het materiaal naar fase en context 

laten zien. Duidelijk is dat het materiaal met name tijdens 

fase 4 in de geul werd gedeponeerd, en dan vooral in 

het zuidelijk deel. De grote hoeveelheid grofkeramiek in 

de poel betreft het grove materiaal uit de zeefmonsters, 

indien de tabellen naar gewicht waren samengesteld dan 

zou de poel er niet uitspringen. Het overige materiaal 

buiten de zone van de stroom kan beschouwd worden als 

datgene wat normaal in en rond een nederzetting aan te 

treffen is.



Afb. 5.17 Ruimtelijke verspreiding op aantallen per vak van grofkeramiek (links) en natuursteen (rechts). Maximale omvang cirkel grofke-
ramiek staat voor n=31, maximale omvang natuursteen n=250.
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Het meeste materiaal komt dus voor in dat gedeelte van 

de Heldammer stroom dat het dichtst bij de vicus en 

het castellum ligt. Dit geldt zowel voor de longitudinale 

verspreiding, als voor de laterale verspreiding. Materiaal 

uit fase 3b, het westelijk deel van de stroomgeul, 

vormt ca. 20% van het grofkeramiek en ca. 41% van 

het natuursteen.264 Deze verspreiding is niet onlogisch 

omdat deze zone het verst verwijderd van de vicus was. 

Materiaal dat vanuit de vicus-nabije oever in de rivier 

werd gedeponeerd zal relatief dicht bij die oever zijn 

gebleven. Interessant is vooral de oververtegenwoor-

diging van materiaal uit fase 4 in het vondstspectrum. 

Van al het materiaal dat met zekerheid aan de fasen 3 

en 4 kon worden toegeschreven, is meer dan driekwart 

aangetroffen in contexten gerelateerd aan de jongere 

fase.265 In fase 4 neemt de kracht van de Heldammer geul 

weliswaar af, maar verplaatst de stroom zich weer naar 

het oosten, richting vicus. Dit zal tot enige ondergraving 

van de oostelijke oever hebben geleid. Het is daarom 

aannemelijk dat een aanzienlijk deel van het materiaal 

Tabel 5.14 Verspreiding grofkeramiek naar spoor c.q. laag en fase.

2 2a of 3a 3 3 of 4 Na 3 4 Na 4 5 6 6 of NT 7? NT tot

BAFZ 368 368

LAAG 2 103 27 111 243

RG 49 49

NATL 2 9 11

GL 1 1

SPOELGAT 1 1

GR 25 1 9 35

KL 2 2 12 1 17

KL/GR 2 2

KL? 18 18

PMEGR 1 1

POEL 253 253

BV 13 13

Onbekend 2 90 30 104 4 230

STORT 9 9

tot 2 3 198 57 27 619 12 49 254 1 2 27

Tabel 5.15 Verspreiding natuursteen naar spoor c.q. laag en fase.

2 2a of 3a 3 3 of 4 3a of na 3 Na 3 4 Na 4 5 5 of NT 6 6 of 
NT

NT tot

BAFZ 163 163

LAAG 1 4 35 16 10 56 122

RG 23 23

NATL 2 2 2 6

GR 8 1 9

KL 6 1 7

KL/GR 1 1

KL? 4 4

POEL 37 37

BV 10 10

onbekend 33 11 3 185 1 2 235

tot 1 4 70 29 13 8 410 6 24 1 37 1 13
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daarom afkomstig is van stortingen om deze oever te 

beschermen. Het resterend deel van het materiaal is zeker 

afkomstig van sloopmateriaal dat samen met ander afval 

in de rivier is gedumpt. 

In de Romeinse tijd is basalt nauwelijks als bouwmateriaal 

gebruikt, maar lijkt het vooral toepassing gevonden te 

hebben in waterstaatkundige toepassingen.266 Indien 

dit juist is dan zou de aanwezigheid van basalt op een 

vindplaats een indicator kunnen zijn voor problemen die 

de Romeinen ondervonden met de (lokale) waterhuishou-

ding. Dit lijkt in ieder geval op deze locatie te worden 

onderbouwd door de contexten zowel in ruimte als tijd 

waarin het basalt is aangetroffen. Meer dan de helft is 

afkomstig uit de geul en bijna driekwart uit fase 4, waarin 

de rivier zich weer oostwaarts, richting vicus, lijkt te 

verplaatsen (zie tabel 5.16).267 

5.2.7 Conclusie gebruik grofkeramiek en 
natuursteen

De samenstelling van het materiaal – zowel het grofkera-

miek als het natuursteen - komt in grote lijnen overeen 

met andere Romeinse vindplaatsen langs de limes. Bij 

het natuursteen behoren tuf, leisteen, grind en keien 

tot de gangbare soorten bouwmateriaal. Ook tefriet, 

algemeen gebruikt voor maalstenen, is een standaard 

verschijning binnen Romeinse contexten. Opvallender zijn 

basalt, kolenkalksteen en kalktuf. Het eerste lijkt vooral 

in contexten waar waterstaatkundige ingrepen hebben 

plaatsgevonden voor te komen. De kolenkalkstenen zijn 

waarschijnlijk aangevoerd voor de productie van kalk. 

Waarvoor kalktuf werd aangevoerd is onduidelijk. De 

herkomst van het materiaal is de vallei van de Rijn (basalt, 

tuf, tefriet) of de vallei van de Maas (kolenkalksteen en 

mogelijk kalktuf). Opvallend is dat het grootste deel 

van het natuursteen bestaat uit onbewerkt materiaal, op 

andere vindplaatsen is dit juist andersom. 

Ook het grofkeramiekspectrum wijkt niet noemens-

waardig af van andere Romeinse vindplaatsen langs 

de limes. Alle gangbare vormen komen voor, waarbij 

alleen het percentage imbrices opvallend hoog is. De 

fragmentatiegraad is bij een gemiddeld gewicht van 500 

g relatief laag. Dit zou verklaard kunnen worden door de 

vondstcontext in een stroomgeul. De herkomst van het 

grofkeramiek is moeilijk te bepalen. Ca. eenderde deel 

van het materiaal bevat grof zand tot fijn grind wat zou 

kunnen wijzen op een productielocatie stroomopwaarts 

van de terraskruising (in de Romeinse tijd lag deze glo-

baal ter hoogte van de lijn Arnhem-Nijmegen). Een aantal 

flenzen met een vorm die geassocieerd wordt met het 

Tiende Legioen zou ook kunnen wijzen op een productie 

stroomopwaarts. De aangetroffen en leesbare stempels 

EXGERINF en VEXEXGERINF worden algemeen gerelateerd 

aan de productie op de Holdeurn bij Berg en Dal. Daar 

echter (nog) niet duidelijk is of uitsluitend daar door deze 

eenheden is geproduceerd, mag daarom niet geconclu-

deerd worden dat het materiaal uit LR62 ook daarvan 

afkomstig is. Zeker ook omdat er een misbaksel (fragment 

van drie aan elkaar gesmolten tegulae) is aangetroffen. 

Al kan aan de hand van één fragment niet geconcludeerd 

worden dat er dan ook op deze locatie geproduceerd is, 

als een aanwijzing voor de mogelijkheid dat er sprake 

zou kunnen zijn van lokale productie mag het toch wel 

worden beschouwd. Alleen een grootschalig geochemisch 

onderzoek van baksels langs de limes zal duidelijkheid 

kunnen verschaffen over productie en transport van 

grofkeramisch bouwmateriaal. 

De datering van het materiaal is problematisch. 

Natuursteen laat zich niet dateren, anders dan dat het 

pas op grote schaal vanaf de laatste kwart van de eerste 

eeuw wordt toegepast. Het gebruik van grofkeramiek 

begint iets eerder. Het materiaal van LR62 lijkt, op basis 

van de stempels en de hoeken van de tegulae, vrijwel 

uitsluitend in de tweede en derde eeuw te zijn gebruikt. 

Ouder materiaal lijkt nauwelijks voor te komen. Wel zijn 

er mogelijk enkele aanwijzingen voor jonger materiaal. Er 

is een fragment van een tegulatype gevonden dat verder 

alleen bekend is uit middeleeuwse contexten. Gebruik 

van dit type is aangetoond tot in de twaalfde eeuw, maar 

lijkt al in de vroege middeleeuwen te zijn ontstaan. In 

Tabel 5.16 Verspreiding basalt naar spoor c.q. laag en fase.

2 of 3a 3 3 of 4 3a of na 3 Na 3 4 6 tot

BAFZ 11 11

LAAG 1 5 1 2 11 20

Onbekend 4 1 1 9 15

GR 2 2

KL? 1 1

POEL 1 1

tot 1 9 2 3 2 32 1 50
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hoeverre er een continuïteit is in productie en gebruik 

tussen de oudheid en de middeleeuwen is onduidelijk. 

Het opvallende stempel – zowel in vorm als plaatsing – is 

verder alleen bekend is van een site in Engeland, waar 

het uit de late derde of vroege vierde eeuw zou stammen. 

Problematisch is dat het exemplaar in LR62 is aangetrof-

fen in de zone direct ten westen van de beschoeiing uit 

96, en dus uit het begin van de tweede eeuw zou moeten 

dateren. Tenslotte is er nog een tegulahoek aangetroffen 

die volgens Warry in de late oudheid is te dateren. Al met 

al kan geconcludeerd worden dat het grofkeramische 

bouwmateriaal van LR62 uit de tweede en derde eeuw 

stamt, met mogelijk enkele fragmenten die (aanzienlijk) 

jonger zouden kunnen zijn. 

Het materiaal is grotendeels aangetroffen in de geul van 

de Heldammer stroom. Een deel zal hier zeker als afval in 

zijn gedeponerd door de bewoners van de aangrenzende 

vicus. Echter, het grootste deel lijkt doelbewust in de geul 

te zijn gestort als bescherming van de oever. Dit lijkt te 

zijn gebeurd tijdens fase 4, wanneer de rivier weer haar 

loop naar het oosten verplaatst. Een deel van het grofke-

ramische materiaal vertoont afslijting onstaan door stro-

mend water. Maar met name het basalt zou als aanwijzing 

voor deze waterstaatkundige ingreep of ingrepen kunnen 

worden beschouwd. Elders langs de Rijn lijkt dit overigens 

ook gebeurd te zijn. Een overzicht van al het natuursteen 

aangetroffen in Romeinse contexten in het gebied van de 

Leidsche Rijn zou wel eens verhelderend kunnen zijn voor 

het gebruik van de materiaalcategorie in de delta.
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Afb. 6.1 Verspreiding van de metalen voorwerpen op het onderzoeksterrein, ingedeeld per functiecategorie.
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6.1 Inleiding

Gedurende het archeologische onderzoek van LR62 

aan de Heldammer rivier in de directe omgeving van 

het voormalig Romeinse castellum in de Meern is een 

grote, en wat betreft samenstelling bijzondere, groep 

metaalvondsten uit voornamelijk de (midden-)Romeinse 

tijd geborgen (zie afb. 6.1). In onderstaande rapportage 

zal eerst de basis en ook de fysieke kwaliteit van het 

materiaal worden beschreven. Hierna zal in het kort de 

onderzoeksmethodiek worden besproken. Tenslotte zul-

len naast de uitgebreide vondstbeschrijvingen de groepen 

metaalvondsten in relatie tot de faseringsopbouw van de 

rivier per toegekende fase worden besproken. 

6.2 Materiaal

6.2.1 Basis

In totaal zijn 951 zowel complete als ook veel gefrag-

menteerde metalen voorwerpen geborgen. Op basis 

van de vorm, functie of de archeologische context kan 

worden verondersteld dat tenminste 675 stuks (71%) in 

de Romeinse tijd vervaardigd en gebruikt zullen zijn. De 

nadruk zal in deze rapportage dan ook op dit Romeinse 

subcomplex worden gelegd.  

De overige metaalvondsten kunnen hier verder worden 

onderverdeeld in drie groepen. Een kleine groep van vier 

vondsten, aangetroffen in de bouwvoor, in greppels met 

een postmiddeleeuwse datering en in verstoringen van een 

meer recente aard, kan op basis van de vorm in de vroege 

middeleeuwen gedateerd worden (fase 7, zie § 6.4.3). 

Een tweede groep van 115 vondsten betreft materiaal dat 

alleen op basis van de context mogelijk ook in de vroege 

middeleeuwen dateert (zie § 6.4.2, fase 6). De derde groep 

betreft ondetermineerbaar materiaal afkomstig uit de 

bouwvoor en verstoorde context, of materiaal dat op basis 

van de vorm of functie een meer recente datering kent en 

niet aan de verkregen contextgegevens gekoppeld kan 

worden (157 stuks). Deze laatste groep is hier dan ook 

niet geselecteerd voor een verdere beschrijving. 

6.2.1 Fysieke kwaliteit

Gebleken is dat de kwaliteit van het vondstmateriaal sterk 

afhankelijk was van de context waaruit het is geborgen. 

6  Metaal 
N.D. Kerkhoven

Vooral de diepere vondstlagen in de Heldammer rivier 

hebben door de gunstige anaerobe milieuomstandigheden 

voor een uitstekende natuurlijke conservering gezorgd. 

Het vondstmateriaal uit de hogere en zandige afzettingen, 

die zich veelal boven de grondwaterstand bevonden en 

waarbij een sterke doorlaat van zuurstof aanwezig zal zijn 

geweest, kent in veel gevallen sterke corrosievorming. Dit 

geldt nagenoeg voor alle vondsten ongeacht de metaal-

soort. Vooral bij de vondsten van ijzer heeft dit ervoor 

gezorgd dat in veel gevallen de oppervlaktedelen van een 

object in corrosieproducten zijn omgezet waardoor de 

oorspronkelijke vorm niet of nauwelijks te identificeren is. 

Metalen objecten afkomstig uit de meer recente sporen, 

verstoringen of de bouwvoor kennen in nagenoeg alle 

gevallen een zeer slechte staat van conservering. 

Gezien de niet geringe betekenis van een goed leesbaar 

metaalcomplex, afkomstig uit de periferie van een 

beschermd archeologisch monument, is wat betreft 

conservering gekozen om weinig selectief te zijn. De 

metaalvondsten die op basis van de vorm of functie aan 

de in deze rapportage genoemde tijdsperiodes zijn te 

koppelen zijn alle in aanmerking gekomen voor actieve 

conservering.

6.3 Methode

Tijdens het veldwerk zijn metaalvondsten voornamelijk 

gevonden door het systematisch hanteren van een 

metaaldetector. Enkele vondsten zijn op het oog aange-

troffen tijdens het handmatig onderzoeken en afwerken 

van grondsporen en vondstlagen. Evenals de overige 

materiaalcategorieën zijn de metaalvondsten bij de aanleg 

van de archeologische werkniveaus per werkput steeds 

in vakken van vier bij vier meter verzameld. Hierbij zijn 

bijzondere metaalvondsten driedimensionaal ingemeten 

en met vondstnummer afzonderlijk geadministreerd. 

Op het metaalcomplex van LR62 heeft geen metallurgisch 

onderzoek plaatsgevonden. Bij determinatie zijn de me-

taalsoorten alleen optisch bepaald. Het grootste gedeelte 

van het metaalcomplex bestaat uit vondsten van ijzer, 

hiervan zijn 787 stuks verzameld. Van een koperlegering 

zijn 114 stuks. Deze vondsten zullen in deze rapportage 

verder met de meer gangbare verzamelterm ‘’brons’’ 

worden aangeduid. Van lood zijn 42 stuks, een kleine 

groep van 8 stuks is van zilver of zilver dat is gelegeerd 
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met koper (zie ook tabel 6.1). Van twee vondsten zijn 

röntgenfoto’s gemaakt; de spatha en de lorica hamata 

(zie § 6.4.1).

In de onderstaande vondstbeschrijvingen wordt naast de 

omschrijvingen eveneens ingegaan op de datering als ook 

de spreiding van de verschillende typen metaalvondsten. 

Voor de contextdatering van de individuele metaalvond-

sten wordt hier verwezen naar § 6.4.3. Voor een goed 

overzicht en naar traditioneel gebruik in publicaties van 

onderzoek naar archeologische metaalvondsten, zijn deze 

hier gegroepeerd en in functionele categorieën beschre-

ven. Waar van toepassing zijn de vondsten onderverdeeld 

in: militaria, paardentuig, sieraden & kledingaccessoires, 

handel, vaatwerk, werktuig en overig (zie tabel 6.2). De 

vondstbeschrijvingen zijn verder verdeeld in een groep 

met vondsten uit de (midden-)Romeinse tijd (§ 6.4.1) en 

een groep met post-Romeinse metaalvondsten (§ 6.4.2). 

Op basis van de stratigrafie van de voormalige rivierloop 

is het archeologische vondstmateriaal van de opgraving 

aan meerdere fases toegekend (zie § 3.1). In de ana-

lyse zullen onder meer de aan de fasering gekoppelde 

metaalgroepen afzonderlijk worden besproken waarin 

wordt gekeken of ook op basis van de datering van de 

metaalvondsten een duidelijke chronologische opbouw 

gegeven kan worden (zie § 6.4.3). Ook zal hier naar de 

aard, de eventueel aanwezige verschillen in samenstelling 

en naar de verspreiding op de onderzoekslocatie per fase 

worden gekeken (zie § 6.4.4).

6.4 Resultaten

6.4.1 Romeinse tijd 

Militaria 

De hier beschreven metaalvondsten zijn specifiek aan 

het gebruik door soldaten te relateren. In het geval 

van LR62 gaat het om 21 stukken en betreft het in 

volgorde van beschrijving: wapens, onderdelen hiervan, 

uitrustingsstukken en aan militair gebruik te relateren 

kledingaccessoires.

Spectaculair en uiterst zeldzaam is de vondst van een 

Romeins ijzeren langzwaard dat met een gedeelte van de 

houten zwaardschede bewaard is gebleven (vondstnr. 658, 

afb. 6.2). Het uitermate goed geconserveerde langzwaard, 

beter bekend als spatha, is aangetroffen in een van de 

Tabel 6.1 Overzicht aantallen per metaalsoort.

Metaalsoort Aantal

IJzer 787

Koperlegering 114

Lood 42

Zilver (zilver-koperlegering) 8

Totaal 951

Tabel 6.2 Overzicht van het aantal vondsten 
uit de Romeinse tijd per functiecategorie.

Functiecategorie Aantal

militaria 24

paardentuig 10

sieraden & kledingaccesoires 13

handel 30

vaatwerk 1

werktuig 3

overig 675

Totaal 756

Afb. 6.2 De ontdekking van het Romeinse langzwaard op de 
voormalige rivierbodem.
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onderste twee vondstlagen in het westelijke deel van 

het onderzochte tracé van de voormalige rivierloop (fase 

3b/4).268 

De (complete) spatha heeft met de angel en kling een 

totale lengte van 74 cm en bezit naast de resten van een 

houten zwaardschede ook nog een compleet en redelijk 

goed bewaard gevest. De tweesnijdige zwaardkling 

heeft een bladlengte van 54 cm waarbij het begin van de 

kling 8 mm wordt overlapt door de houten gevestknop 

(voor een matenschema zie afb. 6.3). De kling eindigt in 

een korte driehoekige punt. De buitenzijde van de kling 

vertoont geen duidelijke middenrib noch een of meerdere 

geulen op een van de twee bladzijdes. 

Het 20 cm lange gevest is samengesteld uit drie losse 

onderdelen: een ronde eindknop, een gefacetteerde en ge-

ribde greep en een halfronde gevestknop of pareerstang 

(zie afb. 6.4). Zowel de ronde eindknop en de halfronde 

gevestknop hebben een ovale of eivormige omtrek. 269 

Specialistisch onderzoek aan het hout heeft uitgewezen 

dat de eindknop en de greep net als het hout van de 

zwaardschede uit lindehout (tilia) zijn vervaardigd (zie 

bijlage 3).270 Door de slechtere kwaliteit van de gevest-

knop kan een zekere houtdeterminatie hier niet worden 

gegeven. Aannemelijk is wel dat ook dit onderdeel uit 

lindehout is vervaardigd. Lindehout is door de zachte 

houtsoort goed te bewerken en is licht in gewicht.

De schede bestaat uit twee platen van lindehout die 

(oorspronkelijk) door een leren omhulsel bij elkaar zullen 

zijn gehouden. Tijdens de berging zijn ook een ijzeren 

schedepuntbeschermer en een ijzeren riemhouder los van 

het zwaard aangetroffen (zie afb. 6.5). Tijdens de restau-

ratiewerkzaamheden is door middel van röntgenopnames 

geconstateerd dat het afgebroken gedeelte van een van 

de stiften of krammen van de los aangetroffen ijzeren 

riemhouder zich nog in de schede bevond. Hiermee kon 

de oorspronkelijke positie van de riemhouder worden 

bepaald en is deze bij de restauratie teruggezet.271 De 

riemhouder is van een eenvoudige trapeziumvormige uit-

voering en zat oorspronkelijk aan het bovenste deel van 

de voorzijde met de twee stiften aan de achterzijde in het 

hout van de schede bevestigd.272 Een schouderriem kon 

dan eenvoudig door de smalle rechthoekige opening aan 

de voorzijde van de riemhouder worden gevoerd. Spathae 

werden in de tweede eeuw met behulp van een schouder-

riem (balteus) aan de linkerzijde gedragen en die zaten 

doorgaans aan de heupgordel bevestigd (zie afb. 6.6).

De schedepuntbeschermer betreft een exemplaar van het 

eenvoudige, peltavormige type en zat oorspronkelijk aan 

de onderzijde om het houten schede-uiteinde geklemd. 

De los aangetroffen schedepuntbeschermer van LR62 is 

waarschijnlijk in de loop van tijd van het natte en zachte 

schedehout los geraakt. 

Vondsten van riemhouders als ook schedepuntbescher-

mers zijn in een ijzeren uitvoering, in tegenstelling tot 

veel bekende exemplaren uit Duitsland en Zwitserland, 

voor Nederland tot op heden vrij zeldzaam te noemen.

De spatha van LR62 kan hier op basis van de lengte, de 

klingopbouw als ook de uitvoering van het gevest en de 

losse schedeonderdelen, en daarmee de draagwijze, wor-

den betiteld als een spatha van het Straubing/Nydam type 

(Nicolay type B2).273 Dit type geldt als doorontwikkeling 

van de gladius-achtige spathae van het type Newstead: 

een combinatie van een Romeinse gladius (kortzwaard) 

en een laat-La Tène-zwaard uit de eerste eeuw na Chr.274 

Het Straubing/Nijdam type is sinds de vroege tweede 

eeuw de vervanger van het Newstead type en is tot in de 

late derde eeuw in gebruik geweest.275 Nicolay geeft aan 

dat dit zwaardtype zowel in het Romeinse rijk als in het 

gebied noordelijk van de Rijn is geproduceerd.276 

In tegenstelling tot de vroegere gladii en spathae, die 

specifiek aan respectievelijk de infanterie en cavalerie 

kunnen worden toegeschreven, zijn spathae van het 

type zoals die van LR62 zowel door de infanterie als 

cavalerie gebruikt.277 Met dit laatste wordt vermoedelijk 

de veranderde strijdwijze in de (Romeinse) oorlogsvoering 

geïllustreerd waarbij het gebruik van kortzwaarden in 

man-tot-man gevechten in de vroege tweede eeuw na Chr. 

in onbruik zal zijn geraakt.

In tegenstelling tot meerdere bekende complete gladii met 

bijbehorende schedes (o.a. uit Nijmegen) is in Nederland 

tot op heden niet eerder een intacte en goed bewaarde 

spatha aangetroffen waarbij ook nog eens de schede be-

waard is gebleven. Tegenover de vele bekende zwaard-

schede-onderdelen van spathae, van zowel Romeins 

militaire als civiele vindplaatsen, zijn in Nederland slechts 

enkele ijzeren zwaardklingen of klingonderdelen van 

spathae van het Straubing/Nydam type bekend uit Lobith, 

Alem, Rossum en Empel.278 Bij deze exemplaren gaat het 

net als bij LR62 om riviervondsten. Deze vondsten zijn 

voornamelijk aangetroffen tijdens baggerwerkzaamheden.

Naast het complete zwaard met schede zijn tijdens de 

opgraving drie losse bronzen onderdelen van zwaardsche-

des aangetroffen. Het gaat hier om een groot gedeelte 

van een schedepuntbeschermer (vondstnr. 728) en twee 

(zwaard)riemhouders (vondstnr. 101/vondstnr. 512). 

Van de schedepuntbeschermer is ongeveer driekwart 

bewaard gebleven. Gezien de vorm van de onderzijde 

kan het stuk tot de ovaal- of rondvormige typen ge-

rekend worden. Aan één zijde en ter hoogte van een 

breukrand zijn nog enkele van de originele golvende 

lijnen waar te nemen. Vermoedelijk gaat het hier om 

de aanzetten van opengewerkte peltavormige versie-

ringen, een veel voorkomend verschijnsel op dit type 

schedepuntbeschermer.279 



Afb. 6.3a-c Röntgen- en detailopnames met maatverhoudingen van het complete zwaard tijdens en na restauratie. Foto’s: Restaura.
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Afb. 6.4 Detailopname van het houten gevest.

Afb. 6.5 De los van het zwaard aangetroffen ijzeren zwaardriem-
houder (links) en zwaardpuntbeschermer (rechts).

Afb. 6.6 Reconstructie van de tweede- of derde-eeuwse draagwijze 
van een spatha aan een schouderriem. Naar Bishop/Coulston 
1993, fig. 92.

139 



Schepen, scherven en schoeiingen. Basisrapportage Archeologie 43 140 

De ca. 10 cm lange riemhouder met vondstnr. 101 is op een 

klein afgebroken (versierd?) gedeelte aan de onderzijde na 

compleet te noemen (zie afb. 6.7). Dit exemplaar heeft aan 

de bovenzijde als versiering een gehoornde ringvorm. In 

Nederland zijn sterk gelijkende exemplaren onder andere 

bekend uit Zwammerdam280 en Den Haag.281 Het tweede 

stuk betreft een fragment van de onderzijde van een riem-

houder en heeft aan het uiteinde een hart- of kruisvormige 

versiering. Voor dit exemplaar zijn veel parallellen bekend 

van zowel Romeins civiele als militaire vindplaatsen in 

geheel Noordwest-Europa, in het bijzonder langs de limes.

Zowel de puntbeschermer als de twee riemhouders staan 

in dezelfde vormtraditie als die van de hierboven beschre-

ven schedeonderdelen van de spatha en kunnen vanaf 

ongeveer het midden van de tweede eeuw tot ruim in de 

derde eeuw worden gedateerd.282 

Een bijzonder stuk dat mogelijk ook tot sierbeslag van 

een zwaardschede gerekend kan worden is een ronde 

bronzen sierschijf met centraal een in reliëf aangebrachte 

afbeelding van een mannen- of vrouwenbuste en profil 

(vondstnr. 233, afb. 6.8) . Op het hoofd van het naar 

links kijkende portret is nog duidelijk een gestileerd 

weergegeven Korinthische helm waar te nemen. Aan de 

rand van de schijf bevinden zich twee geprofileerde parel-

lijsten. De diameter van de schijf is 4,2 cm. 

Doordat de afbeelding niet erg scherp bewaard is geble-

ven kan niet met zekerheid gezegd worden of de afbeel-

ding hier mogelijk het portret van een meer mythische 

figuur betreft. De figuur met de gestileerde Korinthische 

helm kent enige gelijkenis met andere gestileerde afbeel-

dingen van bijvoorbeeld de godin Minerva. De afbeelding 

van de sierschijf van LR62 heeft echter wel een meer 

mannelijke uitstraling.

Sierschijven als deze komen onder meer voor als 

versiering van zwaardschedes. Een voorbeeld van een 

Afb. 6.7 Zwaardriemhouder met gehoornde ring. Foto: Hans Lägers.

Afb. 6.8 Sierschijf met portretafbeelding. Foto: Hans Lägers.

Afb. 6.9 Gespplaat met peltamotieven met restant van een schar-
nierende gespbeugel uit de derde eeuw na Chr. Foto: Hans Lägers.



141 

vergelijkbare sierschijf van nagenoeg dezelfde diameter 

is het exemplaar dat op de schede van het ‘zwaard van 

Tiberius’ bewaard is gebleven.283 Deze schede heeft 

oorspronkelijk tot een zwaard van het gladius-type Mainz 

behoord en is uit Mainz afkomstig. Doordat de achterzijde 

van de schijf van LR62 door corrosievorming sterk is 

vervormd, kan over de oorspronkelijke bevestigingswijze 

niets naders gezegd worden. 

De sierschijf lijkt uit twee samengevoegde ronde plaatjes 

van bronsblik vervaardigd te zijn. Tussen deze plaatjes 

lijkt lood te zijn aangebracht. Aan de rand van het stuk 

zijn op meerdere plaatsen nog loodresten te herkennen. 

Ook het vrij grote gewicht van de sierschijf (24 gram) 

doet de toepassing van lood vermoeden. Een gebruik van 

de sierschijf als onderdeel van een riemverdeler (phalera) 

of mogelijk als onderdeel van riembeslag kan hier niet 

uitgesloten worden. De sierschijf kan op basis van de 

vorm of de afbeelding niet nauwkeurig worden gedateerd.

Naast de vondst van het complete zwaard zijn er enkele 

sterk gecorrodeerde delen van een ijzeren dolk (pugio) 

aangetroffen (vondstnr. 071). Vermoedelijk gaat het hier om 

een van oorsprong complete ijzeren dolk die, door de hoge 

stratigrafische ligging vlak onder de bouwvoor, een lang 

verblijf in de grond niet goed heeft doorstaan. Het vermoe-

den dat de ijzeren kerndelen van de dolk totaal in roest zijn 

omgezet is bevestigd door middel van röntgenonderzoek.284

Vaak is het de vorm van het symmetrische lemmet van 

een Romeinse dolk die in combinatie met de wijze van 

versiering van de (dan nog resterende) dolkschede wat 

meer duidelijkheid kan geven als het gaat om datering. 

Aan de hand van een nog resterende bronzen strip met 

meegegoten klinknageltjes kan bij het verder nagenoeg 

vergane exemplaar van LR62 alleen gezegd worden dat 

het oorspronkelijk een dolk met een pommel van het 

platte type moet zijn geweest. Dolken met dit soort rechte 

pommels zijn echter langdurig in gebruik geweest en 

worden vanaf de vroeg-Romeinse tijd tot ver in de derde 

eeuw na Chr. gedateerd en zullen door zowel legionairs 

als hulptroepsoldaten (auxilia) zijn gebruikt.285

Een aantal vondsten betreft onderdelen van brons die 

oorspronkelijk deel hebben uitgemaakt van een zwaard-

gordel (cingulum/balteus).286 Het gaat hier om gespen, 

gespplaten en gordelbeslag. De militaire (heup)gordel 

kent gedurende de Romeinse tijd verschillende draag-

wijzen. In de eerste eeuw was het gebruikelijk om twee 

vrij smalle heupgordels kruislings te dragen waaraan een 

zwaard (gladius/spatha) en een dolk (pugio) gehangen 

kon worden. Ook kon het wapenschort (Pteruges) aan de 

heupgordel bevestigd worden. In latere perioden werden 

zowel het zwaard als de dolk samen aan één bredere 

heupgordel gedragen met soms een aparte schouderriem 

voor het zwaard, zoals bij de spatha van LR62. Deze zat 

dan deels ook aan de heupgordel bevestigd. 

Opvallend is de zeldzaam grote rechthoekige openge-

werkte gespplaat met peltamotieven waaraan nog een 

deel van de oorspronkelijk scharnierende gespbeugel 

resteert (vondstnr. 040, afb. 6.9). Aan de achterzijde van 

het goed bewaard gebleven stuk zijn op de vier hoeken 

de bevestigingsstiften met contraknoppen bewaard 

gebleven. Op enkele gedeeltes zijn nog duidelijke sporen 

van vertinning waar te nemen. 

De gespplaat kan op basis van de opengewerkte motieven 

vanaf de tweede helft van de tweede eeuw tot ruim in 

de derde eeuw worden gedateerd. Oldenstein beeldt een 

nagenoeg identiek (gefragmenteerd) stuk uit Saalburg 

(D) af waarbij geopperd wordt dat dit soort breed en 

opengewerkt gordelplaatwerk meer een typisch derde- 

eeuws karakter heeft, en dan met name typerend is voor 

de eerste helft van de derde eeuw.287 De spreiding van 

Afb. 6.10 Diverse onderdelen die oorspronkelijk tot één en dezelfde zwaardriem of -gordel hebben behoord. Foto: Hans Lägers.

Afb. 6.11 Bevestigingsconstructie aan de achterzijde van de 
gespplaat en gesp. De gespplaat werd met naald en stiften door 
openingen in het leer gedrukt waarna de naald in een naaldhouder 
werd gestoken en zo kon worden bevestigd. Foto: Hans Lägers
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dit type riembeslag is (vooralsnog) niet duidelijk. Enkele 

vergelijkbare stukken zijn bekend uit voornamelijk het 

Obergermanisch-Raetisch Limesgebied.288

Bijzonder zijn de los aangetroffen rechthoekige 

gordelplaatjes van dezelfde afmetingen (vondstnr. 

468/641/655) als ook de gespplaat van dezelfde vorm 

en grootte waaraan een nog scharnierende gesp resteert 

(vondstnr. 769, afb. 6.10). Het is aannemelijk dat deze 

stukken oorspronkelijk tot een en dezelfde zwaardriem 

hebben behoord. Op een van de gordelplaatjes bevindt 

zich nog een secundair aangezette kikker in rozetvorm. 

Hieraan kon oorspronkelijk de schede van een dolk 

(pugio), met op enige tussenafstand een tweede exem-

plaar, aan de gordel opgehangen worden. Aan de achter-

zijde van het gespplaatje met de nog scharnierende gesp 

is de bevestigingsconstructie compleet bewaard gebleven. 

Hierbij bevindt de platgehamerde naaldconstructie zich 

nog in gesloten toestand in de naaldhouder (zie afb. 

6.11). Aan de achterzijde van de andere gordelbeslagen 

bevinden zich meegegoten stiftplaatjes met verbindings-

ogen. Oorspronkelijk waren deze gordelplaatjes aan de 

achterzijde van de leren gordel door middel van een 

ketting of draad met elkaar verbonden. 

Deze set van riembeslag is van het type Osterburken en 

kan vanaf het begin van de tweede helft van de tweede 

tot en met de eerste helft van de derde eeuw worden ge-

dateerd.289 Gespen van het type Osterburken kennen een 

groot verspreidingsgebied waarbij grote aantallen bekend 

zijn van zowel Romeins civiele als militaire vindplaatsen 

binnen het gehele Romeinse rijk.

Twee losse eenvoudige D-vormige gespen met een ver-

smallende angelstang zijn van een latere datering dan het 

hierboven beschreven riembeslag en hebben oorspronke-

lijk tot laat-Romeinse soldatenriemen behoord (vondstnr. 

181/474). Soms zijn op dit type gesp bij de overgangen 

naar de smalle angelstang versieringen met dierenkoppen 

te zien. Of dit in het geval van de exemplaren van LR62 

ook het geval is valt door de slechte staat van conserve-

ring niet te zeggen. De datering van dit type gesp ligt in 

de vierde en de eerste helft van de vijfde eeuw.290 

Naast de vrij unieke vondst van de complete spatha 

herbergt het metaalcomplex van LR62 een tweede vondst 

van een eveneens uitzonderlijke zeldzaamheid. Het gaat 

hier om een Romeinse speer waarbij zowel de ijzeren 

speerpunt, een ijzeren voet als ook, ondanks enkele breu-

ken, de complete houten schacht bewaard is gebleven 

(vondstnr. 151, afb. 6.12a-b). Een inscriptie met de tekst 

“VIIRAX” aan een zijkant op de holle ijzeren schacht van 

de speerpunt maakt de vondst nog eens extra bijzonder. 

Voor zover bekend zijn niet eerder vergelijkbare complete 

speren uit de Romeinse tijd teruggevonden. De totale 

lengte van de speer, gemeten vanaf de speerpunt tot de 

punt van de voet is 1,95 meter. De totale lengte van de 

speerpunt is 38 cm, de lengte van de schoen meet 9,5 cm 

(zie ook afb. 6.11b). 

Door middel van röntgenonderzoek is gebleken dat de 

147,5 cm lange houten schacht zowel in de holle schacht 

van de wilgenbladvormige speerpunt als in de holle 

schacht van de conisch gevormde voet met behulp van 

een nagel is vastgezet.291 In beide gevallen zijn deze aan 

de buitenzijde verzonken aangebracht. Zowel de schacht 

van de ijzeren speerpunt als die van de voet heeft een 

overlappend gesmede verbinding.

Diverse metingen van de dikte van de in doorsnede ronde 

houten schacht laten over de gehele lengte een varierende 

diameter zien tussen de 10 en 16 mm. Zowel bij de 

speerpunt als bij de voet is de doorsnede rond en meet 

de doorsnede 14 mm. Het middenstuk van de schacht is 

Afb. 6.12a. De complete speer in situ.
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Afb. 6.12b. De speer vooraf conservering, na conservering en in detail. Detailfoto’s: Restaura.
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meer ovaal waarbij de grootste diameter 16x14mm is (zie 

ook afb. 6.11). Het hout is afkomstig van een hazelaar 

(Corylus avellana).292

De ijzeren schoen van de speer heeft een conisch 

gesloten schacht en eindigt in een massieve punt. De 

schoen diende naast bescherming van de onderkant van 

de houten schacht voornamelijk om de speer rechtop 

in de grond te kunnen steken. In noodgevallen zouden 

speer- of lansschoenen als deze ook in de strijd ingezet 

kunnen worden.293

Voor de vraag of de speer nu als werpspeer (iaculum) 

of meer als stootlans (hasta) gezien moet worden is 

waarschijnlijk vooral de grootte van de ijzeren speerpunt 

van belang. In zijn verhandeling over Romeinse militairen 

in de eerste eeuw na Chr. oppert Deschler-Erb dat speren 

met ijzeren speerpunten groter dan 21 cm eerder als 

stootwapen gezien kunnen worden, kleinere speerpunten 

zouden eerder tot de categorie werpsperen behoren.294 

Met een grootte van maar liefst 38 cm voldoet de ijzeren 

speerpunt van LR62 ruim aan deze kwalificatie om de 

complete speer een stootlans te laten zijn. Bishop en 

Coulston noemen echter ook de eenvoudige mogelijk-

heid dat veel speren een dubbele functie van zowel 

een werp- als stootwapen kunnen hebben gehad.295 Zij 

noemen ook dat de lengte maar vooral de diameter van 

de speerschacht een belangrijke rol zou kunnen spelen bij 

het kwalificeren van een speer als werp- of stootwapen.296 

Echter, door het tot op heden ontbreken van complete 

speren uit de Romeinse tijd is hier vooralsnog geen nader 

onderzoek naar te verrichten. Nu we met het exemplaar 

van LR62 wel een complete speer voorhanden hebben, 

en naar de diameter van de houten schacht kijken, is de 

ongeveer 1,5 cm dikke schacht vrij slank, zo niet erg dun 

te noemen. Bij het gebruik als stootwapen zou men eerder 

een wat dikkere en dus stevigere schacht verwachten. 

Een gebruik van de speer als werpwapen lijkt vooralsnog 

dus het meest aannemelijk. Mogelijk maakt de combinatie 

van de meer dan manshoge speer, de lange doch slanke 

wilgenbladvormige speerpunt en de vrij kleine diameter 

van de houten schacht, dat het exemplaar van LR62 

evenwel als voorbeeld kan dienen van een stootlans die 

ook als werpspeer ingezet kon worden.

Aangezien de vaak eenvoudige vormen van ijzeren 

onderdelen van Romeinse speren typologisch niet of 

nauwelijks zijn te dateren297 zijn we sterk afhankelijk van 

de contextdatering (zie § 6.4.3). Mogelijk kan ook de 

inscriptie hierin van belang zijn. IJzeren speer- of lanspun-

ten, waarvan een groot aantal varianten bestaan, als ook 

de speer- of lansschoenen kennen een zeer grote sprei-

ding door het gehele Romeinse rijk en ver daarbuiten. In 

Nederland zijn van voornamelijk de limescastella grotere 

concentraties van losse exemplaren bekend. Het gebruik 

van werpsperen en/of stootlansen wordt vooralsnog 

veelal aan het gebruik door hulptroepen toegeschreven, 

zowel bij de infanterie als ook de cavalerie.298

Naast de complete speer zijn tijdens de opgraving nog 

drie losse ijzeren speerpunten aangetroffen. Twee hiervan 

zijn van nagenoeg hetzelfde type als die van de hierboven 

beschreven complete speer en hebben beide een wilgen-

bladvormig blad. De verschillen zijn dat beide losse exem-

plaren geen holle maar een gesloten schacht en bredere 

schouders (onderzijde speerblad) hebben. Hierbij is de 

schacht van vondstnr. 319 met 10 cm vrij lang te noemen 

(zie afb. 6.13). De totale lengte van deze speerpunt meet 

31,5 cm. De speerpunt met vondstnr. 722 (niet afgebeeld) 

is in meerdere fragmenten van een slechte kwaliteit aan-

getroffen. Na reconstructie blijkt het om een exemplaar 

van ongeveer 35 centimeter te gaan waarbij de punt niet 

Afb. 6.13 Speerpunt met lange schacht (LR62-319). Foto: Hans Lägers.
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volledig bewaard is gebleven. Metingen aan de bladvorm 

doen vermoeden dat de speer- of lanspunt oorspronkelijk 

ongeveer 38 centimeter in lengte moet zijn geweest, net 

zo groot als die van de ‘VIIRAX’ speer. 

Het derde en kleinere exemplaar is de punt van een 

werpspeer (vondstnr. 455, afb. 6.14). Ook hier gaat 

het om een speerpunt in een wilgenbladvorm. De holle 

schacht verkeert niet meer in de oorspronkelijke staat 

en is slechts gedeeltelijk bewaard gebleven. Of het hier 

een gesloten of een open overlappend gesmede schacht 

betreft valt niet met zekerheid te zeggen. Het gefragmen-

teerde stuk is 10,2 cm in lengte.

Naast de speerpunten is ook de ijzeren punt van een 

pijl aangetroffen (vondstnr. 659, afb. 6.15). De punt is 

compleet bewaard gebleven en is 14 cm in lengte. Door 

de langgerekte (8 cm), massieve, vierkantige en pirami-

dale kop van de pijlpunt gaat het om een onderdeel van 

een geschutspijl die bij een (torsie-) katapult (catapulta) in 

gebruik zal zijn geweest. Voor een zekere kwalificatie om 

een pijl met een vorm als deze een geschutspijl te laten 

zijn noemt Deschler-Erb dat een pijl dan aan het minimale 

gewicht van 25 gram moet voldoen en minimaal 6 cm in 

lengte zou moeten zijn.299 Met een gewicht van iets meer 

dan 41 gram en de lengte van 14 cm voldoet de pijlpunt 

van LR62 ruim aan dit criterium. Deschler-Erb noemt dat 

geschutspijlen langer dan 10 cm mogelijk ook aan het ex-

clusieve gebruik door legioentroepen toe te schrijven zijn, 

hier is echter nog volop discussie over.300 De diameter van 

de open holle schacht van het exemplaar van LR62 is 1 

cm. Onderaan de schacht bevindt zich aan één zijde nog 

de kop van een nagel waarmee de houten schacht van de 

geschutspijl oorspronkelijk zal zijn vastgezet.

Afb. 6.14 Punt van een werpspeer.

Afb. 6.15 IJzeren punt van een geschutspijl.
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Bijzonder zijn twee klompen van ijzer waarin zich 

opgerolde resten van kettingpantser of maliënkolder 

(lorica hamata) bevonden (vondstnr. 467, afb. 6.16). 

De resten bestaan uit geclusterd vlechtwerk van kleine 

ijzeren en enkele bronzen draadringetjes die met een 

gemiddelde diameter van ongeveer 7 mm afwisselend 

aan elkaar gestanst en geniet zijn. De twee losse klompen 

zijn bij elkaar teruggevonden en zullen onderdeel hebben 

uitgemaakt van een en hetzelfde kettingpantser.

Het gebruik van kettingpantsers is in de Republikeinse tijd 

door het Romeinse leger van de Kelten overgenomen. Die 

introduceerden dit type pantser reeds in de vierde eeuw 

voor Chr.301 Kettingpantser is, hetzij veranderend van 

vorm, tot ver in de laat-Romeinse tijd door zowel legio-

nairs als de hulptroepsoldaten (auxilia)gedragen.302

Dat er in opgravingen in Romeins militaire context, in 

tegenstelling tot onderdelen van plaatpantser (lorica 

segmentata), relatief vrij weinig onderdelen van lorica 

hamata worden teruggevonden is vaak te wijten aan de 

sterke corrosiegevoeligheid van het ijzeren vlechtwerk 

waaruit dit type pantser is opgebouwd. Enige fragmenten 

van kettingpantsers zijn bekend van veelal militaire 

vindplaatsen door het gehele voormalige Romeinse rijk. 

In Nederland zijn vondsten bekend uit Vechten303, Alphen 

a/d Rijn, Den Haag, Empel, Houten en Nijmegen.304

Twee vondsten zijn fragmenten van schildrandbe-

slag (LR-533/688). De twee in doorsnede U-vormige 

fragmenten van respectievelijk 27,5 en 7 cm zijn uit 

bronsblik vervaardigd. Het beslag diende oorspronkelijk 

ter bescherming van de houten rand van een schild. 

De vraag blijft of het dunne randbeslag daadwerkelijk 

enige bescherming bood en het oorspronkelijk eigenlijk 

alleen een decoratieve functie zal hebben vervuld. Niet 

duidelijk is of deze randbeslagen oorspronkelijk voorzien 

zijn geweest van vaste bevestigingsplaatjes of dat deze 

bijvoorbeeld met schildrandklemmen op het houten schild 

bevestigd hebben gezeten. Zonder duidelijk inzicht in de 

bevestigingswijze kunnen deze fragmenten niet nauwkeu-

rig worden gedateerd.

Paardentuig

Mede door de grote aantallen van vondsten van Romeins 

paardentuig, afkomstig van meer landelijke en burger-

lijke nederzettingen zonder een direct Romeins militair 

verband, wordt dit soort vondsten tegenwoordig niet 

meer als puur militair beschouwd. Het is mede hierom 

dat de hier beschreven vondsten van paardentuig naar 

moderne trend apart van de militaire stukken van LR62 

Afb. 6.16 Kluiten met resten van maliënkolder. Rechts een detailopname. Foto’s: Hans Lägers.
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zijn beschreven. Toch is het in het geval van de onder-

zoekslocatie van LR62 aannemelijk, met letterlijk een 

Romeins castellum op de achtergrond, dat deze vondsten 

wel een direct verband houden met de aanwezigheid van 

Romeinse troepen. 

Een groep van tien vondsten betreft onderdelen van brons 

die oorspronkelijk vooral als sierstukken tot paarden-

tuig hebben behoord. Het gaat om een klein fragment 

van een hanger, een nagenoeg complete hanger, zes 

beslagstukken en een groot fragment van een bel. Het 

kleine fragment van een hanger (vondstnr. 582) betreft 

slechts een klein gedeelte van een type met gevleugelde 

vorm. Het bestaat voornamelijk nog uit een vrij groot 

meegegoten hangoog waaraan nog slechts een klein 

gedeelte van het sierplaatje resteert. Alleen op basis van 

de opbouw kan het stuk enigszins vergeleken worden met 

hangers van het gevleugelde fallustype. Aan hangers met 

afbeeldingen van een fallus, evenals hangers in de vorm 

van een eikel, maan of vulva, werden in de oudheid ook 

wel onheilafwerende krachten toegeschreven.305 Het type 

wordt vanaf de Augusteïsche tijd tot in het begin van de 

tweede eeuw gedateerd.306 De bijna complete hanger mist 

een klein gedeelte van het hangoogje (vondstnr. 343: afb. 

6.17). Het exemplaar heeft een langgerekte ruitvormige 

uitvoering en bezit een ruitvormig middenveld met een 

in millefiori-techniek uitgevoerd dambordpatroon dat 

bestaat uit afwisselend blauwe en witte glaspasta.

De zes sierbeslagen hebben oorspronkelijk op het leren 

riemwerk van paardentuig bevestigd gezeten. Om dit 

soort sierbeslagen aan het leer te kunnen bevestigen zijn 

deze vaak toegerust met één, maar vaker twee meege-

goten klinkstiften die aan het uiteinde zijn voorzien van 

contraknoppen. Soms zijn secundair losse klinkstiften met 

vaak ook losse contraknoppen of losse contraplaatjes aan-

gebracht. Een compleet beslagstuk heeft een geëmailleerd 

middenveld (vondstnr. 795: afb. 6.17). Het exemplaar is 

rond uitgevoerd en centraal voorzien van concentrische 

ringen, waarbij alleen nog het buitenste en het meest 

centrale veld een witte glaspasta heeft. Het stuk bezit 

nog een klein gedeelte van de oorspronkelijk meegegoten 

klinkstift. 

Een ovaalvormig beslagstuk met verdiept veld waarin 

centraal een tweede omhooggewerkt klein ovaal is aange-

bracht, is oorspronkelijk mogelijk ook voorzien geweest 

van glaspasta (vondstnr. 557). Bij dit exemplaar resteren 

aan de achterzijde nog twee meegegoten contraknop-

pen. Een compleet met klinkstiften bewaard stuk betreft 

er een van het type met vruchtbaarheidssymbool. Het 

ovale en ietwat bolvormige en massieve stuk heeft met 

een over de lengte aangebracht gleufje de eenvoudige 

voorstelling van een vulva (vondstnr. 582). Een ander 

sierbeslag betreft een exemplaar van het schelpvormige 

type (vondstnr. 729). Het vrij fors uitgevoerde exemplaar 

is met de twee klinkstiften en contraknoppen compleet 

bewaard gebleven. Een klein rond beslagstukje met een 

diameter van 1,6 cm is voorzien van een concentrische 

groef kort aan de rand van het verder onversierde stuk 

(vondstnr. 402). Aan de achterzijde is nog een klein 

gedeelte van de oorspronkelijk meegegoten klinkstift 

bewaard gebleven. Als laatste hier te noemen zijn twee 

kleine fragmenten van opengewerkte sierbeslagen waarbij 

niet de precieze vorm achterhaald kan worden. Gezien 

de opbouw van de fragmenten gaat het vermoedelijk om 

gedeeltes van oorspronkelijk ovaalvormige beslagstukken 

(vondstnr. 554/562). 

Met uitzondering van het schelpvormige beslagstuk ken-

nen de hierboven genoemde sierbeslagen een vrij lange 

gebruiksperiode. Deze typen worden in het algemeen 

met een startdatering vanaf circa 120 eeuw tot ruim in 

de derde eeuw gedateerd. Voor wat betreft het schelp-

vormige beslagstuk lijkt dit type een meer derde-eeuws 

karakter te hebben.307 In Nederland zijn vergelijkbare 

stukken onder andere bekend uit Woerden.308 

Van de hier genoemde types zijn van zowel militaire als 

civiele nederzettingsterreinen grote aantallen bekend. 

Deze kennen een groot verspreidingsgebied in het gehele 

voormalige Romeinse rijk. In Nederland zijn grotere con-

centraties bekend van onder meer de militaire vindplaat-

sen van Vechten en Nijmegen.309

Het fragment van een kleine bel (vondstnr. 792) met aan 

de bovenzijde een meegegoten hangoog heeft aan de 

binnenzijde nog enige resten van een bevestigingscon-

structie voor een klepel. Aan de nog intacte hoek aan de 

onderzijde van de bel bevindt zich een klein uitlopende 

en druppelvormige versiering (Nicolay type C). De bel 

heeft oorspronkelijk een rechthoekige uitloop gehad. Het 

belletje kan vanaf circa 120 tot ruim in de derde eeuw 

worden gedateerd.310

Afb. 6.17 Tweede- of derde-eeuws geëmailleerd riembeslag (links) 
en geëmailleerde hanger van Romeins paardentuig (rechts). Foto: 
Hans Lägers.
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Sieraden & kledingaccessoires 

Veertien vondsten van brons vallen in de categorie siera-

den of kledingaccessoires en behoren tot materiaal van 

een meer persoonlijke aard. Drie vondsten zijn bronzen 

fibulae (mantelspelden) of fragmenten hiervan. Door de 

grote modegevoeligheid van Romeinse fibulae kunnen 

deze vaak vrij nauwkeurig worden gedateerd. 

Twee van de drie fibulae zijn eenvoudige draadfibulae 

en kunnen in twee verschillende typen worden onder-

verdeeld (zie afb. 6.18). Vondstnr. 808 is van het type 

Almgren 15 en vondstnr. 476 is van het type Almgren 16. 

De Almgren 15 kan met de minder boogvormige en meer 

hoekige beugel, in tegenstelling tot de vroegere varian-

ten A en B, hier als de C-variant betiteld worden.311 De 

variant C wordt als latere doorontwikkeling van de A- en 

B-varianten vanaf de Flavische tijd tot in de tweede helft 

van de tweede eeuw gedateerd.312 Van het exemplaar van 

LR62 is alleen de beugel en een klein fragment van de 

veerrol bewaard gebleven.

De tweede draadfibula is van het type Almgren 16 en is 

op de naald en een breuk na vrij compleet te noemen. Het 

type onderscheidt zich van andere typen draadfibulae door 

voornamelijk de bandvormige beugel, de hierop aange-

brachte puntversiering als ook de rechthoekige doorsnede 

van de voet. Haalebos oppert de mogelijkheid dat dit type 

mogelijk eerder als doorontwikkeling van boogfibulae ge-

zien moet worden dan dat deze een variant van de draad-

fibula type Almgren 15 zou zijn.313 Boelicke dateert fibulae 

van het type Almgren 16 vanaf circa 60 (Neroonse Tijd) tot 

en met de tweede eeuw na Chr.314 Van der Roest oppert 

echter het waarschijnlijk meer tweede-eeuwse karakter van 

dit type.315 In tegenstelling tot de draadfibulae van het type 

Almgren 15 is het type Almgren 16 meer typerend voor de 

vrouwendracht.316 Ondanks de wat langere periode waarin 

dit type fibula populair lijkt te zijn geweest kan het hier 

besproken exemplaar met de platgehamerde beugel en 

blikkige uitvoering voor een wat latere variant spreken. 

De derde fibula betreft een scharnierfibula met lange 

scharnierarmen317, ook wel bekend als armbrustscharnier-

fibula of kruisboogfibula (vondstnr. 492, afb. 6.19). Dit 

type kenmerkt zich voornamelijk door de lange scharnier-

armen met huls en de halfrond gevormde beugel met op 

de kop van de beugel een knop. Boelicke noemt de sterke 

verwantschap met de latere drieknoppenfibulae.318 Het 

exemplaar van LR62 betreft een fragment: een gedeelte 

van de naald en het beugeleinde met naaldhouder 

ontbreken.

De spreiding van dit type ligt voornamelijk in het limes-

gebied en wordt hoofdzakelijk in de eerste helft van de 

derde eeuw gedateerd.319 Het gebruik van dit type zou 

op zijn laatst tegen het einde van de derde eeuw worden 

afgelost door de introductie van de eerder genoemde 

drieknoppenfibulae.320

Vier vondsten betreffen vingerringen. Van deze vier 

zijn drie ringen te omschrijven als eenvoudige gladde 

onversierde ringen waarbij de ringbanden alle D-vormig in 

Afb. 6.18 Twee eerste- of tweede-eeuwse draadfibulae: links het type Almgren 15 variant C, rechts het type Almgren 16. Schaal 1:1. 
Tekeningen: L. Dielemans.

Afb. 6.19 Groot fragment van een scharnierfibula met lange 
scharnierarmen. Schaal 1:1. Tekening: L. Dielemans.
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doorsnede zijn. Twee ringen hebben aan de binnenzijde 

een diameter van slechts 14 mm en zullen daardoor 

waarschijnlijk door kinderen zijn gedragen (vondstnr. 

348/736). De derde ring heeft aan de binnenzijde een 

diameter van 1,9 mm en kan door zowel een man of een 

vrouw zijn gedragen (vondstnr. 724). Op basis van de een-

voudige als ook de populaire vorm door de eeuwen heen 

kunnen deze stukken typologisch niet worden gedateerd. 

De vierde ring betreft een klein fragment van een eenvou-

dige zegelring waarbij geen resten van bijvoorbeeld een 

gem bewaard zijn gebleven (vondstnr. 582). De aanzet 

tot het oorspronkelijke ovale inlegveld is nog waarneem-

baar. Het nog resterende gedeelte van de ringband is 

aan de bovenzijde breed en verloopt versmallend naar 

de onderzijde. De ring kan op basis van de nog gering 

aanwezige details globaal in de tweede of derde eeuw na 

Chr. worden gedateerd.321 

Een halfrond gebogen en massief verbredend bandfrag-

ment lijkt een deel van een armband te zijn geweest 

(vondstnr. 783). Op de twee sterk versmallende zijdes van 

de verder onversierde band bevinden zich twee breuk-

vlakken. Benadering van de oorspronkelijke wijdte van 

het stuk laat zien dat met de maximale diameter van 5,5 

cm aan de binnenzijde de armband oorspronkelijk door 

een kind of vrouw gedragen moet zijn. Voor het stuk zijn 

geen goede parallellen teruggevonden.

Een piramidaal gevormd knopje met een vierkante 

doorsnede heeft op de vier vlakzijdes een ingekerfde 

driehoekige lijnversiering (vondstnr. 015). Doordat aan de 

onderzijde van het knopje nog duidelijk een naaldaanzet 

resteert lijkt het stukje oorspronkelijk de kop van een 

haarnaald te zijn geweest. Voor het stuk zijn echter geen 

parallellen gevonden. Ook een circa 12 cm lange naald 

met een nog puntige zijde lijkt een fragment van een 

haarnaald te zijn geweest (vondstnr. 735).

Een klein fragment van een spiegel(blad) kan door het 

ontbreken van aanwijzingen voor de technische opbouw 

ervan niet nader worden gedateerd dan in de Romeinse 

tijd (vondstnr. 057).

Voor een klein bronzen instrumentje (vondstnr. 439, 

afb. 6.20) is een parallel bekend uit een opgraving in 

het Romeinse castellum Laurium te Woerden.322 Hoss 

meldt dat dit stuk op basis van de verbredende korte 

en blijkbaar onbedoeld geknikte arm een onderdeel 

van een typisch laat-Romeinse of Frankische pincet zou 

zijn.323 Het exemplaar van LR62 laat echter een identieke 

opbouw zien waarbij het vermoeden rijst dat het hier 

om een compleet en van oorsprong functionerend stuk 

moet gaan. De scherpe knik in de arm lijkt bewust te zijn 

aangebracht teneinde een verend vermogen te verkrij-

gen. Ondanks een mogelijke grijpfunctie moet hier toch 

afgevraagd worden of het daadwerkelijk om een pincet 

gaat. Mogelijk moet het stukje meer als onderdeel van een 

bepaald mechanisme, zoals een slot, gezien worden. Voor 

het exemplaar van LR62 geldt een contextdatering in de 

midden-Romeinse tijd ( zie § 4.4.3: fase 4b).

Handel

Tijdens de opgraving zijn 29 munten uit de Romeinse tijd 

geborgen. Hiervan waren acht exemplaren door de slechte 

kwaliteit van het metaal niet te determineren. Deze 

munten zijn voornamelijk uit de bouwvoor afkomstig. De 

munten uit de diepere vondstlagen van de Heldammer 

rivier zijn van een zéér goede kwaliteit. Een goed voor-

beeld hiervoor is de sestertius van Hadrianus (vondstnr. 

720). Deze munt van messing vertoont geen sporen van 

corrosieproducten en is goudblinkend aangetroffen (zie 

afb. 6.21).

Voor een goed overzicht zijn de munten met de determi-

naties hier op numerieke volgorde in een overzichtstabel, 

tabel 6.3, opgenomen:

Afb. 6.20 Pincet of onderdeel van een slotmechanisme?  
Foto: Hans Lägers.

Afb. 6.21 Voor- en keerzijde van de sestertius van Hadrianus 
(117-138), geslagen tussen 134 en 138 na Chr. De oorspronkelijke 
tekst aan de voorzijde luidt: HADRIANVS AVG COS III; keerzijde: 
SALVS AVG S-C. Foto: Hans Lägers.
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Naast de munten is in deze categorie nog een vondst te 

plaatsen. Het gaat hier om een (ver)zegelloodje (vondstnr. 

443, afb. 6.22). Het verzegelloodje (sigillus) heeft een 

conisch gevormde achterzijde en een platte voorzijde. 

De voorzijde is voorzien van een ovale en nog zeer 

duidelijk bewaard gebleven stempel. De ovale vorm laat 

zien dat het stempel vermoedelijk is aangebracht met 

een zegelring. De afbeelding in de stempel betreft een 

enigszins fantasierijk figuur. De eerste indruk is een soort 

van kraanvogel met daar doorheen een vreemdsoortig 

attribuut in de vorm van een liggende letter C. Aan de 

buitenzijde is nog een restant van een gietstrengetje te 

zien. Aan twee zijdes van de conische achterzijde zijn 

nog duidelijk twee zeer kleine gaatjes waar te nemen (zie 

afb. 6.23). Door deze gaatjes zal oorspronkelijk een draad 

zijn gevoerd die samen met het loodje voor de verzege-

ling heeft gezorgd. Voor het verzegelen van documenten 

en ook handelswaar is in de Romeinse tijd naast wax en 

klei ook lood gebruikt om stempels in aan te brengen. 

Het gebruik van lood voor verzegeling is waarschijnlijk 

in de loop van de eerste eeuw na Chr. door de Romeinen 

geïntroduceerd.324 

Tabel 6.3: Overzicht muntvondsten.

vondstnr. LR62-fase denominatie muntmeester/keizer aanmunting (na Chr.) referentie/

catalogi

003 4c as Lucilla (163-181/lucius 
v.161-169)

161-162 RIC 1768

032 5 as ondetermineerbaar - -

075 5 denarius Septimius Severus(193-211) 201 RIC167 A

077 5 denarius Traianus (98-117)* 98-117 -

084 4c denarius indetermineerbaar (1/2 munt) - -

102 4b as Antoninus Pius (138-161) 147-148 RIC851 R

111 3a as Traianus (98-117) 101-102 RIC434

123 3a as Domitianus (81-96) 88-89 RIC373

255 4c denarius Julia Soaemias (193-217)* 193-217 -

318 4a of 7 as indetermineerbaar - -

367 3a of 4b as indetermineerbaar - -

371 4b of 4c dupondius Marcus Aurelius (161-180) 171 RIC 1004

372 4b as Antoninus Pius (138-161) 160-161 RIC1048

435 4b as Traianus (98-117)* 98-117 -

457 3 of 4 as Hadrianus (117-138)* 117-138 -

461 4b as/dupondius indetermineerbaar - -

494 4c denarius indetermineerbaar - -

551 4b as/dupondius Traianus (98-117) 98-117 -

588 4b of 4c denarius Traianus (98-117) 103-111 RIC119

591 6 denarius Septimius Severus (193-211) 194-195 RIC 431

601 4c sestertius Vespasianus (69-79)* 69-79 -

720 4b sestertius Hadrianus (117-138) 134-138 RIC785 D

728 3a/na 3 denarius Caracalla (211-217)* 211-217 -

589 7 denarius indetermineerbaar - -

857 2 as Vespasianus (69-79) 77-78 RIC 1237

813 2 as Domitianus (81-96) 81 RIC237

684 4b as/dupondius Hadrianus (117-138)* 117-138 -

402 4b as/dupondius Traianus (98-117)* 98-117 -

402 4b as/dupondius indetermineerbaar - -

*Door de oorspronkelijk sterke gebruiksslijtage of de sterk gefragmenteerde staat zijn in deze gevallen geen exacte parallellen in de 
literatuur teruggevonden.
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Vaatwerk

Bijzonder is de vondst van een bronzen ketel of pot 

(vondstnr. 243, afb. 6.24, zie ook afb. 6.1). Op een 

hengsel en enige scheurvorming na is de ketel compleet 

te noemen. De ketel heeft een vloeiende, gedrongen 

en buikige vorm met een vlakke bodem en is uit één 

stuk bronsblik vervaardigd. De emmer is 12,5 cm hoog 

en heeft een maximale breedte van 16 cm. Aan de 

bovenzijde bezit de ketel een eenvoudige en naar buiten 

geknikte bovenrand. In deze bovenrand bevinden zich 

aan twee kanten twee kleine vierkante tot enigszins ronde 

openingen. Aan beide kanten bevinden zich ter hoogte 

van deze openingen kleine concentraties aan ijzercor-

rosie. Een vergelijking met andere bekende en vergelijk-

bare exemplaren doet vermoeden dat hier twee ijzeren 

hengselattaches bevestigd hebben gezeten waarin een 

hengsel kon worden opgehangen. De bovenrand is op één 

plek sterk naar buiten geknikt of gevouwen. Het lijkt erop 

Afb. 6.22 Verzegellood met duidelijke doch fantasierijke stem-
pelafbeelding. Foto: Hans Lägers.

Afb. 6.23 De conisch gevormde achterzijde van het verzegellood. 
In de gaatjes bevond zich oorspronkelijk een draad waarmee een 
object werd verzegeld. Foto: Hans Lägers.

Afb. 6.24 Complete bronzen emmer of kookpot. Foto: Hans Lägers.



Afb. 6.25 Detailopnames van de reparaties aan de binnen- en buitenzijde. Foto: Hans Lägers.
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dat dit een bewust aangebrachte knik is waarmee een 

schenktuit is gefabriceerd om vloeistof beter uit de ketel 

te kunnen schenken. 

Dat de ketel een lange periode in gebruik is geweest ge-

tuigen de nog duidelijk zichtbare reparaties aan de vlakke 

onderkant en deels overlappend aan de onderste buiten-

zijde (zie afb. 6.25). Door de twee vrij grote aangeklonken 

lapstukken aan de binnenzijde lijkt het erop dat de ketel 

twee keer is gerepareerd. Of de ketel na de reparatie van 

de ketellapper ook daadwerkelijk waterdicht is geweest 

is niet te zeggen. Mogelijk is de ketel hergebruikt voor de 

opslag van niet-vloeibare zaken.325

Het type ketel kan worden gerekend tot de zogenoemde 

Östlandeimer (Eggers type 40). Binnen het Romeinse 

rijk kenden dit soort ketels een functie als eenvoudige 

kookpot. In het vrije Germanië zouden ze veelal ook deel 

hebben uitgemaakt van een drinkservies.326 Onder andere 

in Marwedel (Noord-Duitsland) zijn meerdere vondsten 

van dit type ketel aangetroffen in grafinventarissen van 

de zogeheten vorstengraven met een inheems karak-

ter.327 Door de samenstellingen van het diverse bronzen 

vaatwerk binnen deze grafinventarissen kan worden 

opgemaakt dat deze ketels deel hebben uitgemaakt van 

een drinkservies, dat dan vooral is ingezet bij het drinken 

van wijn.328 De (graf)contextdatering voor deze ketels ligt 

hier in de eerste helft van de tweede eeuw.329 

Eggers dicht het ketel type 40 echter een vrij lange ge-

bruiksperiode toe en dateert deze van de tweede helft van 

de eerste eeuw tot einde tweede eeuw.330 Het keteltype 40 

kent een grote verspreiding, ook buiten het Romeinse rijk, 

maar komt vooral in het westelijke Romeinse rijk vrij vaak 

voor, in het bijzonder in de grote legerplaatsen.331 Een 

enigszins vergelijkbare ketel in Nederland, hetzij van een 

minder gedrongen vorm (Eggers type 38) maar eveneens 

samengesteld uit één stuk bronsblik, is tussen de jaren ‘30 

en ‘50 van de twintigste eeuw samen met tal van ander 

bronzen vaatwerk aangetroffen tijdens baggerwerkzaam-

heden in de Marensche Waarden nabij Alem en Rossum.332

Werktuig

Er zijn drie ijzeren werktuigen aangetroffen. Het betreft 

hier een bijl(-kop) en twee objecten die gezien hun vorm 

mogelijk als complete werktuigen betiteld kunnen worden 

maar waarvan de precieze functie niet kon worden 

vastgesteld. 

De bijl of securis (vondstnr. 380, afb. 6.26) betreft een 

bijl van het type dat voornamelijk bij houtbewerking in 

gebruik zal zijn geweest. Het driehoekige en wigvormige 



Afb. 6.26 IJzeren houtbewerkingsbijl met schachtvleugels. Dit type bijl is door zijn grote gewicht voornamelijk gebruikt bij het vellen 
van bomen. Foto: Hans Lägers.

Afb. 6.27 Twee mogelijke werktuigen met een vooralsnog onduidelijke functie. Foto: Hans Lägers.
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ijzeren bijllichaam heeft aan de ene zijde een platte kop 

en aan de andere zijde een naar beneden verbredend blad 

met een nog scherpe (!) snede. Ter hoogte van het ovale 

steelgat bevinden zich aan zowel de boven- als onderzijde 

rechthoekige schachtvleugels. Het exemplaar van LR62 

behoort tot de zware categorie en weegt 927 gram. Maûl 

stelt dat de toepassing van bijlen bij de verwerking van 

hout vooral afhankelijk is van het gewicht en dat grote 

bijlen met een gewicht van 800 tot 1000 gram meer 

geschikt zijn voor het vellen van bomen. Lichtere bijlen, 

tussen de 500 en 800 gram, zijn meer geschikt voor lich-

ter hak- en kloofwerk 333 Bijlen zijn als gereedschap in de 

Romeinse tijd zowel binnen het leger als ook daarbuiten 

een algemeen gebruikt instrument.334 Het type bijl zoals 

het exemplaar van LR62 is in de noordelijke Romeinse 

provincies met de komst van militairen geïntroduceerd en 

blijft tot in de vierde eeuw na Chr. in gebruik.335 

Onduidelijk blijft de toepassing van een, naar het lijkt, 

compleet werktuig (vondstnr. 369, afb. 6.27). Het stuk 

bestaat uit een 25 cm lange massieve steel die vanaf 

ongeveer het midden naar zowel de onderzijde als de 

bovenzijde breed uitloopt. De naar boven verbredende 

helft van de steel is rond in doorsnede, de onderste helft 

heeft een vierkante doorsnede. Aan de onderzijde bevindt 

zich een haaks blad van 9,5 cm lengte dat vanaf de 

steelbasis licht krommend uitloopt. Het blad laat zich het 

best vergelijken met het lemmet van een mes waarbij ook 

in dit geval de rug van het blad zich aan de bovenzijde, 

en de scherpe snede zich aan de onderzijde van het blad 

bevindt. Het stuk laat zich qua totale vorm goed vergelij-

ken met een (hand)sikkel doch is hierin de scherpe snede 

aan de onderzijde niet logisch. Vergelijkbare stukken uit 

de Romeinse tijd of latere periodes zijn in de literatuur 

vooralsnog niet gevonden.

Een andere vondst betreft een compleet object dat qua 

vorm mogelijk als een soort van takel beschouwd kan 

worden (vondstnr. 710, zie afb. 6.27). Het zware stuk 

(1464 gram) bestaat voornamelijk uit een halfronde 

gesmede massieve beugel met een rechthoekige tot 

ovale doorsnede. Aan de beide krom uitlopende uiteindes 

bevinden zich haaks op de beugel twee teruggebogen 

tanden die parallel met de beugel uitlopen. Deze in 

doorsnede vierkante tanden laten zich goed vergelijken 

met de tanden van de in de opgraving aangetroffen 

ijzeren haaksleutel (vondstnr. 034, zie Overig). Mogelijk 

betreft het hier een soort van hijssleutel waarbij een te 

tillen object voor een betere krachtsverdeling met behulp 

van touwwerk in de vier tanden opgehangen kon worden. 

Ook voor dit stuk zijn geen vergelijkbare stukken uit de 

Romeinse tijd of andere periodes teruggevonden. 

Overig

De metaalvondsten in deze functiegroep vormen samen 

het grootste cluster binnen het Romeinse metaalcomplex 

van LR62 (679 stuks). Ondanks het relatief grote aantal 

uit Romeinse context betreft het hier, op vondsten van 

enkele ijzeren sleutels na, voornamelijk vondsten die door 

de gebrekkige staat van conservering of de eenvoudige 

en langdurig gebruikte vormen niet goed bruikbaar zijn in 

analyse. Deze vondsten worden hieronder gegroepeerd en 

beknopt besproken. 

Bijzonder zijn drie compleet bewaard gebleven ijzeren 

sleutels (zie afb. 6.28). De grootste sleutel betreft 

een eenvoudig vormgegeven exemplaar en is van het 

T-vormige type, ook bekend als ‘haaksleutel’ (vondstnr. 

034). Dit type bezit aan beide zijden aan de onderkant 

van de steel twee eenvoudig teruggebogen hoekige 

tanden, in een ankervorm. Aan de bovenzijde van de steel 

bevindt zich een simpel uitgehamerd en teruggebogen 

hangoogje. Dit eenvoudige type sleutel is in gebruik 

geweest bij tal van eenvoudige vormen van sloten waarbij 

voornamelijk een til- of trekbeweging moest worden 

gemaakt. Gezien de grootte van het exemplaar van LR62 

(21,5 cm) zal deze bij een grotere constructie, zoals bij-

voorbeeld een deur, in gebruik zijn geweest. Van dit type 

Afb. 6.28 Eenvoudige haaksleutel en twee sleutels die in gebruik 
zijn geweest bij hef-schuifsloten. Foto: Hans Lägers.
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sleutel zijn van zowel binnen als buiten het Romeinse 

rijk grote aantallen bekend. Het T-vormige type is in de 

Romeinse tijd langdurig in gebruik geweest en is typolo-

gisch niet nauw te dateren. Geopperd wordt wel dat deze 

vorm reeds in de late ijzertijd in gebruik is geweest.336

De twee overige sleutels zijn exemplaren van een type dat 

specifiek bij (hef-)schuifsloten in gebruik is geweest. Bij 

dit soort sloten worden sleutels niet gedraaid of getrok-

ken maar word de baard van de sleutel in de gaten van 

het grendelgedeelte van een slot geschoven. Hierdoor 

word een verankerd blok dat voorzien is van stiftjes met 

dezelfde vorm als die van de tanden van de sleutelbaard 

uit de grendel gedrukt waarop deze vrij kan bewegen. 

De grootste sleutel (vondstnr. 033) betreft een massief en 

vrij zwaar exemplaar van de variant Manning type 1.337Dit 

stuk zal net als de hierboven beschreven haaksleutel van 

toepassing zijn geweest bij een slot voor een wat grotere 

constructie zoals een deur. De steel is rechthoekig in 

doorsnede en de haakse sleutelbaard bezit vijf in door-

snede rechthoekige tanden. Het (op)hangoog bevindt zich 

aan de bovenzijde binnen de massieve steel.

Een tweede sleutel is van de variant Manning type 2 

en betreft een vrij klein exemplaar, waarbij de smalle 

vierkante steel ontspringt uit een rechthoekig gevormd 

plaatje met rond aangesmeed (op)hangoog (vondstnr. 

458). De haakse sleutelbaard is eenvoudig van vorm en 

bezit zes in doorsnede rechthoekige tanden. Van de laat-

ste twee genoemde sleutelvormen zijn ook uitvoeringen 

in brons bekend. Sleutels voor schuifsloten komen in de 

Romeinse tijd in alle noordwestelijke provincies voor. Dit 

type sleutel kan vanaf de Augusteïsche tijd tot zeker in de 

derde eeuw worden gedateerd.338

 Het grootste aandeel binnen deze categorie vormen 

nagels of fragmenten hiervan. Hiervan zijn uit Romeinse 

context 562 stuks geborgen. Er is een onderscheid 

gemaakt tussen nagels die kleiner (192 stuks) of groter 

dan 10 cm zijn (334 stuks). De grotere varianten zul-

len oorspronkelijk in gebruik zijn geweest bij grotere 

constructies zoals bijvoorbeeld huizenbouw maar kunnen 

uiteraard ook in voer- of vaartuigen verwerkt zijn ge-

weest.339 Bij de kleinere exemplaren kan gedacht worden 

aan lichter constructiewerk zoals meubilair en dergelijke. 

Handgesmeede ijzeren nagels komen al voor vanaf de 

(midden-)ijzertijd en blijven tot in de late middeleeuwen 

nagenoeg onveranderd van vorm waarbij geen typochro-

nologische ontwikkeling is waar te nemen. 

Naast de hierboven genoemde nagels is nog een aantal 

zeer kleine nageltjes aangetroffen (29 stuks). Het betreft 

nageltjes die oorspronkelijk aan de onderzijde van leren 

sandalen (caligae) bevestigd waren. Gedurende de opgra-

ving zijn meerdere leren sandalen aangetroffen waarbij 

hele spijkerpatronen in de zolen bewaard zijn gebleven 

(zie verder hfdst. 9).

Vier vondsten betreffen bronzen siernagels of eenvoudig 

sierbeslag (vondstnr. 011/074/463/556). Aan de achter-

zijdes van deze vondsten bevinden zich meegegoten of 

secundair aangebrachte aangepunte angels of stiften. Deze 

stukken zullen oorspronkelijk waarschijnlijk tot sier of als 

bevestigingsmateriaal op houten meubilair hebben gezeten.

Elf cilindrisch opgerolde loden plaatjes zullen als (vis)

netverzwaring bij visserij in de voormalige rivierloop 

hebben gediend (vondstnr. 006/007/341/423/429/476/

545/560).

Twee ijzerslakken (smeedslakken) kunnen aan metaal-

bewerkingprocessen gerelateerd worden (vondstnr. 

060/157).

Drie bronzen en zes ijzeren ringen met ronde beugeldoor-

snedes kunnen als verbindingsstukken worden gezien 

(vondstnr. 042/060/062/453/587/617/631/793/844). 

Het grootste bronzen exemplaar (vondstnr. 793) met een 

binnendiameter van 3,3 cm kan mogelijk als onderdeel 

van een paardenbit gezien worden.

Een groep van 63 vondsten is door sterke fragmentatie 

of de slechte bodemconservering niet te determineren. 

Het gaat hier om vondsten van ijzer (44 stuks), brons (15 

stuks) en lood (4 stuks).

6.4.2 Post-Romeinse metaalvondsten 

Tien metaalvondsten zijn op basis van de vorm in de 

middeleeuwen te dateren. Hiervan zijn vier stuks van 

een vroegmiddeleeuwse herkomst en stammen uit de 

Merovingische periode. Het gaat hier om drie fibulae 

en een gedeelte van een gesp. De meest complete 

fibula betreft een bronzen halfplastische vogelfibula 

(vondstnr. 589, afb. 6.29).340 Op het stuk bevinden zich 

meegegoten inkervingen om de vogelfiguur te accentu-

eren. Aan de achterzijde bevindt zich in de meegegoten 

scharnierwangen nog een restant van een secundair 

aangebrachte ijzeren veerspiraal. De veerspiraal heeft zes 

windingen. Op de voorzijde, ter hoogte van de staart, is 

nog enige puntversiering waar te nemen. Dit type fibula 

dateert vrij nauw en kan vanaf het einde van de vijfde 

tot het midden van de zesde eeuw geplaatst worden.341 

Vroegmiddeleeuwse vogelfibulae worden in Nederland in 

alle provincies regelmatig aangetroffen.

De overige twee fibulae zijn eveneens van brons. Het gaat 

om fragmenten van eenvoudige (Friese) beugelfibulae 

(zie afb. 6.30). Het kleinste fragment betreft het onderste 

gedeelte van een beugel met een hartvormig beugeleinde 

(vondstnr. 816). Aan de voorzijde is puntcirkelversiering 
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zichtbaar. Aan de achterzijde van dit stuk bevindt zich 

nog een deel van een meegegoten naaldhouder. Het 

tweede fragment betreft een groot gedeelte van een beu-

gel waarbij de kopplaat ontbreekt (vondstnr. 818). Ook dit 

fragment heeft een hartvormig beugeleinde en er bevindt 

zich aan de onderzijde van de beugel eveneens nog een 

fragment van een meegegoten naaldhouder.

Eenvoudige beugelfibulae als van dit type kunnen in 

de zesde eeuw worden gedateerd en worden ook wel 

als typisch Friese producten uit deze periode gezien.342 

Merovingische beugelfibulae worden in Nederland regel-

matig aangetroffen, naast de vele bekende exemplaren af-

komstig uit het meer noordelijke deel van Nederland zijn 

ook grotere aantallen bekend uit het Midden-Nederlandse 

rivierengebied en het Nederlandse kustgebied. 

Een gespfragment kan op basis van de vorm van de nog 

aan de gespbeugel resterende gespangel of doorn even-

eens aan de Merovingische periode worden gekoppeld 

(vondstnr. 734, afb. 6.31). De basis van de gespangel 

bestaat uit een schildvormige grondplaat waaruit een 

gekromde angel ontspringt die door de gaatjes van een 

leren riem kon worden gestoken. Op de angel bevindt 

zich ingekerfde lijnversiering. De achterzijde van de 

doorn bezit een meegegoten stift die op eenvoudige 

wijze om de (gefragmenteerde) gespbeugel is gebogen 

waardoor de gespangel vrij kon scharnieren. Gespen met 

dit soort angels of doornen worden ook wel schilddoorn-

gespen genoemd en kunnen vanaf het begin van de zesde 

tot en met de zevende eeuw worden gedateerd.343

Een klein aantal van vijf ijzeren klinknagels met resten 

van aangeklonken ruitvormige plaatjes kan mogelijk met 

vroegmiddeleeuwse scheepsbouw in verband gebracht 

worden. Het type klinknagel zoals de exemplaren van 

LR62 (Vlierman type A) werd voornamelijk toegepast in de 

‘Noordse’ scheepsbouwtradtie (Engeland en Scandinavië) 

en werd gebruikt om de overlappende scheepsplanken 

aan elkaar te bevestigen. Dit soort scheepsnagels wordt 

zelden gelijktijdig met scheepssintels aangetroffen. Die 

lijken pas vanaf het midden van de tiende eeuw voor te 

komen (voor contextdatering zie § 6.4.3 Fase 6).344

Eén vondst kan in de late middeleeuwen worden ge-

plaatst. Het gaat hier om een afgesleten zilveren muntje 

waarop geen muntstempels meer zijn waar te nemen 

(vondstnr. 663). Op basis van de dikte en de grootte  

(1,2 cm in diameter) kan de munt tussen ongeveer  

1200 en 1400 worden gedateerd.

6.4.3 Fasering metaal

Het merendeel aan metaalvondsten (761 stuks) van LR62 

is afkomstig uit de diverse beddingafzettingen van de 

Heldammer rivier en is op basis van de stratigrafie onder 

te verdelen in zeven fases (zie tabel 6.4).

De eerste fase, fase 1, heeft geen metaalvondsten 

opgeleverd. Deze eerste fase betreft rivierafzettingen van 

een vroegere rivierloop waarin zich een later verplaatste 

rivierloop (Heldammer geul) heeft ingesneden (fase 2 tot 

en met fase 5). 345 Fase 2 betreft de oudste afzettingen 

van de Heldammer geul op het terrein. De verschillende 

afzettingslagen van fase 3 kunnen worden geassocieerd 

met de houten beschoeiing met een dendrodatering van 

ca. 96 na Chr. die is aangetroffen in het oostelijk deel 

van het terrein waarbij de geul nog watervoerend was 

Afb. 6.29 Merovingische fibula in de halfplastische vorm van een 
vogel. Schaal 1:1. Tekening: L. Dielemans.

Afb. 6.30 Twee fragmenten van Friese beugelfibulae: LR62-
818/816. Schaal 1:1. Tekeningen: L. Dielemans.

Afb. 6.31 Voor- en achterzijde van een fragment van een schild-
doorngesp uit de Merovingische periode. Foto’s: Hans Lägers.
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en richting het westen migreerde. Hiermee kan fase 3 

worden onderverdeeld in een fase 3a en fase 3b. Fase 

3a vertegenwoordigt het materiaal dat is aangetroffen 

in de afzettingen in het meer oostelijke gedeelte van het 

terrein. Fase 3b omvat materiaal uit het meer westelijke 

deel van de opgraving. Fase 3b kan door de zich naar 

het westen verplaatsende rivier als wat jonger worden 

beschouwd dan fase 3a. 

Fase 4 vertegenwoordigt de fase waarin de verlandings-

activiteit van de Heldammer geul is waar te nemen en kan 

hier verder onderverdeeld worden in drie subfases: in fase 

4a is er nog een snelle rivierstroming maar begint de rivier 

zelf te krimpen, fase 4b geldt als de vroegste verlandings-

fase en fase 4c vertegenwoordigt de stratigrafisch hoger 

gelegen afzettingen binnen deze verlandingsfase. Fase 5 

betreft de uiteindelijke verlanding van de Heldammer geul.

Fase 6 en fase 7 kunnen worden gerelateerd aan sporen 

of verstoringen op het onderzochte terrein nadat de 

riviergeul verland is geraakt.

De relatief kleine groep metaalvondsten uit de oudste fase 

van het onderzochte geultracé, fase 2, betreft voor het 

merendeel ijzeren nagels of op vorm niet nader te identi-

ficeren materiaal. Drie vondsten kunnen verder bruikbaar 

zijn in analyse. Het gaat hier om de VIIRAX speer en twee 

munten (zie tabel 6.4). Voor datering is de complete speer 

hier niet goed bruikbaar. De munten zijn twee assen 

waarvan één is toe te schrijven aan Vespasianus (69-79), 

geslagen tussen 77-78 na Chr., de tweede betreft een 

as van Domitianus (81-96), geslagen in 81 na Chr. De 

stempelfrisheid van deze munten doet vermoeden dat 

deze niet langdurig zullen hebben gecirculeerd voordat ze 

in de voormalige rivierloop zijn terechtgekomen. Voor wat 

betreft de samenstelling van de groep metaalvondsten 

uit fase 2 kan door de kleine hoeveelheid en het (slechts) 

kleine aantal voor analyse bruikbaar materiaal hierin geen 

zinnige uitspraken worden gedaan.

Binnen de kleine groep vondsten die door de onzekere 

stratigrafische ligging zowel aan fase 2 als mogelijk aan 

hogere strata (fase 2/na 2) zijn toe te schrijven, bevinden 

zich geen vondsten die, bijvoorbeeld door middel van een 

datering, alsnog aan een specifieke fase kunnen worden 

toegewezen. Deze groep bestaat voornamelijk uit op 

vorm niet te determineren ijzeren objecten en nagels. Ook 

de resten van de pugio (vondstnr. 071) kunnen hierin niet 

van betekenis zijn. 

De groep metaalvondsten die aan fase 3a is toegeschreven 

(zie tabel 6.4) bestaat voornamelijk uit vondsten van ijzer 

zoals nagels, of verder niet te determineren fragmenten. 

Naast de vondst van een niet nauw te dateren armband-

fragment (vondstnr. 783) zijn van deze fase drie redelijk 

goed dateerbare vondsten voorhanden. Het gaat hier om 

een sierbeslag van paardentuig (vondstnr. 343) en twee 

munten (vondstnr. 111/123). Het sierbeslag kent een ruime 

datering vanaf kort na het begin van de eerste eeuw tot 

ruim in de tweede eeuw na Chr. De twee munten betreffen 

een as van Domitianus (vondstnr. 123), geslagen tussen 

88 en 89 na Chr, en een as van Traianus (vondstnr. 111), 

geslagen tussen 101 en 102 na Chr. De stempelfrisheid 

van deze munten doet vermoeden dat deze niet lang in 

circulatie zijn geweest en dus mogelijk ook niet heel lang 

na de aanmunting hier in de rivier zijn terechtgekomen. 

Het materiaal uit fase 3b bestaat naast een complete 

kookketel (vondstnr. 243), een verzegellood (vondstnr. 

443) en twee militaire zwaardgordelbeslagen (vondstnr. 

641) net als bij de groep van fase 3a voornamelijk uit 

ijzeren nagels of op vorm niet verder te specificeren 

materiaal. De zwaardgordelbeslagen kunnen vanaf het 

begin van de tweede helft van de tweede tot en met de 

eerste helft van de derde eeuw worden gedateerd. Voor 

de kookketel geldt eveneens een ruime datering vanaf de 

tweede helft van de eerste eeuw tot en met de tweede 

eeuw. Het verzegelloodje kan op basis van de vorm niet 

scherp worden gedateerd.

Onder een groep metaalvondsten die niet met zekerheid 

aan fase 3 maar eventueel ook aan de hogere strata (fase 

3/na 3) toegeschreven kan worden bevindt zich, naast veel 

materiaal wat niet bruikbaar is in datering, een aantal goed 

dateerbare stukken van voornamelijk een militaire aard. 

Het gaat hier om de complete spatha (vondstnr. 658), een 

puntbeschermer van een zwaardschede (vondstnr. 728), 

zwaardgordelbeslag (vondstnr. 655), drie sierbeslagen 

behorend tot paardentuig (vondstnr. 343/729/795), 

een fibula (vondstnr. 808) en twee munten: een as van 

Hadrianus (vondstnr. 457) en een denarius van Caracalla 

(vondstnr. 728). Met uitzondering van de munt van 

Caracalla, die tussen 211 en 217 na Chr. is aangemunt, 

zijn deze vondsten alle ruim in de midden-Romeinse tijd 

(70-270) te dateren. Op basis van de datering kan geen 

zekerdere faseduiding voor deze stukken gegeven worden 

gezien de mogelijk lange periode van de activiteit van fase 

3 als ook de overlappende dateringen van de metaalvond-

sten afkomstig uit de vullagen van fase 4 (zie hieronder).

Het merendeel van de metaalvondsten van LR62 is 

aangetroffen in de verschillende vullagen van fase 4. Deze 

fase is onderverdeeld in fase 4a, fase 4b en fase 4c (zie 

tabel 6.4). Opvallend ten opzichte van de andere subfases 

van fase 4 is het zeer kleine aantal metaalvondsten van 

fase 4a. Deze fase bevindt zich vooral op het westelijke 

deel van het terrein. Tijdens de opgraving is hier in het 

algemeen minder materiaal aangetroffen. De kleine groep 

metaalvondsten van fase 4a bestaat voor het merendeel 

uit ijzeren nagels en bevat verder geen stukken die kun-

nen bijdragen in datering. 

De meeste metaalvondsten zijn te relateren aan fase 4b, 

de vroegste verlandingsfase van de Heldammer rivier. 
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Tabel 6.4: Overzicht vondstaantallen, onderverdeeld in functiecategorie per fase en subfase.

fase 2  2/na 2 3 a b 3/na 3 4 a b c 5 6 7 totaal tot. 
cat.

militaria 24

zwaard 1 1

zwaardschedebeslag 1 3 2 1 4

dolk 1 1

zwaardgordelonderdelen 2 2 1 3 3 6

speer(punt) 1 3 3 4

pjilpunt 1 1 1 1 1 3

kettingpantser 3 3 3

schildrandbeslag 2 2 2

paardentuig 10

sierbeslag 1 1 3 4 4 2 10

sieraden/kledingacc. 13

fibula 1 2 2 3

vingerring 2 2 1 3

armband 1 1 1

haarnaald 2 1 3

spiegel 1 1 1 2

pincet 1 1 1

handel 30

munten 2 2 2 3 16 9 5 3 1 2 29

verzegelloodje 1 1 1

vaatwerk 1

emmer 1 1 1

werktuig 3

bijl 1 1 1

onbekend 2 2 2

overig 675

sleutel 3 3 1 4

nagel 20 7 103 58 38 48 354 24 215 17 85 617

schoennagel 2 2 2 4 2 21 29

siernagel/sierbeslag 1 2 2 1 4

netverzwaring 2 2 4 4 3 1 1 11

metaalbewerking 2 1 2 4

ring 1 1 3 1 1 1 6

indet 126

onbekend 7 6 31 23 5 16 52 1 30 8 2 2 10 126

VME 10

fibula 1 2 3

gesp 2 2

klinknagel 5 5

LME 1

munt 1 1

TOTAAL 30 15 151 89 49 85 467 28 288 34 7 114 24 893
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Binnen deze groep bevindt zich relatief gezien een vrij 

groot aantal voor dateringsanalyse bruikbare vondsten. 

Naast de vondsten van een aantal ijzeren werktuigen, 

ijzeren sleutels en slechts enkele bronzen vondsten van 

een meer persoonlijker aard, betreft het hier vondsten 

die voornamelijk zijn toe te schrijven aan de functiecate-

gorieën van militaria, paardentuig en munten. Ondanks 

het feit dat het gros van de dateerbare stukken een 

lange periode van gebruik binnen de midden-Romeinse 

tijd kent, hebben enkele militaire stukken zoals een 

zwaardriemhouder (vondstnr. 512), zwaardgordelbe-

slag (vondstnr. 769) als ook enkele munten (vondstnr. 

371/372/402/684/720), een scherpere datering van 

na het midden van de tweede eeuw. Een zeer brede en 

opengewerkte gespplaat (vondstnr. 040) betreft de jongst 

te dateren metaalvondst van fase 4b, met een datering in 

de eerste helft van de derde eeuw.

Fase 4c heeft een beduidend minder groot aantal metaal-

vondsten opgeleverd. Het merendeel aan metaalvondsten 

uit deze groep bestaat uit vondsten van ijzeren nagels. 

Zes vondsten van brons kunnen wel nader worden geda-

teerd. Het gaat hier om een zwaardriemhouder (vondstnr. 

101), munten van Antoninus Pius (vondstnr. 101), Lucilla 

(vondstnr. 003), Julia Soaemias (vondstnr. 255) en twee 

fibulae (vondstnr. 476/492). De zwaardriemhouder kent 

een ruime datering vanaf de tweede helft van de tweede 

eeuw tot ruim in de derde eeuw. Naast de eveneens ruime 

eerste of tweede-eeuwse datering voor een draadfibula 

geldt voor de kruisboogfibula een derde-eeuwse datering. 

De jongste te dateren munt is van Julia Soaemias, deze is 

geslagen tussen 218 en 222 na Chr. 

Van de zeer kleine groep aan metaalvondsten die zijn 

toegeschreven aan de uiteindelijke verlandingsfase van de 

Heldammer geul, fase 5, zijn twee munten dateerbaar (zie 

tabel 6.4). De jongst te dateren munt betreft de denarius 

van Septimius Severus (vondstnr. 075), geslagen in 201 te 

Rome. De tweede munt betreft een sterk gecorrodeerde as 

van Traianus (vondstnr. 077) die zonder type-identificatie 

alleen binnen zijn regeerperiode valt te dateren: 98-117 

na Chr. 

De groep metaalvondsten welke is toegeschreven aan 

fase 6 is afkomstig uit de poel of kuil, K08, die in het 

onderzochte geultracé is aangetroffen.346 Van deze vrij 

grote groep vondsten betreft het merendeel ijzeren nagels 

of op vorm niet te identificeren fragmenten die niet goed 

bruikbaar zijn in datering. Vijf vondsten van ijzer kunnen 

als redelijk bijzonder worden betiteld. Het gaat hier om 

scheepsnagels met resten van aangeklonken ruitvormige 

plaatjes. Deze vijf scheepsnagels kunnen mogelijk in ver-

band worden gebracht met vroegmiddeleeuwse scheeps-

bouw. De enige wat nauwer dateerbare vondst betreft een 

munt (vondstnr. 591) die is toe te schrijven aan Septimius 

Severus (193-211). Deze denarius is geslagen tussen 194 

en 195 na Chr. Laatstgenoemde vondst kan gezien de 

datering als ook de locatie waar de poel de vullagen van 

het geultracé doorsnijdt, als opspit worden beschouwd. 

De groep met metaalvondsten van fase 7 betreft materiaal 

dat zowel in de bouwvoor, in greppels van een postmid-

deleeuwse datering als in verstoringen van een meer 

recente aard is aangetroffen.

Van deze groep zijn vijf vondsten in de Romeinse tijd 

te dateren. Twee vondsten betreffen sierbeslagen van 

paardentuig en zijn in de midden-Romeinse tijd te dateren 

(vondstnr. 582). De overige drie zijn een fragment van 

een niet nauwkeurig te dateren zegelring (vondstnr. 582) 

en twee laat-Romeinse gespen die tot zwaardgordels 

hebben behoord (vondstnr. 181/474). 

Vier vondsten betreffen vroegmiddeleeuws materiaal: drie 

fibulae (vondstnr. 589/816/818) en een gesp (vondstnr. 

734). 

Uit de Middeleeuwen stamt een niet nauwkeurig te 

dateren zilveren penning uit de periode 1200-1400 na 

Chr. (vondstnr. 663).

6.4.4 Analyse

Op basis van de datering van enkele munten is het aanne-

melijk dat fase 2 in ieder geval in het laatste kwart van de 

eerste eeuw actief is geweest. Op basis van de datering 

van het aardewerk uit fase 2 kan een startdatering van na 

ca.70 na Chr. worden gegeven. Met een dendrodatering 

van de houten palen van een beschoeiing op de overgang 

naar fase 3a kan worden gesteld dat fase 2 voor ca. 96 na 

Chr. moet eindigen waarmee de activiteit van fase 2 in het 

laatste kwart van de eerste eeuw kan worden gedateerd. 

Voor wat betreft de begindatering van fase 3 laten de 

twee munten van Domitianus en Traianus van fase 3a 

zich goed aansluiten bij de verkregen dendrodatering van 

de beschoeiingspalen uit fase 3a, want hiervoor geldt een 

begindatering van rond het einde van de eerste eeuw (zie 

ook beschrijving fase 2). De overige gedateerde metaal-

vondsten uit fase 3a en fase 3b suggereren een langere 

periode van de activiteit van fase 3 tot in de tweede helft 

van de tweede eeuw na Chr. Tussen het kleine aantal 

dateerbare metaalvondsten van beide subfases is geen 

verschil in datering waar te nemen. 

Tussen de veelal ruim binnen de midden-Romeinse tijd 

te dateren stukken van fase 4b, de fase met het grootste 

aantal metaalvondsten, bevinden zich enkele militaire 

vondsten, waaronder ook onderdelen van paardentuig, 

die voor deze vroegst verlandende fase een startdatering 

van na het midden van de tweede eeuw genereren. Een 

zeer brede en opengewerkte gespplaat (vondstnr. 040) 

betreft de jongst te dateren metaalvondst van fase 4b. Dit 
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stuk dateert fase 4b, het begin van de verlanding van de 

rivier, in de eerste helft van de derde eeuw. Dit komt goed 

overeen met de uitkomst van het aardewerkonderzoek.

Tussen de gedateerde stukken van fase 4b en fase 4c zijn, 

ondanks de hogere strata voor het materiaal van fase 4c, 

geen duidelijke verschillen in datering waar te nemen. Met 

een terminus post quem voor de jongst te dateren munt 

van Julia Soaemias van fase 4c kan hier alleen aangegeven 

worden dat de Heldammer geul in ieder geval tot kort na 

218 na Chr. nog steeds actief is. De sterke slijtage van de 

denarius geeft echter een lange periode van circulatie aan 

waarmee de datering vermoedelijk een stuk ruimer in de 

derde eeuw kan worden geplaatst. 

De kleine groep aan metaalvondsten van fase 5 genereert 

geen duidelijk beeld in datering voor deze definitieve ver-

landende fase. De twee voor datering bruikbare vondsten 

betreffen twee munten. De jongste is een denarius van 

Septimius Severus. Doordat deze munt van een vroegere 

datering is dan de munt van Julia Soaemias van fase 4c, 

kan deze munt niet van betekenis zijn in een aanwijzing 

voor de mogelijke einddatering van de definitieve ver-

landing van de Heldammer geul. De tweede munt betreft 

een munt van Traianus. De aanwezigheid van deze veel 

oudere munt dan de munt van Septimius Severus kan hier 

waarschijnlijk worden toegeschreven aan post-depositio-

nele processen, zoals opspit en resedimentatie.

De metaalvondsten van fase 6 en fase 7 dateren uit een 

periode nadat de Heldammer rivier verland is. De laat-

Romeinse en vroegmiddeleeuwse metaalvondsten die aan 

deze fases zijn toegeschreven kunnen in relatie worden 

gebracht met bewoningscontinuïteit op of nabij het 

onderzoeksterrein van na de Romeinse tijd.

6.5 Conclusie 

Het merendeel van de metaalvondsten van het onderzoek 

van LR62 stamt uit de Romeinse tijd en is afkomstig 

uit de diverse vullagen van de Heldammer rivier iets 

(ten noorden) en stroomopwaarts van het voormalige 

Romeinse castellum in de Meern. Onder de geborgen 

metaalvondsten bevinden zich enkele bijzondere militaire 

stukken, zoals een compleet met houten schacht bewaard 

gebleven speer en een spatha compleet met schede.

De te dateren metaalvondsten die afkomstig zijn uit de 

diverse vullagen van deze rivier, fase 2-5, leveren een 

datering op binnen de midden-Romeinse tijd (70-270 

na Chr.). Behalve voor fase 2, die mede op basis van 

enkele metaalvondsten in het laatste kwart van de eerste 

eeuw kan worden gedateerd, geldt voor de overige fases 

van de Heldammer rivier op het terrein (fase 3-5) op 

basis van de metaalvondsten een ruime datering in de 

midden-Romeinse tijd, vanaf ongeveer het einde van de 

Flavische tijd tot in de eerste helft van de derde eeuw. 

De contextdatering van fase 2 is in ieder geval van groot 

belang voor de aan deze fase toegeschreven VIIRAX-speer, 

die typechronologisch niet nauw is te dateren maar met 

behulp van deze contextdatering wellicht goed bruikbaar 

kan zijn in toekomstige studie(s) naar Romeins wapentuig.

Ondanks het feit dat het gros aan vondsten dat is toege-

schreven aan fase 3 tot en met fase 5 een ruime datering 

kent binnen de midden-Romeinse tijd, suggereert de 

latere startdatering van een klein aantal vondsten uit fase 

4b dat de rivier waarschijnlijk na het begin van de derde 

eeuw begint te verlanden. Op basis van enkele stukken 

die vanaf het begin of kort na het begin van derde eeuw 

dateren kan de uiteindelijk definitieve verlanding van de 

rivier hiermee ruim in de derde eeuw worden geplaatst.

Naast een opvallend grote hoeveelheid aan ijzeren nagels 

en andere niet nader op vorm te specificeren vondsten 

van ijzer, bestaat de niet al te grote hoeveelheid aan het 

voor datering bruikbare materiaal van LR62 voornamelijk 

uit vondsten van een militaire aard. Dit laatste en het 

relatief kleine aantal munten, maar zeker ook het zeer 

kleine aantal fibulae en het ontbreken van andersoortig 

materiaal dat specifiek als burgerlijk nederzettingsafval 

kan worden geïnterpreteerd, maakt dat het materiaal 

waarschijnlijk kan worden gezien als afval of dump dat is 

te relateren aan militaire activiteit in de directe omgeving 

van het castellumterrein. Een toeschrijving van het materi-

aal als zijnde afvaldump van alleen de nabijgelegen vicus 

lijkt niet waarschijnlijk. Een combinatie van afvaldump 

vanaf het castellum en de vicus is op basis van het metaal 

van LR62 dan ook niet uit te sluiten. 

Opvallend is het geheel ontbreken van pre-Flavische me-

taalvondsten op het onderzoeksterrein. Zelfs in de diverse 

afzettingen van de Heldammer rivier zijn geen verspoelde 

metaalvondsten aangetroffen die zuiver als pre-Flavisch 

kunnen worden beschouwd. Ook binnen de groepen van 

fase 6 en fase 7 zijn geen metaalvondsten aangetroffen 

die uit de pre-Flavische periode dateren. 

De aanwezigheid van enkele laat-Romeinse als ook enkele 

vroegmiddeleeuwse stukken duidt hier waarschijnlijk op 

een bewoningcontinuïteit op of nabij het onderzoekster-

rein tot in de vroege Middeleeuwen. Het vroegmiddel-

eeuwse materiaal dat in de omgeving van de poel, K08, in 

de bouwvoor is aangetroffen vormt een aanwijzing dat er 

mogelijk meer vroegmiddeleeuwse activiteit op het terrein 

is geweest dan op basis van de met zekerheid aan deze 

periode toegeschreven sporen bewezen kan worden. 
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7.1 Inleiding

Het onderzoek van LR62 heeft in twee fasen, IVO en DAO, 

plaatsgevonden. Tijdens de eerste campagne zijn 29 

houtvondsten geborgen en houtspecialistisch onderzocht, 

en in de vervolgcampagne nog eens 206 houtvondsten. 

Onder de houtvondsten zijn twee vondstnummers met 

een grote hoeveelheid bewerkingsafval (V849 met 78 

stuks hout en V787 met vijftien stuks hout). In totaal 

komt het aantal onderzochte houtvondsten neer op 235 

stuks hout, afkomstig van 137 vondstnummers. Bijna alle 

vondsten zijn in de categorie bouwhout in te delen. Een 

uitzondering vormt het bewerkingsafval, een pijlschacht 

(V193), een kniestuk (V56) en een fuik (V404). 

Het meeste bouwhout bestond uit palen die deel hebben 

uitgemaakt van palenrijen die als oeverbeschoeiingen zijn 

geïnterpreteerd. Er is niet van alle structuren hout bewaard 

gebleven. Daarnaast zijn houtvondsten als losse vondsten 

geborgen die mogelijk wel oorspronkelijk tot een van de 

structuren hebben behoord. Ook is hout afkomstig uit een 

poel, K08, namelijk V592, 700, 703 en 747.

De volgende palenrijen horen bij elkaar:

 - A1 en A12

 - A3, A9, A11 en mogelijk A7

 - A4, A6 en A8

 - A5 kan bij A3, A9 en A11 behoren,  

maar ook bij A4, A6 en A8. 

7.2 Vraagstellingen

Het houtspecialistische onderzoek was gebaseerd op een 

aantal onderzoeksvragen. Naast primaire vragen over 

houtsoort en herkomst van het hout, omvatte het onder-

zoek vragen naar de bewerking, gebruik en functie, etc. 

I. Primaire vraagstellingen:

A Wat is de conservering van het hout? Wat zijn de 

mogelijkheden in het kader van een houtspecialistisch 

onderzoek? Hoe sluiten de resultaten aan bij het 

onderzoek elders in Leidsche Rijn?

B. Welke houtsoorten zijn gebruikt? Is er sprake van 

een houtkeuze voor verschillende doeleinden, voor 

bepaalde producten?

C Wat is de herkomst van het hout, is het lokaal van 

oorsprong of is het hout mogelijk geïmporteerd?

7 Houtspecialistisch onderzoek 
S. Lange, Bureau voor Eco-Archeologie, Heiloo

D In hoeverre kan de informatie worden gekoppeld aan 

een landschapsreconstructie?

II. Datering en fasering van structuren:

A Zijn er monsters geschikt voor een dendrochronolo-

gisch onderzoek in het kader van een ouderdomsbe-

paling en/of fasering van structuren?

B Zijn er uitspraken mogelijk over de primaire plaat-

sing van bouwhout of over secundaire (reparatie) 

bouwfasen?

III. Algemeen houtspectrum:

A Wat is de samenstelling van het 

houtvondstenspectrum?

B Wat is de verdeling van het bouwhout (planken, 

balken, palen, etc.)?

C Zijn er aanwijzingen voor het gebruik van secundair 

hout of is het hout (altijd) vers bewerkt?

IV. Bewerkings- en gebruiksporenanalyse:

A Hoe is het hout verwerkt en bewerkt? Heeft men stam-

men en/of takken gebruikt? Werd het hout gekloofd 

of bijvoorbeeld gezaagd? Wat is de aanpunting van de 

palen?

B Wat zeggen het houtgebruik en de houtkeuze over de 

efficiëntie waarmee het hout is verwerkt?

C. Zijn er overeenkomsten of verschillen in houtbewer-

king tussen de verschillende structuren te herkennen? 

Zijn de elzen op dezelfde manier bekapt als de eiken 

palen? 

D Welke gereedschappen zijn gebruikt? 

E Zijn er braamsporen aanwezig? Zijn er overeenkom-

stige braampatronen op de facetten van de eiken en 

elzen paalpunten? Kunnen structuren met behulp van 

overeenkomstige braampatronen aan elkaar worden 

gekoppeld?

V. Overige houten voorwerpen:

A Wat voor voorwerpen, objecten zijn er naast het 

bouwhout gevonden?

B Van wat voor hout zijn de voorwerpen vervaardigd, 

en wijkt dit (sterk) af van de houtsoortenspreiding van 

het bouwhout?

VI. Vervolgtraject:

A In hoeverre zijn de vondsten door conservering 

behoudenswaardig (gaafheid, informatiewaarde, 

zeldzaamheid)?



Afb. 7.1 Microscopische opname van rietwortel in hout.  
Foto S. Lange.
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B In hoeverre sluiten de houtspecialistische resultaten 

aan bij het onderzoek elders, met name aan het onder-

zoek in Valkenburg, Voorburg en in Alphen aan de 

Rijn? 

7.3 Methodiek

Voorafgaande aan het houtspecialistische onderzoek 

is het hout met water schoongemaakt. Vervolgens zijn 

de houtvondsten beschreven, waarbij onder ander de 

lengte, afmetingen, de mate van conservering, eventueel 

aanwezige gebruikssporen en bewerkingssporen zijn 

genoteerd. Aansluitend zijn de vondsten bemonsterd ten 

behoeve van een bepaling op houtsoort. Hierbij is gebruik 

gemaakt van de determinatiesleutel van Schweingruber 

(1982)347 en www.woodanatomy.ch. Gewerkt is met een 

doorvallend lichtmicroscoop en vergrotingen tot 400x. 

Samengevat bestond het onderzoek uit:

 - het schoonmaken van de houten vondsten; 

 - het documenteren van lengte, breedte, dikte, grond-

vorm, bewerking;

 - de bepaling van de houtsoort met een doorvallend 

lichtmicroscoop en vergrotingen tot 400x;

 - het selecteren van geschikte houtmonsters voor een 

dendrochronologische datering;

 - een advies in verband met vervolgonderzoek en/of 

behoud door conservering.

7.4 Resultaten algemeen

7.4.1 Conservering

De conservering van het hout varieerde tussen goed en 

matig. Het hout vertoonde sporen van doorworteling 

(zie afb. 7.1). Een aantal vondsten bleek bovendien in 

lengterichting te zijn ingedroogd, waardoor het hout 

lamel-achtig was opengebarsten. Dit getuigt vaak van 

wisselende milieuomstandigheden (droog-nat) waarin de 

houtvondsten verkeerden voordat het hout door sedimen-

tatie werd afgedekt.

7.4.2 Datering

In totaal zijn veertien monsters opgestuurd voor dendro-

chronologisch onderzoek. Daaronder bevond zich een 

elzenhouten monster dat per abuis naar het laboratorium 

is verstuurd.348 Dit monster is in het veld genomen om het 

te vergelijken met de palen met grote diameter van de be-

schoeiing. Een tweede monster had een tekort aan groei-

ringen en bleek daarom ongeschikt voor een dendrochro-

nologische datering. Het iepenhout met vondstnummers 

129, 805 en 891 (respectievelijk meetreeksen URP00010, 

URP00020 en URP00030) is gedateerd met behulp van de 

eikenkalender NLALPH01 en de iepenkalenders NLULSP01 

en NLULSP02. De beide meetreeksen zijn gemiddeld tot 

de curve URP3ULSP die een goede overeenkomst met de 

bovengenoemde referentiekalenders geeft.349 In tabel 7.1 

zijn de resultaten van het dateringonderzoek verwerkt. 

7.4.3 Houtsoortenspectrum

Het houtspectrum omvat zeven houtsoorten, namelijk 

els, eik, wilg, iep, een kersachtig houttype (1x), hazelaar 

(1x) en zilverspar (1x). Het laatste is bijzonder, omdat 

zilverspar een niet-inheemse houtsoort is. In de Romeinse 

tijd werd zilverspar geïmporteerd uit de Duitse regio 

van het Zwarte Woud (Schwarzwald). Eikenhout is een 

inheemse soort, maar vanwege de behoefte aan lang, 

recht en vooral veel bouwhout van eik is ook deze soort 

vaak geïmporteerd. Door het groeipatroon te bestuderen 

van de eiken vondsten, kan men inzicht verkrijgen over 

de standplaats en het herkomstgebied van het hout. De 

uitkomsten van het dendrochronologische onderzoek 

over datering en groeipatronen geeft een beeld van de 

spreiding van de exploitatiegebieden van eikenhout. 

In tabel 7.2 staan de percentages per houtsoort afgebeeld. 

De categorie “overige” omvat de vondst van hazelaar, 

zilverspar en van een kersachtige houtsoort. Voor een 

juiste weergave zijn de afslagen die tot een vondstnum-

mer behoren, slechts één keer meegeteld (V787, V849). 

In tabel 7.3 zijn de houtsoorten van de palen per context 

weergegeven. De “twijfelgevallen”, de losse vondsten of 

liggend hout bij DMN7, staan apart vermeld.



163 

Tabel 7.1 Resultaten van het dendrochronologische onderzoek aan hout van LR62  
(bron: Dominguez 2009).

Dendro-code Vondst Hout Datering laatste 
gemeten ring

Zekerheid van de 
datering

Periode waarin/
waarna de boom is 
omgehakt

Gebruikte referentie 

chronologie

URP00010 129 iep 96 na Chr. >99,99% 96 na Chr. NLALPH01

URP00020 805 iep 95 na Chr. >99,98% 95 na Chr. NLULSP02

URP00030 891 iep 94 na Chr. >99,99% 94 na Chr. NLULSP02

URP00040 827 eik 93 na Chr. >99,99% 93 na Chr. NLALPH01

URP00050 829 eik 93 na Chr. >99,99% 93 na Chr. NLALPH01

URP00060 831 eik 93 na Chr. >99,99% 93 na Chr. NLALPH01

URP00070 839 eik 93 na Chr. >99,99% 93 na Chr. NLALPH01

URP00080 851 eik 93 na Chr. >99,99% 93 na Chr. NLALPH01

URP00090 877 eik 93 na Chr. >99,99% 93 na Chr. NLALPH01

URP00100 425 iep  - -  -  -

URP00110 717 eik 116 na Chr. >99,95% 131 na Chr. ±5 DEBOGN01

URP00121 747 eik 333 na Chr. >99,95% na 346 na Chr. NLOstRom

Tabel 7.2 Spreiding van houtsoorten.

Houtsoort Aantal N= Percentage Omschrijving

Els 98 68% Staken, palen, bewerkingsafval (1x meegeteld)

Eik 36 35% Palen, bewerkingsafval (1x meegeteld)

Iep 4 3% Palen

Wilg 3 2% 1 x ‘natuurlijk’, geen bewerkingsporen; fuik van wilg; wilgentak door bever 
aangeknaagd

Overige 3 2% Latje met spijkers van zilverspar, staak van een kersachtige en een pijl-
schacht van hazelaar. 

Totaal 144 100%

Tabel 7.3 Spreiding van hout over de verschillende contexten.

Structuur Eik Els Iep Wilg Mogelijk els Mogelijk eik Anders Totaal N=

Bouwhout A1/A12 8 66 3 0 1 6 0 84

Bouwhout A3/A9/A11 0 15 0 0 7 1 0 23

Vondsten uit poel, K08 7 1 0 0 0 0 0 8

Fuik en hout rondom 0 1 1 2 0 0 0 4

meerpaal? en hout rondom 1 1 0 0 0 0 0 2

Hout uit steenconcentratie 2 0 0 0 0 0 0 2

Bewerkingsafval 15 78 0 0 0 0 0 93

1x scheepshout 1 0 0 0 0 0 0 1

1x pijl 0 0 0 0 0 0 1 1

Los hout uit afzettingen en profiel 2 4 0 1 0 0 2 9

Los hout rondom DMN7 7 1 0 0 0 0 0 8

Totaal stuks 43 167 4 3 8 7 3 235
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7.5 Resultaten per structuur

7.5.1 Beschoeiing, structuur A1/A12

Structuur A1: Vondstnummers 125 t/m 149,  

vondstnummers 797 t/m 851. 

Structuur A12: Vondstnummers 859 t/m 880, 891.

Liggend hout bij DMN7. De vondstnummers 881 t/m 889 

zijn alle ter vergelijking bemonsterd met de vraag of het 

liggende hout oorspronkelijk deel heeft uitgemaakt van de 

beschoeiing. 

Tabel 7.4 Vondstenspectrum A1/A12.

N = vondstnummers N = stuks

palen/staken 83 83

latje 1 1

bewerkingsafval 1 78 stuks

vondsten rondom DMN7 6 8 stuks

Totaal 90 169

Van de structuur A1 en A12 zijn in totaal 90 vondst-

nummers geborgen, waarvan een vondstnummer een 

grotere hoeveelheid bewerkingsafval bevatte (N=78 stuks 

elzenhout, V849). V849 is in de analyse van het bouwhout 

niet meegeteld. Zes houtvondsten zijn liggend gevonden 

in de nabijheid van de DMN7. Deze vondsten wijken af 

qua bewerking van de overige vondsten van A1/A12. Het 

betreft V881, V883, V884sub 1, V884sub2, V884sub3, 

V885 en V886. Zie tabel 7.4 en tabel 7.7.

Hout rond DMN7 (zie afb. 7.2)

V889, een eikenhouten balk van gekloofd hout met 

afmetingen van 5,5 x 4,5 cm en een bewaard gebleven 

lengte van 1,63 m, werd niet direct geassocieerd met het 

liggende hout van de DMN7. Op grond van de bewerking 

en de aanwezigheid van een soort beslag van ijzer (schar-

nier?) over de gehele lengte van de balk, vastgezet met 

spijkertjes, zal dit stuk geen onderdeel zijn geweest van 

de beschoeiing, tenzij het hergebruikt hout betreft. Drie 

spijkerrestanten met afmetingen van 2 x 2 cm en kleine, 

dicht op elkaar geplaatste spijkers (diameter 0,2 cm) 

zijn bewaard gebleven. De drie vierkante spijkers waren 

op een afstand van 18 cm, 46 cm en 75 cm vanaf het 

bewaard gebleven, rechte uiteinde geplaatst. De functie 

van het hout is niet achterhaald. Het is aannemelijk dat 

ook V889 tot het vondstcomplex rondom de DMN7 kan 

worden gerekend. 

V881 is een stuk eikenhout met een bewaard gebleven 

lengte van 12 cm, en afmetingen van 6,5 x 3,4 cm, 

vervaardigd van gekloofd stamhout. Mogelijk betreft 

het een eiken pen of deel van een balkje. Tot het 

vondstenspectrum rondom DMN7 behoort verder een 

eiken balk met ijzerrestant, V883, waarvan de conserve-

ring matig was. Van de balk bleek een lengte van 31 cm 

bewaard te zijn gebleven. De afmetingen waren 13 x 6 

cm en zullen naar boven toe groter zijn geweest. In eerste 

instantie is het stuk ijzer op het uiteinde van de recht-

hoekig bekapte eiken balk gezien als het restant van een 

paalschoen. Nader onderzoek aan de paal heeft echter 

geen eenduidige interpretatie opgeleverd.

V885 betreft een gekloofd stuk eikenhout, afkomstig 

van een bijna vierkant balkje met een bewaard gebleven 

lengte van 48 cm en een doorsnede van 4,5 x 4 cm. Beide 

uiteinden waren afgebroken. V886 is een elzenhouten 

staak met een bewaard gebleven lengte van 73 cm 

en een diameter van 6,5 cm. De staak was tweezijdig 

aangepunt over een lengte van 14 cm. Opvallend was dat 

het houtoppervlak van de staak sporen van houtworm 

vertoonde. Dit komt niet voor op “groen” bewerkte palen 

of staken die vrijwel direct na de kap in de grond zijn 

geplaatst. Ook hier wijkt het vondstenspectrum rondom 

DMN7 af van het hout van de beschoeiing. V884 sub1, 

sub2 en sub3 waren fragmenten van eiken latjes. De drie 

fragmenten pasten niet (meer) aan elkaar. Mogelijk zijn ze 

vervormd geraakt door postdepositionele processen en 

hebben ze oorspronkelijk wel tot één latje behoord. 

V822, een verslagen stuk hout, heeft waarschijnlijk deel 

uitgemaakt van de beschoeiing. Het betreft een stuk elzen 

stamhout met een lengte van 0,27 m en een diameter van 

18,5 cm. Beide uiteinden zijn afgebroken. Het houtop-

pervlak bleek eenzijdig aangetast door insectenvraat. De 

vraatgangen zijn relatief breed (ca. 4 mm) en niet afkomstig 

van houtwormlarven (zie afb. 7.3). Mogelijk betreft het de 

boktor, dit is niet met zekerheid te zeggen. Vergelijkbare 

vraatsporen zijn waargenomen op V864 en V867.

Structuur A1/A12

In de analyse van structuur A1/A12 zijn de vondsten in 

de buurt van de DMN7 verder niet meegenomen, behalve 

V822 op grond van overeenkomsten in houtsoort (els) en 

houtgebruik (rondhout). Bijna tweederde van de beschoei-

ingspalen was matig (N=52, 63%) en het overige deel 

goed geconserveerd (N=31, 37%). De conservering van 

het monster met bewerkingsafval was goed (V849). 

De bewaard gebleven lengte van de palen en de balk 

(V859) varieerde tussen 0,09 m (V863) en 3,54 m (V850). 

Van zes palen was minder dan 0,30 m bewaard geble-

ven (V128, V137, V139, V822, V862, V863). Onder het 

vondstenspectrum bevonden zich ook palen met een bijna 

complete paallengte. Dit waren eiken palen en de balk 

met de vondstnummers 806, 807, 850 en 851 (resp. 3,10; 

2,97; 3,54 en 3,39 m lang). 

De beschoeiingspalen waren van els (N=66, 79%), eik 

(N=14, 17%) en iep (N=3, 4%). Opvallend is dat de eiken 



Afb. 7.2 Locatie van DMN7 op de vlaktekening met het besproken hout rondom.

Afb. 7.3 V822, vraatsporen op hout. Foto S. Lange.
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zijn gedateerd in 93 na Chr. (V827, V829, V831, V839, 

V851, V877), terwijl het iepenhout (V891, V805, V129) 

is gedateerd in 94, 95 en 96 na Chr. Waarschijnlijk is het 

gebruikte eiken- en iepenhout uit opslag (houtvoorraad) 

afkomstig. Dit verklaart ook de verschillende kapmomen-

ten van het elzenhout. Er zijn elzen aan het begin van het 

groeiseizoen gekapt (voorjaar, V840), tijdens de groei 

(zomer, V800) en aan het eind van het groeiseizoen in het 

late najaar/winter (V837). De elzen zijn wel op hetzelfde 

moment aangepunt, want op de puntfacetten zijn iden-

tieke braampatronen gedocumenteerd.

De uitkomsten van het dendrochronologische onderzoek 

aan de eiken palen duiden op een regionaal herkomst-

gebied van het eiken bouwhout. Dit wordt ondersteund 

door de groeivorm van de eiken. De stammen zijn relatief 

knoestig, een karakteristiek kenmerk voor eiken die in 

een relatief open landschap of bosomgeving hebben 

gestaan. Omdat het iepenhout is gerelateerd aan een re-

ferentiecurve van het eikenhout, zal ook iep uit regionale 

bosbestanden geëxploiteerd zijn. Te denken valt aan 

gemengde loofbossen met iep, es en eik op de hogere 

oeverwallen en aan ooibossen. De samenstelling van het 

vondstenspectrum met iep óf eik en iep gecombineerd, 

is al eerder aangetroffen in Leidsche Rijn, onder andere tij-

dens het project Waterland (wp2, spoor 41 en wp2, spoor 

9). Daarbij werd een gesloten palenrij van iepen stammen 

aangetroffen als oeverbeschoeiing (spoor 9), gedateerd in 

91 na Chr.350 Gerelateerd aan de iepen oeverbeschoeiing 

werd toen ook een fuik van wilgentenen gevonden.

Voor alle palen van de beschoeiing A1/A12 – eik, iep en 

els - zijn rondhouten gebruikt (stamcode 1, volledige 

diameter, zie tabel 7.5). In totaal zijn 66 stammen (80%) 

en vijftien takken (20%) voor de beschoeiing gebruikt. 

Van de eiken palen bestond 75% uit takken (N=9), 25% 

uit stamhout (N=3). Bij het elzenhout was het percentage 

stamhout 91% (N=60), het takkenhout 9% (N=6). Voor de 

drie iepen palen is uitsluitend stamhout gebruikt (N=3, 

100%). Van twee eiken vondsten (V828, V829) bleef 

onduidelijk of het om tak- of stamhout ging. 

De bewaard gebleven diameters van het hout van de 

beschoeiing varieerden tussen 7,5 en 24 cm. De elzen 

palen varieerden in doorsneden tussen 7,5 en 11 cm. 

Het aantal jaarringen van de elzen bedraagt gemiddeld 

14,1 (zie tabel 7.6a). De elzen vertonen een relatief wijd 

en regelmatig jaarringpatroon wat duidt op een gunstige 

standplaats qua licht en concurrentie. Een els, die mo-

gelijk eveneens tot deze structuur behoorde, vertoonde 

ongeveer 65 jaarringen. Met 18,5 cm was dit bovendien 

de els met de grootste diameter (V822).

Het eikenhout bezat diameters tussen 15 en 24 cm. 

De gemiddelde leeftijd waarop de eiken zijn gekapt, 

bedraagt 92 jaar. Het aantal jaarringen varieert tussen 71 

(V831) en 138 (V877, zie tabel 7.6b). De drie iepen palen 

vertoonden een diameter van 18 cm (V129), 24 cm (V805) 

en 20 cm (V891). Binnen het onderzochte vondstenspec-

trum steekt V805 met 160 jaarringen er duidelijk boven 

uit. Het betreft een iepen paal die deel heeft uitgemaakt 

van structuur A1/A12. De overige iepen zijn gekapt op 

51-jarige (niet gedateerd, V425) en 105-jarige leeftijd 

(V891). 

De lengte van de aanpunting en de manier waarop de 

palen zijn bekapt duidt op een professionele aanpak. De 

punten lijken aan de lopende band te zijn “geproduceerd”. 

Een voorbeeld zijn de eiken paalpunten van vondstnum-

mers 829 en 830. Men is begonnen met het kappen van 

een lang facet, daarna werd de paal gedraaid en werden 

de zijkanten voorzien van een korter facet. Op deze 

wijze ontstond een kappatroon van lang naar kort. (afb. 

7.4a) Op dezelfde manier zijn de elzen aangepunt (afb. 

7.4b); een brede afslag, gevolgd door twee of drie kortere 

afslagen. 

De palen zijn relatief recht door de manier waarop ze 

zijn behouwen. Plekken op het hout waar zijtakken of 

knoesten hebben gezeten, zijn recht afgeslagen. Van 

de 79 bewaard gebleven paalpunten zijn er 61 (77%) 

vierzijdig toegespitst. De overige achttien palen (23%) 

vertoonden een meerzijdige aanpunting. Dit zijn de eiken 

palen (V806, V807, 825 t/m V831, V838, V839, V851, 

V877) en enkele elzen palen (V134, V143, V834, V842, 

V878, zie tabel 7.7). De manier van aanpunting kan 

daarom worden gekoppeld aan de doorsneden van de 

palen. Grotere diameters vertonen in het algemeen meer 

puntfacetten dan de kleinere diameters. Onbekend is de 

manier waarop de iepen palen zijn aangepunt. Van deze 

vondsten konden de paalpunten niet worden geborgen 

(V129, V805 en V891).

Een opvallend verschijnsel in het vondstenspectrum 

vormt V850, gevonden in de hoek van A1/A12, ongeveer 

ter hoogte van het staande eikenhout met V851, V829, 

V827, V828, V825, V826. Het betreft een vierde deel van 

een niet-aangepunte, gekloofde eiken stam met afme-

tingen van 14 x 6 x 5 cm in doorsnede. Deze vondst is 

bijzonder vanwege de vele haksporen haaks op het hout 

(afb. 7.5). De bijlinslagen lijken willekeurig op de stam te 

zijn aangebracht. De inslagen zijn strak en scherprandig, 

terwijl het stamhout zelf verweerd is. Het is duidelijk dat 

het houtoppervlak reeds verweerd en ingedroogd was op 

het moment van de bijlinslagen. Mogelijk werd de stam 

gebruikt tijdens het aanpunten van het hout, waarbij de 

stam onder de aan te punten uiteinden werd geschoven 

(als een soort onderlegger). 

V859 is een elzenhouten balk met een rechthoekige 

doorsnede en afmetingen van 9 x 6 cm. De balk was strak 

vierzijdig aangepunt over een lengte van 33 cm. Qua 

bewerking vormt deze bekapte elzenhouten stam een 

uitzondering op het overige hout van de beschoeiing.



Afb. 7.4 Productiewerk: kappatronen van lang naar kort. a. In de eiken palen V829, V830; b. In de iepen palen V840, V841.  
Foto’s S. Lange.
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Tabel 7.5 Spreiding van het totale bouwhout qua stam- en takhout van eik, els en iep 
(uitgezonderd bewerkingsafval V849, V787 en de vondsten rondom DMN7). 

Houtsoort Stammen N= Takken N= Onbekend N= percentage

Eik 3 4%

Eik 9 11%

Els 60 72%

Els 6 7%

Iep 3 0 2%

Overig 2

Totaal 66 (80%) 15 (18%) 2 (2%) 100%

Tabel 7.6a Aantal jaarringen van elzen palen 
van de beschoeiing A1*

vondst aantal jaarringen N=

125 15

127 15

130 19

131 14

132 12

133 11

134 12

135 15

136 16

138 12

140 20

141 11

142 14

143 11

144 15

146 20

147 11

149 11

* Bij wijze van steekproef zijn van de palen, die tijdens het IVO 
zijn geborgen, de jaarringen geteld.

Tabel 7.6b Aantal jaarringen van de eiken 
palen die geschikt waren voor dendro-
chrono logisch onderzoek.*
* Deze zijn tijdens het dendrochronologische onderzoek door 
RING geteld.

vondst aantal jaarringen N=

129 120

717, meerpaal? 109

747, uit de poel 75

827 93

829 125

831 71

839 72

851 84

877 138

885, bij DMN7 33



Afb. 7.5 Diepe, rechtgeplaatste bijlinslagen die op relatief droog 
bouwhout wijzen, V850. Foto’s S. Lange.
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Op de elzenhouten paal met vondstnummer 149 werd 

een ijzeren spijker aangetroffen (doorsnede spijkerkop 

1,2 cm). De spijker zat op 0,60 m vanaf het aangepunte 

uiteinde, net boven de aanpunting in het hout (afb. 7.6). 

Eventueel kan de paalpunt voorzien geweest zijn van een 

paalschoen die op het paaluiteinde werd geschoven en 

vastgespijkerd. Dit is echter twijfelachtig, omdat verder 

geen spijkers in palen zijn aangetroffen. Geen van de 

palen bleek op het uiteinde beschermd door een ijzeren 

paalschoen. Evenmin zijn sporen aangetroffen, die erop 

duiden dat de paalpunten gehard zijn in het vuur om 

de duurzaamheid te verhogen. Paalschoenen zijn tot nu 

toe niet aangetroffen in de Leidsche Rijn, maar zijn wel 

bekend uit Alphen aan de Rijn, Cuijk en Valkenburg351 

(afb. 7.7).

Een andere verklaring zou zijn dat het een hergebruikte 

paal betreft. Omdat het hout door postdepositionele 

processen matig bewaard is gebleven en sporen van 

hergebruik niet (meer) zichtbaar zijn, zijn uitspraken 

over secundair gebruik moeilijk. Op het hout zijn wel 

twee kerven waargenomen. Deze bevonden zich op 70 

cm vanaf het paalpuntuiteinde, aan weerskanten van de 

paal (voor en achter) en bleken haaks op het hout te zijn 

ingehakt. Een kerf vertoonde een lengte van 12 en een 

diepte van 1,5 cm, de andere kerf had een lengte van 8 

cm bij een diepte van 2 cm. De randen van beide kerven 

waren scherp en onbeschadigd. Het betreft dus geen ker-

ven die in het hout zijn gehakt om een touw op zijn plek 

te houden. Dan waren de randen namelijk wel beschadigd 

geraakt door slijtage door het touw. De kerven kunnen 

Afb. 7.6 V149, paal met spijker boven aanpunting. Foto S. Lange.

Afb. 7.7 Een paal met paalschoen uit Valkenburg, geconserveerd 
en tentoongesteld in het Openluchtmuseum Archeon te Alphen 
aan de Rijn. Foto S. Lange.
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oorspronkelijk wel met de bedoeling zijn aangebracht om 

er een touw omheen te draaien. Haaks ingehakte kerven 

zijn ook op palen V828, V833 en V860 gedocumenteerd 

(afb. 7.8). Op 47 cm vanaf het aangepunte uiteinde 

bevond zich ook hier haaks over het hout een circa 7 

cm lange kerf, circa 1 cm diep inhakt. Ook hier lijken de 

randen van de kerf niet beschadigd door slijtage. 

Het hout bleek in bijna alle gevallen vers of relatief vers 

te zijn bewerkt. Dit kan worden afgeleid op grond van de 

gladde, scherpe bijlafslagen die karakteristiek zijn voor 

het verwerken van groen (vers) hout. De houtvezel trekt 

namelijk in lengterichting mee, waardoor lange bijlafsla-

gen mogelijk zijn die een scherpe, strakke bijlafdruk op 

het hout achterlaten. Droog of bijna droog hout is minder 

gemakkelijk te bewerken. Bij droog hout zijn de houtve-

zels niet meer flexibel. De bijl zal dan ook meer haaks op 

het houtoppervlak moeten treffen, waardoor de houtve-

zels in plaats van “doorgesneden” (bij groen hout) als het 

ware doorgehakt worden. In plaats van lange, scherpe 

afslagen veroorzaakt een bijl op droog hout kortere, 

rechte en diepere afslagen, soms met rafelige randen. 

Dit soort afslagen zijn waargenomen op de kapvlakken 

van de eiken balk, V850. Rondhout met schors kan in 

opslag twee tot drie jaar “vers” blijven. De aanwezigheid 

van (bijna) droog hout lijkt de aanname te bevestigen 

dat eerst een houtopslag werd aangelegd en daarna het 

hout in één actie is bekapt. Ook is het nog mogelijk dat 

het hout op verschillende momenten direct na de kap is 

aangepunt, en vervolgens in opslag is gegaan.

Afb. 7.8 Haaks ingehakte kerven op de palen V828, V833, 
2xV860. Foto’s S. Lange.
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Tabel 7.7 Overzicht van houtvondsten van structuur A1/A12, uitgezonderd vondsten 
rondom DMN7. Voor de verklaring van codes en afkortingen zie bijlage 4.

vondst bewaard 
gebleven 
paallengte

Breedte Dikte Dia Stamcode Punt Extra PL soort

125 > 71 10,5 1 sch 3 sch 51,0 Els

126 >59 9,5 1 sch 4 strak 46,0 Els

127 >71 7,5 1 sch 4 strak 44,0 Els

128 >24 >8,5 1 sch 3 sch >24 Els

129 nvt 18,0 1 Iep

130 >78 8,5 1 sch 3 sch 38,0 Els

131 >96 10,5 1 sch 4 48,0 Els

132 >65 10,5 1 sch 4 strak 20,0 Els

133 >57 9,5 1 sch 4 strak >32 Els

134 >74 9,5 1 sch 6 >18 Els

135 >56 9,0 1 sch 5 46,0 Els

136 >71 9,0 1 sch 4 strak 47,0 Els

137 >30 >8 1 sch 4 >30 Els

138 >54 9,5 1 sch 4 strak 39,0 Els

139 >25 >5 1 sch 4 strak >25 Els

140 >57 10,0 1 sch 3 sch >29 Els

141 >51 10,5 1 sch 4 strak >21 Els

142 >70 10,0 1a sch 4 45,0 Els

143 >59 11,0 1 sch 6 >38 Els

144 >47 10,5 1 sch 4 strak >47 Els

145 >39 >6 1 sch 4 >39 Els

146 >42 9,0 1a sch 4 27,0 Els

147 >45 10,0 1 sch 2 2sch >35 Els

148 >48 >8 1 sch 4 strak 47,0 Els

149 >79 10,5 1 sch 4 58,0 Els

797 >75 9,5 1 sch 4 42,0 Els

798 >95 10,0 1 sch 4 56,0 Els

799sub2 >39 9,5 1 sch 4 57,0 Els

799sub1 >89 9,5 1 sch 4 51,0 Els

800 >120 10,5 1 sch 4 >54 Els

801 >54 10,0 1 4 42,0 Els

802 >82 9,5 1 sch 3 sch 49,0 Els

805 >79 24,0 1 sch 2 >5 Iep

806 >310 20,0 1 7 aa 94,0 Eik

807 >297 23,0 1 7 127,0 Eik

809 >82 9,0 1 sch 4 41,0 Els

810 >43 9,5 1 sch 4 >29 Els

811 >49 9,5 1 sch 4 38,0 Els

822 >27 18,5 1 0 Els

825 >223 24,0 1 sch 6 148,0 Eik

826 >206 22,0 1 sch 7 >109 Eik

827 >222 23,0 1 8 129,0 Eik
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vondst bewaard 
gebleven 
paallengte

Breedte Dikte Dia Stamcode Punt Extra PL soort

828 >270 21,0 1 sch 8 94,0 Eik

829 >191 21,0 1 sch 8 >87 Eik

830 >172 22,0 1 8 a 106,0 Eik

831 >173 22,0 1 sch 8 >120 Eik

832 >63 9,0 1 sch 4 >37 Els

833 >86 9,2 1 sch 4 40,0 Els

834 >57 10,0 1 sch 6 >30 Els

835 >65 9,5 1 4 >56 Els

836 >61 11,0 1 sch 4 50,0 Els

837 >78 10,5 1 sch 3 sch >49 Els

838 >75 >14 1 6 >75 Eik

839 >109 15,0 1 8 33,0 Eik

840 >72 11,0 1 sch 5 >25 Els

841 >64 9,0 1 sch 3 sch 30,0 Els

842 >44 10,0 1 6 sch >44 Els

843 >69 10,0 1 sch 4 scha 37,0 Els

849 div div 17 Els

850 >354 14,0 6 - 15 7 Eik

851 >339 16,0 1 sch 8 98,0 Eik

859 >48 9,0 6,0 13 a 4 33,0 Els

860 >58 8,5 1 sch 4 >36 Els

861 >77 10,0 1 sch 2 sch 47,0 Els

862 >24 >6 1? sch 3 sch >24 Els

863 >9 >3 1? 3 scha >9 Els

864 >57 9,0 1 sch 5 35,0 Els

865 >43 9,0 1 sch 3 sch 28,0 Els

866 >53 8,0 1 sch 4 >46 Els

867 >60 9,5 1 scha 4 +kloof-
kant

>44 Els

868 >71 9,5 1 sch 4 50,0 Els

869 >35 >6 1 4 >35 Els

870 >65 10,0 1 sch 3 sch >51 Els

871 >79 9,5 1 scha 5 47,0 Els

872 >86 9,5 1 sch 4 56,0 Els

873 >43 >6 1 sch 3 sch >43 Els

874 >63 8,5 1 []scha 4 >30 Els

875 >53 8,0 1 sch 4 >30 Els

876 >43 10,0 1 sch 4 >34 Els

877 >275 24,0 1 8 110,0 Eik

878 >61 8,5 1 scha 6 49,0 Els

879 >44 8,0 1 sch 4 37,0 Els

880 >62 9,0 1 sch 3 sch >52 Els

891 nvt 20,0 1 Iep



Afb. 7.9 Bewerkingsafval, V849 en V787. Foto’s S. Lange.
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Vondstnummer 849 (monster van bewerkingsafval ter 

vergelijking met A1/A12) bestaat uit houtspaanders, 

tak- en wortelfragmenten van elzenhout (N=78 stuks). 

Tussen het hout bevonden zich 40 stuks schors die als 

afslagen van elzen stamhout konden worden geïnterpre-

teerd. Ook zijn achttien tangentiale afslagen herkend, die 

mogelijk als resthout tijdens het aanpunten van stam- of 

takhout zijn blijven liggen, net zoals de veertien stuks 

tak- en wortelhout en zes takjes zonder bewerkingsporen. 

Waarschijnlijk duidt het voorkomen van bewerkingsafval 

op een (tijdelijke) werkplaats en werd tenminste een deel 

van het hout ter plaatse aangepunt of anderszins bewerkt. 

Alle bewerkingsafval is afkomstig van houtbewerking met 

een bijl of dissel. Er zijn rechthoekige stukken met een 

maximale breedte van 4 cm en een maximale lengte van 8 

cm aangetroffen (tenminste 28). Niet alle stukken zijn qua 

lengte en breedte compleet bewaard gebleven. Daardoor 

is een gemiddelde van de oorspronkelijke afmetingen niet 

te achterhalen. Wel bedraagt de gemiddelde dikte circa 

0,6 cm. De stukken met schors zijn iets dikker, namelijk 

circa 1,2 cm. Enkele stukken hebben een origineel schuin 

uiteinde, mogelijk ontstaan tijdens het toespitsen van 

bouwhout. 

V787 (monster van bewerkingsafval ter vergelijking met 

A1/A12) is een tweede monster aan bewerkingsafval 

(N=15). Dit monster betreft uitsluitend eikenhouten 

bewerkingsafval in de vorm van lange, rechte afslagen, 

waarschijnlijk restafval ontstaan tijdens het aanpunten 

van eiken palen. Er zijn geen afslagen met schors waar-

genomen. De twee monsters – V849 en V787 – komen 

qua houtsoort en vorm niet met elkaar overeen (afb. 7.9).

Het bewerkingsafval van V787 vertoont opvallend veel 

overeenkomsten met bewerkingsafval van een be-

schoeiing van de haven van Forum Hadriani (gemeente 

Voorburg), gedateerd in het midden van de tweede eeuw 

na Chr352 (afb. 7.10).

Afb. 7.10 Bewerkingsafval van Forum Hadriani, VBFH07 V3206 en V5785. Foto’s S. Lange.
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7.5.2 Beschoeiing, structuur A3/A9/A11

De structuur is waargenomen op drie locaties. Vanwege 

de verschillen qua conservering worden de beschoeiings-

delen in eerste instantie apart beschreven.

A3: Geen hout, paalsporen in verlengde van A9. 

A9: Vondstnummers 513, 514, 521 t/m 524, 526 t/m 

530.

A11: 751 t/m 757, 773, 776 t/m 778.353

De palenrij van A9 bestond uit matig geconserveerde 

elzenhouten palen. Onduidelijk is of de paaltjes met 

vondstnummers 521 t/m 523, 526, 528 t/m 530 deel 

uitmaken van structuur A9 of van structuur A4. Zie tabel 

7.8. De bewaard gebleven paallengte lag tussen 15 en 

66 cm. De diameter van de elzen rondhouten varieerde 

tussen 7,5 en 10,5 cm. Van twee elzenhouten vondsten 

is de doorsnede niet compleet bewaard gebleven (V513, 

514). De spreiding qua houtsoort en bewerking is gering. 

De vier vondsten die zeker tot de beschoeiing van A9 

behoorden, vertonen minder puntfacetten dan de palen 

waarvan niet zeker is of ze tot de structuur hebben 

behoord. Zie tabel 7.8.

De paaltjes vertonen een vierzijdige puntvorm, bestaande 

uit drie puntfacetten en een zijde met schors, of uit drie 

brede puntzijden en een zijde met twee smalle facetten. 

De meeste paalpunten zijn in het veld afgebroken. Van 

vier palen (allemaal “twijfelgevallen”) zijn de punten wel 

bewaard gebleven met een lengte die varieert tussen 36 

en 52 cm (V522, V526, V528, V530). 

Voor de aanleg van structuur A11 zijn rechte elzenhouten 

takken en stammen gebruikt. Zie tabel 7.9. Tussen het 

vondstmateriaal bevond zich een stuk gekloofd eiken-

hout, namelijk een latje (V754sub2, lengte 16 cm, breedte 

4 cm x dikte 1 cm). Het stukje eikenhout lag tegen de 

elzenhouten paal aan en is mogelijk tijdens de bouw in 

het paalgat terechtgekomen. De precieze herkomst en 

functie van deze vondst is onbekend. De helft van de 

paaltjes was goed geconserveerd, de andere helft matig. 

Slechts van twee palen (V754, V756) zijn de diameters 

compleet bewaard gebleven. De minimale doorsnede van 

de rondhouten varieerde tussen 5 cm (V752) en 10 cm 

(V773, V776). De originele diameters kunnen 2 tot 4 cm 

groter zijn geweest, gezien de paalsporen die zijn waar-

genomen in het profiel en bovendien door het natuurlijke 

verloop van de gebruikte stam of tak. Het gebruikte hout 

werd op het uiteinde aangepunt, daar waar de doorsnede 

afneemt. De grootste stamdoorsnede van een boom is aan 

de onderkant, aan het stambegin. Hetzelfde is van toepas-

sing op de diktegroei van takken. De takuiteinden zijn 

kleiner qua diameter dan ter hoogte van de takaanzet. 

Wanneer men de doorsneden op deze manier reconstru-

eert variëren de diameters van de rondhouten tussen  

8 en 12 cm. 

Alle palen waren aangepunt. Van sommige palen bleek 

de punt te zijn afgebroken. Uitgaande van de compleet 

bewaarde puntlengten van enkele vondsten (V754, 755, 

756, 773) varieerde de lengte van de punten tussen 37 

en 59 cm. Omdat de grotere diameters ook een grotere 

puntlengte vertonen (V773, V776), kan de lengte van de 

aanpunting worden gerelateerd aan de grootte van de 

diameters. 

Alleen vondstnummer 778 vertoonde een concentrische 

aanpunting. Een bijna vierkante puntdoorsnede ver-

toonden de vondstnummers 756, 773. Waarschijnlijk 

is vondstnummer 756 over de gehele lengte vierkant 

behouwen. Op vondstnummer 752 is bovendien een 

grote, ingerotte knoest gedocumenteerd. 

Op zes paalpunten zijn braamsporen waargenomen, 

namelijk op het hout van vondstnummers 753, 754, 755, 

773, 776, 778.

Tabel 7.8 Overzicht van houtvondsten van structuur A9 inclusief “twijfelgevallen” (cursief).

Vnr. Paallengte Breedte Dikte Diam. Stamcode Punt Extra Puntlengte Cons. Houtsoort

513 > 24 > 6 1 5 a > 24 matig Els

514 > 15 > 4 1sch 3 sch > 15 matig Els

521 > 48 9.0 7.5 1sch 4 sch > 44 matig Els

522 > 58 8.5 1sch 8 41.0 matig Els

523 > 63 10.5 1sch 6 > 34 matig Els

524 > 42 5.0 2sch 3 sch > 24 matig Els

526 > 57 6.5 1sch 3 b 36.0 matig Els

527 > 49 6.5 1sch 3 sch 34.0 matig Els

528 > 50 6.5 1sch 6 52.0 matig Els

529 > 59 9.5 1sch 8 > 34 matig Els

530 > 66 8.0 1sch 7 41.0 matig Els
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Van A9 zijn twee elzen met een complete diameter van 5 

en 6,5 cm (V524 en V527) bewaard gebleven. Bij V513 en 

V514 zal de doorsnede groter zijn geweest, omdat alleen 

de paalpunten bewaard zijn gebleven. Naar boven toe 

zal de doorsnede groter zijn geweest. Ook van structuur 

A11 zijn nauwelijks complete paaldoorsneden bewaard. 

Een uitzondering is V756 met een ovale paaldoorsnede en 

afmetingen van 6,5 x 5 cm. De diameters van de palen zul-

len maximaal 1 tot 2 cm groter zijn geweest, uitgaande van 

een normaal lengteverloop van de boom. De gemiddelde 

diameter van de “twijfelgevallen” bedraagt circa 7,8 cm. 

7.5.3 Braampatronen

Wanneer een bijlvlak beschadigd raakt, ontstaan deukjes 

in de snede van de bijl. Dit zijn de bramen die tijdens het 

werken een streep in de slagrichting op het houtoppervlak 

achterlaten. Een bijl met bramen is meestal bot (afhankelijk 

van de hoeveelheid bramen) en het werken is in feite rela-

tief gevaarlijk. Een botte bijl zal dan ook zo snel mogelijk 

worden geslepen of gevijld. In de middeleeuwen gebruikte 

men voor het slijpen een handgedraaide, ronde zandsteen 

of een wetsteen. Hiervoor werd de bijl eerst verhit en 

daarna op een specifieke manier - met de welving mee - 

glad geslepen. Tijdens het werken in het bos is dit meestal 

niet mogelijk. Er zal dan óf verder gewerkt worden met een 

botte bijl, óf het bijlvlak wordt gevijld met een zoetvijl. Dit 

is een lange, rechte vijl met een fijne kap (raster op vijl).354 

De meeste elzenhouten palen – en deels ook de eiken 

palen – van A1/A12, A9/A11, uit de poel, K08, en rondom 

een mogelijke meerpaal V717, vertonen bramen op 

de puntfacetten. Waarschijnlijk is het aantal palen met 

braamsporen groter geweest. Door de matige conserve-

ring van veel vondsten zijn dit soort verschijnselen vaak 

niet meer op het houtoppervlak zichtbaar.

Tabel 7.9 Overzicht van houtvondsten van structuur A11 inclusief “twijfelgevallen” (cursief).

Vnr. Paallengte Breedte Dikte Diam. Stamcode Punt Extra Puntlengte Cons. Houtsoort

751 > 25 > 6 1 7 > 25 matig Els

752 > 21 > 5 1 5 > 21 goed Els

753 > 18 > 7 0 sch 2 scha > 18 matig Els

754sub1 > 47 > 7 1 8 43.0 matig Els

754sub2 > 16 4.0 1.0 17 nvt nvt goed Eik

755 > 42 > 6 1 7 42.0 matig Els

756 > 45 6.5 5.0 1 7 37.0 goed Els

757 > 39 > 6 1 6 39.9 matig Els

773 > 64 > 10 1 6 59.0 goed Els

776 > 54 > 10 1 7 > 54 matig Els

777 > 13 > 5 1 5 > 13 goed Els

778 > 60 > 8 1 7 > 60 goed Els

Afb. 7.11 Overeenkomstige braampatronen van diverse paalpun-
ten gecombineerd. a. V801, V137, V145, V827; b. V809, V837; c. 
V756, V776, V522, V530; d. V756, V773; e. V146, V723. Foto’s S. 
Lange.
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Op de puntfacetten van de elzenhouten palen zijn relatief 

veel bramen aangetroffen. Zie tabel 7.10. Het braam-

patroon op het hout is een soort streepjescode van een 

beschadigd bijlvlak. Een bijl kan steeds meer beschadigd 

raken, waardoor tenslotte een hele reeks deukjes een 

groter aantal braamsporen op het hout veroorzaakt. Ook 

kan een klein deukje in de loop van de tijd breder worden. 

De plek van de braam blijft echter constant.

Met deze kennis is gekeken naar de bramen die op het 

hout van LR62 zijn gedocumenteerd. Door het patroon 

op de verschillende palen met elkaar te vergelijken, 

kunnen palen die door eenzelfde bijl zijn aangepunt, 

aan elkaar worden gekoppeld (afb. 7.11, tabel 7.11). Dit 

kan helpen bij de interpretatie van structuren, en geeft 

bovendien een idee van de logistieke processen achter de 

bouwcampagnes.

7.5.4 Fuik

Determinatiemonster, vondstnummer 404

Er zijn op het terrein twee fuiken aangetroffen. Eén was 

goed bewaard gebleven, maar erg kwetsbaar (V848, afb. 

7.12). Deze is en bloc gelicht en naar restauratieatelier 

Restaura gebracht ter conservering.355 De tweede fuik 

was in zeer slechte staat en is in het veld bemonsterd 

voor een bepaling op houtsoort (V404). Hiervoor is een 

stukje van 6 x 8 cm opgestuurd naar het Bureau voor 

Eco-Archeologie. Er lag ook het restant van een gedraaide 

tak van wilg met knoop bij de fuik (afb. 7.13a). Hiermee 

zal de fuik aan een staak of paal bevestigd zijn geweest 

om het wegdrijven in het water te voorkomen. De fuik 

was vervaardigd van eenjarige, ongespleten wilgenhouten 

tenen (staken) en zowel ongespleten wilgentenen met een 

diameter van 0,5 cm als zeer dun gespleten wilgenhouten 

takken met een breedte van 2 cm en een dikte van 0,2 cm 

(inslag). Het is niet geheel duidelijk hoe het dun gespleten 

hout (een soort spaanders) om de staken is gevlochten. 

Daarvoor was het bewaard gebleven fuikfragment te 

klein. In elk geval zijn er ongespleten wilgentenen van 

het horizontale vlechtwerk om-en-om om de staken 

gevlochten. Het verticale deel van het vlechtwerk bestond 

telkens uit twee staken naast elkaar. De afstand tussen de 

dubbele staken bedroeg 2 cm en 3 cm (verloop 4 cm, afb. 

7.13b). Een soortgelijke fuik is opgegraven in Valkenburg 

(afb. 7.14). De fuik uit Valkenburg verkeerde echter in een 

betere staat dan die van LR62. Hier betreft het een visfuik 

waaraan een uit boombast gedraaid kabeltouw bevestigd 

was geweest. Het kabeltouw komt qua makelij overeen 

met het stukje geknoopte touw van LR62. In Valkenburg 

zijn nog visresten van bliek gevonden in de fuik. 356 De 

inhoud van de fuik van LR62 is gezeefd, maar afgezien 

van verzwaring is er geen materiaal in aangetroffen. De 

fuik is waarschijnlijk ooit verspoeld geraakt en daardoor 

minder compleet bewaard gebleven. Eventueel achter-

gebleven restanten van vis in de fuik zullen daardoor 

verdwenen zijn.

7.5.5 Houtconcentratie bij fuik, 
vondstnummers 425 t/m 427

Rondom de fuik zijn drie stuks hout aangetroffen. 

Vondstnummer 425 is een iepenhouten paal met een 

bewaard gebleven lengte van 42 cm en een diameter van 

Tabel 7.10 Alle houtvondsten met braamsporen. 

Structuur Vondsten met braamsporen

A1/A12 V135, V137, V141, V145, V146, V149, V801, V809, V828, V829, V833, V837, V840, V841, 
V859, V861, V868, V878

A9/A11 V754sub1, V755, V756, V773, V776, V778

Los hout V431, V712, V749

Rondom meerpaal V723

Tabel 7.11 Identieke braampatronen.

Structuur Vondst

A1/A12 V137 – V145 – V801 – V828 (?)

V809 – V837

V840 – V841

A9/A11 V522 – V530 – V756 – V773 – V776

Los hout V712 – V749 

Mogelijk V146 – V723 ?
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Afb. 7.12 De vrijgeprepareerde fuik (V848) in het veld.

Afb. 7.13a. Een gedraaide tak van boombast, mogelijk wilg, met knoop, V404sub5; b. Het vlechtwerk van de fuik, V404sub15. Foto’s S. Lange

Afb. 7.14 Gevlochten fuik met kabeltouw uit opgraving bij 
Valkenburg. Bron: Bult/Haalewas 1990, 15.

A B



Afb. 7.15 Paal met lipvormig uiteinde, mogelijk verspoeld constructie-element, V425. a. Overzicht. b. Detail lipvormige uiteinde.  
Foto’s S. Lange.
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11,5 cm. Het hout was volledig afgerond door erosie in 

het water (afb. 7.15). Mogelijk gaat het om drijfhout. Een 

door water verweerd, maar duidelijk bewerkt uiteinde 

verraadt dat het geen “natuurlijk” hout is geweest, maar 

een (verspoeld) stuk bouwhout. Het bewerkte uiteinde 

heeft de vorm van een lipvormig constructie-element. Dit 

soort bouwelementen maakt vaak deel uit van horizontale 

(dwars)verbindingen, bijvoorbeeld in de bruggenbouw. 

De andere kant is afgebroken, zodat uitspraken over de 

oorspronkelijke lengte niet mogelijk zijn. 

Vondstnummer 426 was een vierkant aangepunte elzen-

houten paal met een bewaard gebleven lengte van 68 cm, 

en afmetingen van 9 x 7,5 cm. De doorsnede van de paal 

was rechthoekig, en de aanpunting strak vierkant (punt-

lengte 56 cm, compleet). De paal was relatief sterk aan-

getast door insectenvraat. Over de gehele lengte van de 

vondst zijn vraatgangen waargenomen met een doorsnede 

van 5 mm. Op grond van de grootte van de gaten kan 

worden geconcludeerd dat het geen houtworm betreft. 

Hiervan zijn de vraatgangen in doorsnede veel kleiner. 

Ook op vondstnummer 427, een kromme, wilgenhouten 

stam zonder sporen van bewerking, zijn deze vraatgangen 

waargenomen. Mogelijk betreft het sporen van de boktor. 

Deze vondst is volledig verweerd en sterk aangetast door 

insectenvraat. Gezien aanwijzingen voor gebruik of bewer-

king ontbreken, gaat het mogelijk om een “natuurlijk” stuk 

hout dat hier terecht is gekomen via de stroming. 

7.5.6 Overige houtvondsten

Kniestuk, scheepshout, vondstnummer 56

Vondstnummer 56 betreft een deel van een eikenhouten 

kniestuk van een rivierpraam van het Zwammerdamtype, 

te vergelijken met ZW2 en ZW6. Het deel is niet compleet 

bewaard gebleven (afb. 7.16). De bewaard gebleven 

lengte bedroeg 16 cm, bij afmetingen van 10,5/12,5 

cm en ter hoogte van het andere uiteinde 13/7,5 cm. 

Een uiteinde blijkt te zijn afgebroken ter hoogte van een 

ronde doorboring (diameter 1 en 1,2 cm). 

Hout uit zandige rivierafzetting, vondstnummer 162

Het gaat om een aangepunte tak van een kersachtige 

houtsoort (Prunus spec.). De bewaard gebleven lengte 

bedraagt 55 cm, de diameter is 4 cm. De tak is tweezijdig 

aangepunt. De bewerkingssporen zijn vers en onbescha-

digd. Waarschijnlijk is het hout direct na het aanpunten in 

de rivier terechtgekomen. 

Hout uit pijlpunt, vondstnummer 193

Uit een metalen pijlschacht kwam het restant van een 

houten pijl. Het hout bleek van een gekloofde hazelaar 

afkomstig te zijn. Het restant had een lengte van 5,5 cm 

en de doorsnede van het gekloofde hout was 0,8 cm. 

Los hout uit humeuze laag, vondstnummer 196

Heel bijzonder was de vondst van een wilgenhouten 

tak die een door bevers afgeknaagd uiteinde vertoonde 

(afb. 7.17). De wilgentak was bewaard gebleven over 

een lengte van 15 cm, met een diameter van 3,5 cm. Dat 

bevers al in de prehistorie in het Leidsche Rijngebied aan-

wezig waren kwam reeds eerder aan het licht, namelijk 

tijdens de opgravingswerkzaamheden van LR57.357 

Hout uit grote steenconcentratie, vondstnummer 353

Het betreft de uiteinden van twee eiken takken met 

schors (diameter 8,5 en > 8,9 cm) en met een bewaard 

gebleven lengte van 38 resp. 16 cm. Beide takken bleken 

meerzijdig aangepunt met een puntlengte van > 30 cm en 

16 cm. Er zijn verder geen bijzonderheden aan het hout 

opgemerkt.

Liggend hout in profiel, vondstnummer 393

Deze > 67 cm lange, elzenhouten stam met schors had 

een diameter van 14 cm. Op een uiteinde bleek de paal te 

A

B
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Afb. 7.16 Deel van eiken kniestuk, scheepshout V56. a. Bovenaanzicht; b. De onderkant met zaagsporen; c. Tekening 1:4. Getekend 
door Jos Kaarsemaker. Foto’s S. Lange.

Afb. 7.17a. Hout aangeknaagd door bevers, V196; b.Een foto van een recente door bevers aangeknaagde wilgentak. Foto’s S. Lange.

A

C

B

A

B



Afb. 7.18a. Stam van els met mos, V393; b. Detail van de met mos begroeide schors. Foto’s S. Lange.

Schepen, scherven en schoeiingen. Basisrapportage Archeologie 43 180 

zijn aangepunt. De aanpunting was echter niet compleet 

bewaard gebleven (afb. 7.18). Er resteerde 44 cm van de 

oorspronkelijk circa 70 cm lange paalpunt. Beide uitein-

den waren afgebroken. Opmerkelijk was dat op de schors 

mos heeft gegroeid. De paal zal dus enige tijd in een 

vochtige (maar niet al te natte), schaduwrijke omgeving 

hebben gelegen.

Staak onder verlandingsfase restgeul, vondstnummer 

400, PK29

Een deel van een eiken tak met een bewaard gebleven 

lengte van 0,56 m en een doorsnede van 6,5 cm ver-

toonde een zeszijdige aanpunting (puntlengte > 18 cm). 

Bovenaan waren brede vraatgangen te herkennen met een 

doorsnede van 1 en 1,2 cm. Het is onbekend welk insect 

dit soort vraatgangen veroorzaakt, hoewel de boktor een 

mogelijkheid is. 

Los hout, vondstnummers 431 en 432, 642, 712, 749

V431 betreft een aangepunte, elzenhouten tak met een 

bewaard gebleven lengte van 1,12 m en een doorsnede 

van 12 cm. De aanpunting bestaat uit een meerzijdige be-

kapping (puntvorm 7). De punt is niet compleet bewaard 

gebleven (> 42 cm), maar zal oorspronkelijk circa 46 

cm lang zijn geweest. Opvallend is dat het elzenhout is 

bekapt, waarbij dwars door vraatgangen heen is gekapt. 

Het hout was dus al aangetast voordat het als bouwhout 

werd geselecteerd. Mogelijk betreft het sprokkelhout. De 

tweede vondst (V432) was een eikenhouten tak met een 

bewaard gebleven lengte van 95 cm en een doorsnede 

van 6 cm. Ook deze tak was meerzijdig (puntvorm 

7) bekapt met een complete puntlengte van 32 cm. 

Vraatsporen op het hout zijn niet gedocumenteerd.

Een latje van naaldhout (zilverspar, V642) had een 

bewaard gebleven lengte van 26 cm, en afmetingen van  

3 x 1 cm. Beide uiteinden bleken te zijn afgebroken. In 

het latje van zilverspar bevond zich en spijkertje.

Vondstnummer 712 betreft een kromme tak van els met 

bramen. De paal werd direct na de kap aangepunt, gezien 

het bramenpatroon op de plekken waar de zijtakken zijn 

afgehakt, identiek is aan de bramen op de puntfacetten. 

De bewaard gebleven lengte van de paal was 43 cm, de 

diameter bedroeg 8 cm. De aanpunting bestond uit drie 

kapvlakken. De zijtakken zijn grof eraf gehakt, gezien de 

diep geplaatste bijlafdrukken. De gebruikte bijl had een 

snede met een breedte van ten minste 6,4 cm (afb. 7.19). 

V749 laat zien dat de timmerman ongeveer halverwege de 

aanpunting een andere positie heeft ingenomen om de bijl 

vanuit een andere hoek op het hout te laten neerkomen 

(afb. 7.20).

A B

Afb. 7.19 Diep geplaatste bijlafdrukken, V712. Foto S. Lange. Afb. 7.20 De werkwijze van de timmerman is af te lezen aan de 
inslaghoeken van de bijl, V749. Foto S. Lange.



181 

Hout uit poel, K08, vondstnummers 592, 700, 703, 747

Het houtvondstenspectrum uit de poel, K08, is relatief ge-

varieerd. Zie tabel 7.12. Er zijn latjes, delen van planken, 

een staak en een mogelijk fragment van een karrenwiel 

aangetroffen. V592 betreft twee eiken latjes met lengten 

van 9 resp. 37 cm. De afmetingen van de latjes waren 4,5 

x 2 cm (sub1) en 4 x 1,5 cm (sub2). V700 bestaat uit drie 

stuks eikenhout, waaronder waarschijnlijk een fragment 

van een segment van een karrenwiel (V700sub2). De 

afmetingen van het segment waren: lengte > 46 cm, 

breedte 9,5 cm en dikte 4,5 cm. Het betreft waarschijnlijk 

het middendeel van een segment. Gaten voor de spaken 

aan weerszijden zijn niet waargenomen, waarschijnlijk 

omdat het segment hierop is gebroken. Er zijn echter ook 

geen halve spaakgaten zichtbaar. V700sub1 is een rechte 

eiken plank met een bewaard gebleven lengte van 75 cm, 

een breedte van 9 cm en een dikte van 7,5 cm. Het derde 

stuk hout (V700sub3) was een deel van een eiken plank 

met een lengte van 40 cm, en afmetingen van 8 x 2 cm. 

Er zijn verder geen bijzonderheden op het hout waar-

genomen. V703 betreft een eiken plankje van gekloofd 

stamhout met een bewaard gebleven lengte van 0,32 m, 

en afmetingen van 4 x 3 cm, V703sub1. V703sub2 is een 

elzenhouten staak met een bewaard gebleven lengte van 

0,26 m en een doorsnede van 5 cm. De staak was zeszij-

dig aangepunt met een bewaard gebleven puntlengte van 

26 cm. Oorspronkelijk zal de aanpunting 40 cm lang  

zijn geweest. 

Tenslotte werd er nog een eikenhouten plank (V747) met 

een bewaard gebleven lengte van 0,33 m, en een door-

snede van 9,5 x 4 cm geborgen. Dendrochronologisch 

onderzoek heeft een veldatum van na 346 na Chr. 

opgeleverd. Het hout is waarschijnlijk afkomstig uit het 

oosten van Nederland. 

Zware, vierkant behouwen staander (mogelijk 

meerpaal) en hout daaromheen, vondstnummers  

717, 723

Spoor 52 in WP30 leverde een bijzondere vondst op, 

namelijk een deel van een zware, vierkant behouwen 

paal van eik, V717 (zie tabel 7.13). De vondst was goed 

geconserveerd. De bewaard gebleven lengte van de paal 

bedroeg 1,47 m (afb. 7.21a). De paal heeft een vierkante 

doorsnede van 24 cm en is vervaardigd van een complete 

eiken stam (afb. 7.21b). Op de paal bevond zich een 

rechthoekige uitsparing, mogelijk voor een stekverbin-

ding (afb. 7.21c). Vanaf de recht afgezaagde stamonder-

kant gerekend bevond de grof ingehakte uitsparing zich 

op 55 cm (8 x 8 cm, diepte tot 2,5 cm). De functie van de 

paal is niet opgehelderd. In eerste instantie werd gedacht 

aan een meerpaal. Deze verklaring lijkt nog steeds het 

Tabel 7.12 Overzicht van houtvondsten uit de poel, K08. 

Vnr. Sub Lengte Breedte Dikte Diam. Punt Puntlengte Gereconstr.

puntlengte

Artefact Cons Houtsoort

592 1 > 9 4.5 2.0 Latje matig Eik

592 2 > 37 4.0 1.5 Latje matig Eik

642 > 26 3.0 1.0 Latje goed Zilverspar

703 1 > 32 4.0 3.0 Latje goed Eik

747 > 33 9.5 4.0 Plank goed Eik

700 1 > 75 9.0 7.5 Plank matig Eik

700 2 > 46 9.5 4.5 Segment van 
karrenwiel?

matig Eik

700 3 > 40 8.0 2.0 Plank matig Eik

703 2 > 26 > 5 6 > 26 40.0 Staak matig Els

Tabel 7.13 Zware staander met omliggend hout, V717 en V723. 

Vondst Lengte Dia Puntvorm Puntlengte Gereconstr.

puntlengte

Artefact Cons Houtsoort

717 > 147 22,0 0 Stam goed Eik

723 >113 13,0 4 > 57 80,0 Paal goed Els
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meest plausibel. Dendrochronologisch onderzoek heeft 

een kapdatum van 131 na Chr. ± 5 opgeleverd. Het hout 

is afkomstig uit Duitsland.

In de omgeving van deze mogelijke meerpaal werd een 

goed geconserveerde, elzenhouten paal met een lengte 

van 1,13 m geborgen (V723, afb. 7.22). De paal was 

vervaardigd uit een gekloofd vierde deel van een els, 

en had een diameter van 13 cm. De bewaard gebleven 

puntlengte bedroeg 57 cm, maar zal oorspronkelijk circa 

80 cm lang zijn geweest. Op de puntfacetten zijn bramen 

gedocumenteerd.

7.6 Conclusie

Van twee oeverbeschoeiingen is hout bewaard gebleven. 

Het betreft bouwhout van A1/A12 en van A9/A11. De 

Afb. 7.21a. Zware staander, mogelijk een meerpaal V717; b. 
De vierkante vorm is goed zichtbaar; c. Detail van de ingehakte 
uitsparing. Foto’s S. Lange.

A

B

C

Afb. 7.22a. De goed geconserveerde, elzenhouten paal V723; b. Detail van bramen op puntfacet. Foto’s S. Lange.

A B
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overige structuren – A3, A4, A5, A6, A7, A8 en A13 – heb-

ben geen houtvondsten opgeleverd. 

Het bouwhout van de beschoeiingen kent meer overeen-

komsten dan verschillen. Beide beschoeiingen hadden 

een hoog percentage elzenhout (66%, resp. 100%). De 

beschoeiing van A9/A11 bestond uitsluitend uit palen 

van els. Het zijn rondhouten die compleet met schors zijn 

bewerkt tot beschoeiingspalen. De bewerking is efficiënt - 

namelijk minimaal - en omvat enkel het toespitsen van de 

rondhouten. Aanpuntingen met een vierkante doorsnede 

(puntvorm 3, 4 en 5, zie bijlage 4) komen vaker voor dan 

meerzijdige puntvormen (vanaf zes facetten). Opvallend 

is dat een aantal elzenpalen die niet met zekerheid tot 

structuur A9 kan worden gerekend, anders qua puntvorm 

is (behalve V521 en V526). Deze palen zijn namelijk voor-

zien van een meerzijdige punt. Ze wijken qua diameter 

niet af van de overige palen van A9. 

Op grond van de scherpe afslagen die op de puntfacetten 

gedocumenteerd zijn, kan men ervan uitgaan dat het hout 

groen is bewerkt. Een tijdelijke opslag is evengoed denk-

baar. Het hout zal echter niet onderhevig zijn geweest aan 

wisselende seizoensomstandigheden (hitte/vorst), omdat 

de schors dan minder stevig aan het hout zal hebben ge-

zeten. Rondhout met schors blijft echter wel twee tot drie 

jaar “vers”. Het is mogelijk dat men in de vroege herfst 

met het kappen van bouwhout is begonnen en daarmee 

door is gegaan tot aan het daadwerkelijke bewerken en 

plaatsen van het bouwhout, bijvoorbeeld in de vroege 

zomer het jaar erop. Een dergelijke actie verklaart ook de 

verschillen in kapmoment van de elzen, ondanks dat de 

elzen allemaal groen zijn toegespitst. 

Uit de resultaten blijkt ook de mogelijkheid van een tijde-

lijke houtopslag, namelijk het bestaan van een houtdepot 

tussen 93 en 96 na Chr. De meeste stammen zijn gekapt 

in de winter. Dit is het seizoen om hout te kappen. In 

de winter is de sapstroom in de boom het laagst. In de 

winter gekapt hout zal daarom minder “werken” dan het 

Afb. 7.23 Sporen van beginnend insectenvraat op V805.  
Foto S. Lange.

hout gekapt in andere tijden van het jaar. Het hout zal 

bijvoorbeeld minder krimpschade oplopen. Een bijkomend 

effect is ook dat de stammen minder zwaar zijn dan in 

de overige seizoenen. Bovendien vergemakkelijkt ijs en 

sneeuw de transport van de stammen en is het zicht in 

een “bladerloos” boombestand beter. Door de opslag was 

het niet nodig om in de winter te bouwen. Men kon een 

gunstiger seizoen afwachten met onder meer een minder 

hoge grondwaterstand. 

Ongespleten elzen- en eikenhouten stammen – rondhou-

ten met schors – blijven sapvers tot twee á drie jaar na 

de kap. Er is dan sprake van scherpe, gladde afslagen, 

zonder rafelige, doorgehakte vezels op de plek van 

inslag. Volgens historisch timmerman Leo Wolterbeek358 

is het het meest efficiënt om hout direct na de kap op 

maat te zagen en aan te punten, en dan op te slaan (mits 

men al weet waarvoor het hout gebruikt gaat worden). 

De op maat gezaagde/gekapte stammen kunnen op een 

efficiënte manier worden opgestapeld. Voorbeelden van 

kubusachtige houtdepots zijn te zien op de Trajanuszuil 

in Rome. Wanneer het hout buiten wordt opgeslagen 

droogt het minder snel en zal het weinig last hebben van 

insectenvraat. Iepenhout vormt hierop een uitzondering. 

Iepenhout is gevoelig voor insectenvraat en zal al binnen 

enkele maanden worden aangetast door insecten die hun 

eieren onder de schors leggen. Op V805 zijn sporen van 

beginnend insectenvraat te herkennen (afb. 7.23). Els, eik 

en es hebben hier minder last van. Door het ontschorsen 

van de stammen kan men insectenvraat voorkomen. Het 

hout droogt dan echter sneller en zal minder goed te 

bewerken zijn. Gezien de hoeveelheden rondhout met 

schors, heeft men de stammen niet ontschorst.

Er zijn twee monsters met houtafval geborgen die op 

bewerking ter plekke duiden. V849 betreft elzenhouten 

spaanders en schorsrestanten, afkomstig van bewerking 

die met het toespitsen van palen te maken heeft.359 Een 

tweede monster bevatte eiken spaanders en afslagen, 

qua vorm afwijkend van de elzenhouten afslagen. De 

afslagen zijn breed, en schors ontbreekt. Mogelijk zijn de 

afslagen afkomstig van een ander type bijl, bijvoorbeeld 

een kantrechtbijl.

Blijkbaar heeft men haast gehad met de aanleg van de 

beschoeiingen: op veel puntfacetten zijn braamsporen 

zichtbaar. Deze getuigen van deukjes op de bijlsnede, in 

feite beschadigingen die een bijl bot maken en minder 

efficiënt.

Het gebruik van eiken bouwhout blijkt selectief. Het 

voorkomen van eik in situ beperkt zich tot één locatie. 

Blijkbaar werden elzen rondhouten voor de betreffende 

constructie niet voldoende geacht – mogelijk op grond 

van draagkracht of duurzaamheid – en zijn zwaardere 

palen van eik erbij geplaatst. Dit is het geval in de bocht 

van A1/A12, ter hoogte van de liggende balk V850. 
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Met uitzondering van het laatstgenoemde vondstnummer 

bleek het eikenhout niet gekloofd. Men heeft eiken rond-

houten compleet met schors gebruikt. De eiken zijn op 

dezelfde manier bewerkt als de elzen. Vanwege de grotere 

diameters van de eiken vertonen de aanpuntingen echter 

meer puntfacetten. De slagrichting van de bijl en de aan-

wezigheid van braamsporen op V828 (komt waarschijnlijk 

overeen met V137 – V145 – V801), duidt op een mogelijk 

gelijktijdige bewerking van het elzen- en eikenhout. Zie 

afb. 7.11a. In de beschoeiing van A1/A12 komt iepenhout 

sporadisch voor (en essenhout, zie ROB-opgraving 1994). 

Ook hier betreft het ongespleten stamhout. 

Het elzenhout bestaat uit stammen en enkele grotere tak-

ken. De elzen zijn relatief recht qua groei, waarbij enkele 

palen eenzijdig zijn ontschorst. Waarschijnlijk heeft dit 

te maken met de manier waarop het hout is bewerkt. 

Het eenzijdige ontschorsen kan het verschuiven van de 

stammen tijdens het aanpunten voorkomen (onder ander 

V833). Mogelijk zijn ook de kerven op andere palen op 

deze manier te verklaren (V149, V828, V860).

Gemiddeld is de diameter van de elzen palen van be-

schoeiing A1/A12 groter dan bij A9/A11. De gemiddelde 

diameter bedraagt hier 9,75 cm (els, A1/A12) en bij A9/

A11 bedraagt de gemiddelde (gereconstrueerde) door-

snede circa 8 cm. 

Jaarringanalyse aan enkele goed bewaarde elzen (van A1/

A12) heeft aangetoond dat relatief jonge elzen voor de 

beschoeiing zijn gekapt. Het aantal jaarringen varieert 

tussen 11 en 20 jaar, waarbij de jongere elzen het vond-

stenspectrum domineren. De onderzochte elzen komen 

ook qua groeiwijze en houtaanmaak goed met elkaar 

overeen. Ze vertonen een regelmatige groei met relatief 

wijde jaarringen. Het is aannemelijk dat de elzen uit een 

en hetzelfde bosbestand afkomstig zijn.

Het aandeel eik van A1/A12 (14%) bestond vooral uit 

grotere takken. De vaak kromme en knoestige takken zijn 

zodanig bekapt dat de palen een meer rechte vorm ver-

kregen. Dit is onder ander het geval bij V825. Kwalitatief 

voldeed het eikenhout kennelijk aan de eisen als extra 

versterking van de oeverbeschoeiing. In het algemeen is dit 

hout minder geschikt om bijvoorbeeld te worden geheid. 

Het gemiddelde aantal jaarringen van de eiken takken 

bedroeg 92. De boom waarvan de tak(ken) afkomstig 

zijn, kan veel ouder zijn geweest. Het is denkbaar dat de 

eik(en) niet gekapt, maar slechts gesnoeid werden. Op 

grond van de knoestigheid en de groeivorm van de tak-

ken betreft het waarschijnlijk de onderste takken van de 

boom. Het voorkomen van takken betekent waarschijnlijk 

dat het eikenhout niet ver van de bouwlocatie is gekapt. 

Vanwege de kromme vorm en (vaak) zijtakrestanten 

zijn takken minder goed te vervoeren. In het kader van 

een reparatiebeurt, of om een elzenhouten beschoeiing 

plaatselijk te versterken, kan eikenhout vanuit nabij 

gelegen standplaatsen zijn aangevoerd. Het relatief kleine 

aantal eiken takken (n=9) en stamhout (drie stuks) is af-

komstig van twee of drie bomen. Mogelijk meer, als men 

uitgaat van de resultaten van het dendrochronologische 

onderzoek. 

De uitkomsten van LR62 wakkeren de discussie aan over 

de herkomstgebieden van het eikenhout. We koppelen de 

data nu aan vindplaatsen, terwijl in de Romeinse tijd ook 

een centrale opslagplaats denkbaar is, waarvandaan het 

hout naar de verschillende planlocaties werd getranspor-

teerd. De aandacht zal in het vervolg moeten liggen op 

de spreiding tussen tak- en stamhout, lokale variaties qua 

standplaats en groeiwijze van eik en vergelijkende studies 

met Duitse onderzoeksresultaten. 

In elk geval zijn de resultaten een aanvulling op de vraag 

naar beheerde bosbestanden in de Romeinse tijd. Zeker 

het elzenhout lijkt op grond van een geringe spreiding in 

diameter en aantal jaarringen, afkomstig uit een beheerd 

bosbestand alwaar de groeiomstandigheden gunstig waren. 

Het kappen en vervoeren van eikenhout wijst op een rela-

tief open bosbestand. Bovendien betreft het waarschijnlijk 

zomereiken die in dit gebied hebben gegroeid. De 

zomereik kenmerkt zich door een wijde kroon met zware 

zijtakken. Het kappen van de onderste takken is gunstig 

voor de groei van het stamhout. Het snoeien brengt ook 

logistieke voordelen met zich mee, bijvoorbeeld wat de 

openheid van het bos betreft en de mogelijkheden voor 

transport van gekapt hout.
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8.1 Inleiding

In 2008 heeft net ten noorden van het castellum van De 

Meern een opgraving plaatsgevonden. Door het onder-

zoeksgebied heeft een geul, de Heldammer rivier, gelopen 

waar zich veel vondstmateriaal in heeft verzameld. De 

analyse van het vondstmateriaal en de stratigrafie van 

de geul geeft aan dat deze meerdere fasen heeft gekend. 

De vroegste afzettingen van de Heldammer rivier op het 

terrein dateren in het laatste kwart van de eerste eeuw na 

Chr. De uiteindelijke verlanding van de geul vindt plaats in 

de derde eeuw. Wellicht kunnen er per periode verschillen 

in het gebruik van dieren aangewezen worden, of is er een 

verandering in het gebruik van dieren zichtbaar na een 

bepaalde periode. Daarnaast is aan dit complex mogelijk af 

te leiden of het om een militaire of rurale omgeving gaat.

8.2 Materiaal

Er zijn in totaal 665 botfragmenten met een gezamenlijk 

gewicht van 15,6 kg aangetroffen. Het grootste deel van 

8 Archeozoölogie 
Y. Meijer

het materiaal is met de hand verzameld en de kwaliteit is, 

door de anaerobe omstandigheden in de geulvullingen, 

redelijk goed. De meeste botfragmenten zijn uit de geul 

afkomstig. In fase 6 zijn zeefmonsters genomen. Het bot-

materiaal dat in de zeef werd aangetroffen, is ook in deze 

analyse behandeld. In totaal kon 61% van het botmateriaal 

aan een fase gekoppeld worden (zie tabel 8.1). Van de 

overige botfragmenten is niet duidelijk uit welke fase ze 

afkomstig zijn. Het aantal botfragmenten per fase is laag. 

Dit bemoeilijkt de beantwoording van de onderzoeksvra-

gen. In eerste instantie wordt het botmateriaal daarom als 

één complex behandeld. Wanneer duidelijke verschillen of 

veranderingen optreden zal dit besproken worden.

8.3 Methode

De botfragmenten zijn op diersoort en skeletelement 

gedetermineerd. Een deel van het botmateriaal was sterk 

gefragmenteerd, als gevolg waarvan geen soortbepaling 

kon worden gedaan, maar slechts de grootte kon worden 

geschat. Deze groep is ondergebracht in de categorieën 

Tabel 8.1 Totaal aantal botfragmenten per fase.

Fase Fase beschrijving Datering Aantal bot-
fragmenten

1 Kleilichaam in het westelijke deel van het terrein. 377-182 voor Chr. -

2 De oudste afzettingen van de Heldammer rivier op het terrein. Voor 96 na Chr. 6

3a Zandafzettingen geassocieerd met de beschoeiing (A1) in oostelijk deel 
van het terrein.

Na 96 na Chr. 21

3b De overzijde/westelijke tegenhanger van fase 3a. Vanwege de verplaat-
sing naar het westen is een onderscheid gemaakt en is deze ‘fase’ iets 
jonger dan fase 3a. 

Na 96 na Chr. 33

4a Dit is de fase waarin de Heldammer nog snel stroomt maar al wel be-
gint te krimpen. In het zuidelijke deel van het terrein kan de rivier terug 
naar het oosten verplaatsen. In het oosten blijft de rivier langer op zijn 
plek liggen en vindt weinig tot nauwelijks sedimentatie plaats waardoor 
er relatief veel materiaal in de laag kan worden aangetroffen.

1

4b De vroegste verlandingsfase van de Heldammer. Deze is geassocieerd 
met de beschoeiingen A3 en A4.

86

4c De stratigrafisch hoger gelegen afzettingen in deze periode. 39

5 De uiteindelijke verlanding van de restgeul. Derde eeuw na Chr. 4

6 Sporen uit de vroege middeleeuwen. Zevende eeuw na Chr. 214

7 Vondsten uit de nieuwe tijd. 1

Vondsten uit het stort. 2

Totaal 407
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‘groot zoogdier’, ‘middelgroot zoogdier’, ‘klein zoogdier’ 

en ‘zoogdier’. ‘Groot zoogdier’ behelst hier 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 is om een indicatie van de grootte 

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

een fragment van een zoogdier gaat, wordt deze onder-

gebracht in de categorie ‘zoogdier’. Naast botfragmenten 

van zoogdieren is 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 catego-

rie schaap/geit zijn beide soorten ondergebracht. Bij 

een aantal elementen is een determinatie op soort wel 

mogelijk aan de hand van een studie van Boesneck en 

van Robeerst.360 Wanneer het duidelijk is dat het om een 

schaap of een geit gaat, is dat als zodanig aangegeven. 

Dit geldt ook voor de verschillen in het skeletmateriaal 

van het varken (Sus domesticus) en het wilde zwijn 

(Sus scrofa). Door de domesticatie zijn bepaalde delen 

van het skelet aangepast, waaronder de grootte van de 

kiezen uit de onderkaak. Wanneer het mogelijk is om een 

onderscheid te maken, wordt dit gedaan. Wanneer dit niet 

mogelijk is, wordt over het varken gesproken. 

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

gekeken welk deel van het element aanwezig is. Ook de 

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

van slacht- en bewerkingssporen op het bot is genoteerd. 

Daarnaast is het bot gewogen en indien het om een 

compleet element ging, zijn er maten van genomen.361 

Met behulp van de maten van de complete elementen kon 

in sommige gevallen de schofthoogte van het desbetref-

fende dier bepaald worden.362 

Wanneer het mogelijk was, werd de leeftijd benaderd. Dit 

werd gedaan door te kijken naar de mate van vergroeiing 

van de epifysen op de proximale en distale zijde van het 

skeletelement.363 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 (zie bijlage 

5.1: leeftijd skelet). Verder kan er voor een leeftijdsbepaling 

ook gekeken worden naar de doorbraak en de mate van 

slijtage van gebitselementen (zie bijlage 5: leeftijd gebit).364 

8.4 Resultaten

Er zijn 665 fragmenten met een totaal gewicht van 15,6 

kg aangetroffen. Voor slechts 35% van deze botfragmen-

ten was het mogelijk de soort en het element te bepalen 

(zie tabel 8.2). Het rund (Bos taurus) is met 105 frag-

menten, of 46% van het aantal op soort gedetermineerde 

fragmenten, het meeste gevonden. Daarna is het paard 

(Equus caballus) met 58 fragmenten (25%) het meest 

aangetroffen. Van 66% van deze fragmenten is meer dan 

de helft van het element teruggevonden (zie tabel 8.3). 

Dit is voor de botfragmenten van het rund niet het geval. 

Het varken (Sus domesticus) en het schaap/geit (Ovis 

aries/Capra hircus), zijn respectievelijk met 20% en 6% 

vertegenwoordigt in dit botspectrum. De hond (Canis 

familiaris), de mens (Homo sapiens), het edelhert (Cervus 

elaphus) en de veldmuis (Microtus arvalis) vormen samen 

3% van het aantal op soort gedetermineerde fragmenten. 

Voor 433 fragmenten was het niet mogelijk de soort te 

bepalen. Deze fragmenten zijn ingedeeld in de catego-

rieën groot zoogdier, middelgroot zoogdier, zoogdier en 

‘onbekend’. Hiervan is het grootste deel (47%) van botfrag-

menten uit de categorie groot zoogdier. De fragmenten 

zijn meestal klein, minder dan 10% van het element. Tot 

slot zijn er twee botfragmenten die niet van een zoogdier 

zijn. Het gaat om een fragment van een vissenwervel 

en een fragment van een pijpbeen van een vogel. Deze 

fragmenten zijn 0,3% van het totaal aantal botfragmenten.

8.4.1 Het rund

Van het rund zijn 105 fragmenten aangetroffen met een 

gezamenlijk gewicht van 4193 gr. Bijna de helft van de 

fragmenten (n=51) is afkomstig uit de kop van het rund 

(tabel 8.4). Het gaat daarbij voornamelijk om gebitsele-

menten. Deze blijven vaak goed bewaard, omdat ze beter 

Tabel 8.2 Het aantal aangetroffen 
fragmenten per soort.

Soort Aantal Gewicht in 
gram

Rund Bos taurus 105 4193

Paard Equus caballus 58 7538

Varken Sus domesticus 46 465

Schaap/geit Ovis aries/Capra 
hircus

14 114

Hond Canis familiaris 3 67

Mens Homo sapiens 2 970

Edelhert Cervus elaphus 1 152

Veldmuis Microtus arvalis 1 1

Groot zoogdier 202 1117

Middelgroot 
zoogdier

34 664

Zoogdier 172 341

Vis species 1 1

Vogel species 1 1

Onbekend 25 10

Eindtotaal 665 15634
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Tabel 8.3 De fragmentatiegraad van de aangetroffen botfragmenten.

< 10% 10-25% 25-50% 50-75% 75-100% 100% Totaal

Rund 15 24 14 5 12 35 105

Paard 1 6 13 5 8 25 58

Varken 16 13 2 - 1 14 46

Schaap/geit 1 8 2 - 1 2 14

Hond - 1 1 - - 1 3

Mens - - - - 2 - 2

Edelhert - 1 - - - - 1

Veldmuis - - - - 1 - 1

Groot zoogdier 91 102 7 - 1 1 202

Middelgroot 
zoogdier

19 10 2 1 2 - 34

Zoogdier 171 1 - - - - 172

Vis sp. 1 - - - - - 1

Vogel sp. - - 1 - - - 1

Onbekend 25 - - - - - 25

Totaal 340 166 42 11 28 78 665

Tabel 8.4 De aanwezige elementen van het rund (Bos taurus).

Element Aantal Gewicht

Cornus Hoornpit 2 161

Cranium Schedel 4 67

Mandibula Onderkaak 15 470

Dentes boven Gebitselementen uit de bovenkaak 20 315

Dentes onder Gebitselementen uit de onderkaak 10 140

Atlas 1e Halswervel 1 55

Thoracale Wervel Borstwervel 2 17

Humerus Opperarmbeen 8 562

Radius Spaakbeen 5 321

Carpalia Handwortelbeentjes 1 7

Metacarpus Middenhandsbeen 4 454

Pelvis Bekken 3 169

Femur Dijbeen 4 270

Tibia Scheenbeen 3 219

Calcaneum Hielbeen 3 128

Astragalus Sprongbeen 1 24

Metatarsus Middenvoetsbeen 8 703

Phalange 1 1e Vinger/teenkoot 3 42

Phalange 2 2e Vinger/teenkoot 4 34

Phalange 3 3e Vinger/teenkoot 4 35

Eindtotaal 105 4193
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tegen tafonomische365 processen bestand zijn dan bijvoor-

beeld de pijpbeenderen. Het aantal aangetroffen pijpbeen-

fragmenten is ongeveer gelijk. Alleen van de humerus en 

de metatarsus zijn wat meer fragmenten aangetroffen. Er 

zijn drie linker metatarsi gevonden, wat betekent dat er 

minimaal drie runderen aanwezig zijn geweest. 

Uit de leeftijdsanalyse van het post-craniale skelet blijkt 

dat de meeste dieren adolescent (24-48 maanden) of 

volwassen (>48 maanden) waren. Dit is in afb. 8.1 weer-

gegeven. Slechts 6% is niet ouder dan één jaar geworden. 

Hiertoe behoren twee botten van ongeboren, of te vroeg 

geboren, kalveren. Eén foetus is 242 dagen oud geworden 

en de tweede 250 tot 260 dagen. De draagtijd bij runderen 

is 280 dagen of 9 maanden, wat betekent dat de draagtijd 

van beide kalveren ongeveer een maand te kort was.

De leeftijdsanalyse van de gebitselementen laat eenzelfde 

beeld zien. Van de acht kiezen die voor de analyse in 

aanmerking komen, zijn er vijf van dieren die ouder zijn 

geworden dan drie jaar. Daarnaast is er één kies van een 

individu ouder dan één jaar en één van een individu dat 

twee jaar oud is geworden.

Er zijn drie complete pijpbeenderen gevonden, waardoor 

het mogelijk is de schofthoogte van de runderen te 

benaderen. Er zijn twee metacarpi die 205 mm en 200 

mm meten en één metatarsus van 220 mm. Deze zijn 

respectievelijk van dieren die 126 cm, 123 cm en 120 cm 

hoog zijn geweest.

Grafiek 8.1 De leeftijdsanalyse van het post-
craniale skelet van het rund (Bos taurus).

Afb. 8.2 Tijdens het veldwerk werd een deel van een paardenske-
let aangetroffen.

Op een groot aantal botten van het rund zijn slachtsporen 

aangetroffen (26%). Er zijn snijsporen op drie botten uit de 

onderpoot aangetroffen, die waarschijnlijk zijn toege-

bracht toen men het dier onthuidde. De overige sporen 

zijn haksporen (n=23). De locatie van deze sporen doet 

vermoeden dat deze zijn ontstaan toen men het karkas 

in stukken verdeelde. Op elf fragmenten zijn vraatsporen 

van honden aanwezig.

8.4.2 Het paard

Van het paard zijn 58 botfragmenten aangetroffen. 

Hiervan behoren 27 fragmenten toe aan één individu (afb. 

8.2). Deze botten zijn in anatomisch verband gevonden. 

In afb. 8.3 zijn de aanwezige elementen weergegeven. 

Het gaat met name om botten uit de voorpoten, maar er 
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Afb. 8.3 De elementen van het paard (Equus caballus) die in anatomisch verband zijn aangetroffen.

zijn ook enkele fragmenten uit de achterpoot aanwezig. 

De schedel en elementen uit de romp ontbreken. Het 

skelet is op een locatie aangetroffen waar in 2004 een 

proefsleuf van RAAP gelegen heeft (zie hfdst.1, afb. 1.4). 

Daarnaast zijn de botten vlak onder de bouwvoor aange-

troffen. Hierdoor was de kwaliteit van het botmateriaal 

slecht en was het skelet niet meer compleet. Hierdoor kon 

de schofthoogte van het dier niet meer worden bepaald. 

De leeftijd van het paard was wel te benaderen. Het 

skelet is van een paard dat ouder dan drieëneenhalf jaar 

is geworden. Tijdens de opgraving werden er, zowel in 

het vlak als in het profiel rondom het skelet, geen sporen 

waargenomen. De botten komen niet uit fase 3, maar uit 

een laag boven de eerste zekere afzettingen van fase 3.

De overige elementen van paard zijn in tabel 8.5 weer-

gegeven. Met uitzondering van de femur, zijn er van de 

meeste elementen slechts enkele fragmenten aangetrof-

fen. Wat de reden van het hoge aantal femurfragmenten 

is, is niet duidelijk. Van de zes dijbeenfragmenten zijn er 

drie van de linkerkant van het paard. Het minimum aantal 

individuen is daarom drie. Samen met het hierboven 

beschreven paardenskelet houdt dit in dat er resten van 

minimaal vier paarden in het botspectrum van LR62 aan-

wezig zijn. Het gaat daarbij voornamelijk om volwassen 

dieren. Van zestien elementen van het post-craniale skelet 

behoren er acht toe aan dieren ouder dan drieëneenhalf 

jaar. Nog eens vijf elementen zijn van dieren die ouder 

dan één jaar zijn geworden. Deze elementen vergroeien 

echter vroeg in het leven van een paard, daarom is het 

mogelijk dat ook deze elementen aan oudere dieren 

(bijvoorbeeld ouder dan drieëneenhalf jaar) toebehoren. 

Daarnaast zijn er drie elementen waar de epifysen nog 

niet vergroeid waren. Voor twee botten betekent dit dat 
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het dier niet ouder dan drie jaar is geworden. Het derde 

bot duidt op een leeftijd tussen de twaalf en vijftien 

maanden. Dit beeld lijkt overeen te komen met de 

leeftijdsbepalingen aan de hand van de gebitselementen. 

Er is één complete schedel aangetroffen. Het gaat om een 

hengst die ongeveer acht jaar oud is geworden. Daarnaast 

is er nog één kies met een leeftijd tussen de zeseneenhalf 

en acht jaar. Vier gebitselementen duiden op een leeftijd 

tussen tweeëneenhalf jaar en viereneenhalf jaar en één 

individu is tussen de acht maanden en twee jaar oud 

geworden. Tot slot is er één kies aanwezig, waarvan de 

leeftijd niet exacter kan worden bepaald dan tussen de 

twee en twaalf jaar oud. 

Er is één compleet pijpbeen aangetroffen waardoor de 

schofthoogte van dit dier benaderd kan worden. Het 

complete element is een metacarpus van 222 mm. Dit 

brengt de schofthoogte op 136 cm.

Er is een klein aantal slachtsporen op de paardenbotten 

aangetroffen. Snijsporen op een boven- en onderkaak 

wijzen mogelijk op het onthuiden van het dier. Haksporen 

op een femur en een scapula wijzen meer op het ontbe-

nen van het karkas.

8.4.3 Het varken

Van het varken zijn 46 fragmenten gevonden, met een ge-

zamenlijk gewicht van 465 gr. De meeste fragmenten zijn 

afkomstig uit de kop van het dier (n=35) en de aangetrof-

fen pijpbeenderen zijn op drie tibiafragmenten na allen 

uit de voorpoot van het dier (tabel 8.6). De aanwezigheid 

van twee rechter humeri wijst op een minimum aantal 

individuen van twee. 

Van het post-craniale skelet komen acht elementen in 

aanmerking voor leeftijdsanalyse. Hieruit blijkt dat twee 

fragmenten van een dier zijn dat ouder dan één jaar is 

geworden. Tevens is er één fragment van een dier dat 

ouder dan twee jaar is geworden. Daarnaast is er een 

aantal elementen waarbij de epifyse nog niet vergroeid 

is. Voor twee elementen betekent dit dat een varken niet 

ouder dan drieëneenhalf jaar is geworden en voor drie 

elementen dat het desbetreffende dier niet ouder dan 

twee jaar is geworden. Dit houdt in dat alle vijf de dieren 

waarschijnlijk tussen de één en twee jaar oud zijn gewor-

den. De leeftijdsanalyse van de gebitselementen bevestigt 

dit beeld. Er zijn vier fragmenten met een leeftijd tussen 

de 14 en 21 maanden en twee met een leeftijd tussen 

Tabel 8.5 De aangetroffen elementen van het paard (Equus caballus) met uitzondering van 
het paardenskelet.

Element Aantal Gewicht in gram

Cranium Schedel 1 1860

Dentes boven Gebitselementen uit de bovenkaak 3 165

Maxilla Bovenkaak 1 370

Mandibula Onderkaak 2 539

Dentes onder Gebitselementen uit de onderkaak 3 80

Atlas 1e Halswervel 2 222

Axis 2e Halswervel 1 24

Scapula Schouderblad 1 163

Humerus Opperarmbeen 1 551

Radius Spaakbeen 2 199

Ulna Ellepijp 2 66

Metacarpus 3 Middenhandsbeen 1 223

Femur Dijbeen 6 868

Tibia Scheenbeen 1 345

Calcaneum Hielbeen 1 51

Phalange 1 1e Vinger/teenkoot 2 123

Phalange 2 2e Vinger/teenkoot 1 6

Eindtotaal 31 5855
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de 21 en 27 maanden. Slechts één kies wijkt af van het 

beeld. Deze kies is van een dier met een leeftijd tussen de 

7 en 14 maanden geweest.

Op 17% van de varkensbotten zijn slachtsporen aanwezig. 

Het gaat vooral om haksporen op de pijpbeenderen, die 

wijzen op het in stukken verdelen van het karkas. 

8.4.4 Schaap/geit

Er zijn veertien botfragmenten van het schaap/geit 

gevonden, met een totaal gewicht van 114 gr. In tabel 8.7 

zijn de verschillende elementen weergegeven. De twee 

humerusfragmenten zijn van de rechter zijde van het dier, 

waardoor het minimum aantal individuen twee is. Van 

de metatarsus is het distale deel aangetroffen. De eerste, 

tweede en derde phalange zijn van hetzelfde individu 

geweest. Doordat de epifysen van de phalangen wel 

vergroeid zijn, maar de distale epifyse van de metatarsus 

niet, moet het dier een leeftijd tussen de tien en 24 maan-

den bereikt hebben. Ook één kies is van een schaap/geit 

met een leeftijd in deze categorie. Tot slot zijn er nog drie 

elementen die wijzen op een leeftijd ouder dan drie jaar. 

Op twee femurfragmenten zijn slachtsporen aanwezig. 

De sporen zijn waarschijnlijk toegebracht tijdens het in 

stukken verdelen van het karkas.

8.4.5 De mens

Er zijn twee elementen van de mens (Homo sapiens) 

aangetroffen. Het gaat om een schedel en een femur. 

De femur is echter op de stort gevonden, waardoor de 

context van dit bot niet bekend is. Het dijbeen is van een 

volwassen persoon, maar doordat het bot niet compleet 

is, is het niet mogelijk de lengte van de persoon te 

benaderen.

De schedel komt wel uit een goede context. Hij is 

afkomstig uit de geul en dateert in fase 3b. De schedel is 

onderzocht door L. Korthorst en het rapport is in bijlage 5 

bijgevoegd. De schedel is van een man366 die tussen zijn 

20e en 30e levensjaar gestorven moet zijn.367 Hij had geen 

last van gebitsaandoeningen, het enige opvallende is één 

van de verstandskiezen die horizontaal in de kaak ligt. 

Er zijn geen pathologische aandoeningen aan de schedel 

waargenomen. Wel heeft de schedel een afwijkende vorm: 

Tabel 8.6 De aanwezige elementen van het  
varken (Sus domesticus).

Element Aantal Gewicht in 
gram

Cranium Schedel 10 37

Maxilla Bovenkaak 1 22

Mandibula Onderkaak 9 172

Dentes Gebitselementen 6 10

Dentes boven Gebitselementen uit 
de bovenkaak

4 16

Dentes onder Gebitselementen uit 
de onderkaak

5 15

Humerus Opperarmbeen 3 107

Ulna Ellepijp 1 7

Metacarpus Middenhandsbeen 3 8

Tibia Scheenbeen 3 70

Phalange 1 1e Vinger/teenkoot 1 1

Eindtotaal 46 465

Tabel 8.7 De aangetroffen elementen van 
het schaap/geit (Ovis aries/Capra hircus).

Element Aantal Gewicht

Dentes boven Gebitselementen uit 
de bovenkaak

1 1

Mandibula Onderkaak 1 11

Humerus Opperarmbeen 2 37

Femur Dijbeen 3 22

Tibia Scheenbeen 1 22

Calcaneum Hielbeen 1 9

Metatarsus Middenvoetsbeen 1 8

Phalange 1 1e Vinger/teenkoot 2 2

Phalange 2 2e Vinger/teenkoot 1 1

Phalange 3 3e Vinger/teenkoot 1 1

Eindtotaal 14 114
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het achterhoofd is plat (zie afb. 8.4). Dit kan ontstaan 

door een voorkeurshouding die baby’s ontwikkelen 

tijdens het slapen. 

8.4.6 Overige soorten

Van de hond (Canis familiaris) zijn drie fragmenten, met 

een gezamenlijk gewicht van 67 g, aangetroffen. Het zijn 

twee humeri en een pelvis. Van één humerus is slechts 

het distale deel aanwezig, maar de overige twee elemen-

ten zijn bijna compleet. Doordat er zowel een linker, als 

een rechter humerus aanwezig is, is het niet duidelijk of 

ze van één individu zijn, of van twee. Eén van de humeri 

(vnr. 713) vertoont pathologie. Duidelijk is dat het distale 

deel van dit bot, waarschijnlijk door een oude breuk, 

vervormd is. Deze hond ongeveer één jaar oud geweest. 

De tweede humerus is van een dier dat ouder dan acht 

maanden is geworden.

Van het edelhert (Cervus elaphus) is één fragment 

gevonden. Het gaat om een schedelfragment met een deel 

van het gewei. Het gewei is afgezaagd van de kop van het 

dier. Dit is aan de zaagsporen aan de basis van het gewei 

te zien. Dit betekent dat het niet om een afgeworpen 

gewei gaat. Het gewei wordt meestal tussen februari en 

maart afgeworpen. Doordat het gewei nog aan de schedel 

heeft vastgezeten toen men het eraf zaagde, moet het 

dier gedood zijn tussen april en januari. De staat van de 

basis van het gewei doet vermoeden dat het dier eerder in 

de winter, dan in het voorjaar is gejaagd.

In een zeefmonster is een onderkaak van een veldmuis 

(Microtus arvalis) ontdekt. Deze dieren leven graag in 

open gebieden, zoals graslanden en akkers. Tevens 

graven ze gangen om hun nest in te maken. Waarschijnlijk 

is dit dier op natuurlijke wijze in het botspectrum van 

LR62 terecht gekomen en heeft het geen deel uitgemaakt 

van het dieet.

Uit ditzelfde zeefmonster is ook een wervel van een vis 

gevonden. De vissoort kon niet bepaald worden, omdat 

de wervel niet meer compleet is. Naast dit fragment van 

een vis, is er nog een fragment in het botspectrum van 

LR62 aanwezig, dat niet van een zoogdier is. Het betreft 

een fragment van de schacht van een pijpbeen van een 

vogel. Ook hier was het niet mogelijk de soort te bepalen 

door de geringe grootte van het element.

Meer fragmenten waarbij het niet mogelijk was de soort 

te bepalen, vinden we in de categorieën ‘groot zoog-

dier’, ‘middelgroot zoogdier’ en ‘zoogdier’. De categorie 

indetermineerbaar bevat fragmenten waarbij het ook niet 

duidelijk is of het een fragment van een zoogdier, vogel 

of vis betreft. In bijlage 5.4 zijn de aangetroffen elemen-

ten weergegeven. De fragmenten zijn voornamelijk van 

botten uit de romp van het dier, zoals ribben en wervels. 

Ook kleine fragmenten van de schacht van de pijpbeen-

deren zijn moeilijk op soort in te delen. Er zijn geen 

opvallende zaken in de categorieën opgemerkt.

8.5 Analyse

Botmateriaal uit de geul

Het botspectrum van LR62 bestaat uit 665 fragmenten 

met een gezamenlijk gewicht van 15,6 kg. De meeste 

botfragmenten zijn afkomstig uit afzettingen van de 

Afb. 8.4 De menselijke schedel die in een van de onderste vul-
lingslagen van de geul is aangetroffen heeft een afwijkende vorm. 
Deze man heeft als baby waarschijnlijk een voorkeurshouding 
gehad.

Tabel 8.8 Aangetroffen soorten in de 
geulafzettingen van de Heldammer rivier.

Soort Aantal

Rund Bos taurus 84

Paard Equus caballus 58

Varken Sus domesticus 35

Schaap/Geit Ovis aries/Capra hircus 11

Hond Canis familiaris 3

Edelhert Cervus elaphus 1

Mens Homo sapiens 1

Groot Zoogdier 195

Middelgroot 
zoogdier

27

Zoogdier 25

Vogel species 1

Onbekend 1

Totaal 442
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Heldammer geul (n=442). Hiervan konden 193 frag-

menten op soort worden gedetermineerd (zie tabel 

8.8). Botfragmenten van het rund komen het meeste 

voor (43%), gevolgd door het paard met 58 fragmenten. 

Hiervan behoren 27 stuks toe aan één individu dat nog in 

anatomisch verband lag. Het varken is met 18% verte-

genwoordigd in dit botspectrum. Het aandeel schaap/

geit lijkt met 6% van het aantal op soort gedetermineerde 

botfragmenten wat laag. 

Tijdens de opgraving zijn naast de geul geen sporen 

van bewoning waargenomen. De geul is wel vlakbij het 

castellum van De Meern gelegen, wat een deel van het 

vondstmateriaal kan verklaren. Slechts een klein aantal 

botfragmenten is afgerond, wat het gevolg kan zijn van 

vervoer door water. De rest van het vondstmateriaal 

heeft waarschijnlijk geen grote afstand door het water 

afgelegd. Het vondstmateriaal zal niet ver van de vind-

plaats te water zijn geraakt. Over het algemeen lijkt het 

botspectrum op dat van een nederzetting uit de Romeinse 

tijd. Het rund komt het meeste voor, gevolgd door paard, 

varken en schaap/geit. Alleen het aandeel botfragmenten 

van schaap/geit ligt laag. De aan- of afwezigheid van 

bepaalde delen van het skelet kan wijzen op het gebruik 

van de veestapel. Voor het varken blijkt dat er voorname-

lijk fragmenten uit de kop en de voorpoten van het dier 

voorkomen. Dit kan betekenen dat de vleesrijke delen, de 

achterhand van het dier, naar elders zijn getransporteerd. 

Voor het rund geldt dat alle elementen vertegenwoordigd 

zijn in het botspectrum en er dus geen delen aan- of 

afgevoerd zijn. Het botspectrum van vergelijkbare 

vindplaatsen uit de regio (LR35, LR46, LR42) laat zien 

dat met name vanaf de eerste eeuw na Chr. het aandeel 

schaap/geit in het botspectrum toeneemt. Verder is het 

rund de meest voorkomende soort en komen varken en 

paard in gelijke mate voor. Het botmateriaal van deze 

vindplaatsen duidt op het gebruik van de veestapel zoals 

in inheems-Romeinse nederzettingen gebruikelijk was. In 

het botspectrum van LR62 zijn meer fragmenten varken 

dan schaap/geit aangetroffen. Dit kan duiden op een meer 

militaire invloed. Echter, het botcomplex is zeer beschei-

den, wat de interpretatie kan beïnvloeden. 

Botmateriaal per fase

In deze paragraaf wordt het botmateriaal per fase bespro-

ken (zie tabel 8.9). Zo kunnen eventuele veranderingen 

tussen de fasen aan het licht komen.

In het kleilichaam, fase 1, werd geen bot aangetroffen. In 

de afzettingen van fase 2 zijn zes fragmenten gevonden. 

Het gaat daarbij om kleine fragmenten en een compleet 

bot, het calcaneum van een rund. 

In fase 3a zijn 21 botfragmenten gevonden. De fragmenten 

waren bijna allen van grote zoogdieren. Slechts één bot 

was van een middelgroot zoogdier, de heup van een hond. 

Tussen de fragmenten van grote zoogdieren is een sche-

delfragment van een edelhert aangetroffen. Op de schedel 

zijn zaagsporen waargenomen. Men heeft met behulp van 

een zaag het gewei van de kop van het hert verwijderd. 

Uit fase 3b zijn 33 botfragmenten afkomstig. Van slechts 

zestien fragmenten kon de soort bepaald worden. In 

deze fase zijn naast fragmenten van grote zoogdieren 

ook botten van middelgrote zoogdieren, zoals schaap/

geit en varken gevonden. De aangetroffen fragmenten uit 

deze fase zijn meer gefragmenteerd dan die uit fase 3a. 

Dit geldt niet voor de schedel van een mens, welke bijna 

compleet werd aangetroffen. De schedel is van een man 

die tussen zijn 20e en 30e levensjaar is gestorven.

Fase 4 is onderverdeeld in drie subfasen. In fase 4a is 

slechts één botfragment aangetroffen. Het gaat om een 

dijbeen van een volwassen paard. In de daaropvolgende 

fase (4b) zijn wat meer botten gevonden. Van de 86 

fragmenten was iets meer dan de helft (n=45) op soort 

determineerbaar. Deze fase bevat meer botfragmenten 

van het varken dan van het rund. De varkensbotten zijn 

voornamelijk afkomstig van de kop van het dier en niet de 

vleesrijke delen. Het ontbreken van fragmenten van big-

gen en oude dieren kan een aanwijzing zijn dat de dieren 

niet lokaal zijn gefokt. Het is mogelijk dat de dieren 

compleet zijn aangevoerd naar het castellum of de vicus 

en vervolgens geslacht en gedistribueerd. Het slachtafval 

is daarbij in de rivier terecht gekomen. De fragmenten 

van het rund waren voornamelijk botten uit de voorpoten. 

De botten bevatten bijna allemaal haksporen. De sporen 

wijzen op het in grote stukken hakken van het karkas 

en mogelijk mergextractie. Dit kan wijzen op het lokaal 

slachten en consumeren van merg en vlees. In fase 4c lijkt 

het patroon van het botspectrum op dat van fase 3b. Het 

rund overheerst, gevolgd door het paard en het varken. 

In de afzettingen van deze fase is onder andere een 

schedel van een paard, met een leeftijd tussen de 5 en 

11 jaar, gevonden. Tevens is een dijbeen van een paard 

aangetroffen. Aan de proximale zijde van het bot zijn 

haksporen waargenomen. Deze sporen kunnen wijzen op 

het ontleden van het karkas. Of dit voor met de intentie 

tot consumptie gedaan is blijft onduidelijk. Het schaap/

geit ontbreekt in deze fase. 

In de sedimenten van de laatste verlandingsfase van 

de restgeul, fase 5, zijn vier botfragmenten van slechte 

kwaliteit gevonden. Van slechts één daarvan kon de soort 

bepaald worden. Het gaat daarbij om een borstwervel van 

een rund.

In een vroegmiddeleeuwse kuil, fase 6, zijn 214 botfrag-

menten aangetroffen. Hiervan konden slechts 28 frag-

menten (13%) op soort worden gedetermineerd. Ongeveer 

de helft van de grond uit deze kuil is gezeefd over een 

zeef met maaswijdtes van 2 en 4 mm. Daardoor zijn 

veel kleine en gefragmenteerde botjes in het spectrum 
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waargenomen. Naast fragmenten van het rund, varken en 

schaap/geit werd ook een vissenwervel en een onder-

kaakje van een veldmuis gevonden. Het paard komt niet 

voor in deze fase.

Aan fase 7 is één bot toe te schrijven. Het gaat daarbij 

om een humerus van een rund waarop haksporen zijn 

waargenomen. De sporen wijzen op het in stukken hak-

ken van het karkas.

8.6 Conclusie

Tijdens de opgraving LR62 zijn in totaal 665 botfrag-

menten aangetroffen. Van deze fragmenten konden 443 

stuks aan de geul worden toegeschreven. Hiervan konden 

slechts 190 botten aan een geulfase (fase 2-5) worden 

gekoppeld, waarvan er 81 op soort gedetermineerd 

konden worden. Dit houdt in, dat vanaf de vorming van 

de geul rond 96 na Chr. tot aan de verlanding in de derde 

eeuw na Chr. 190 botfragmenten in de geul zijn geraakt, 

waarvan er 81 geschikt zijn om de onderzoeksvragen 

te beantwoorden. Dit aantal is eigenlijk te laag om 

conclusies aan te verbinden. Bij de volgende beweringen 

dient hier rekening mee gehouden te worden. Door het 

botmateriaal per fase te beschrijven zouden verschillen of 

overeenkomsten in het gebruik van de veestapel aan het 

licht kunnen komen. Hierbij moet wel gemeld worden dat 

het aantal op soort gedetermineerde botten laag is. 

In elke fase zijn de landbouwdieren wel vertegenwoor-

digd. Verschillen zien we in fase 3 en 4 optreden. In fase 

3a zijn alleen botten van grote zoogdieren aanwezig, 

terwijl in fase 3b ook middelgrote zoogdieren voorkomen. 

Deze botten hebben wel een hogere fragmentatiegraad. 

In fase 3b is ook de schedel van een 20 tot 30 jarige man 

gevonden. Eén van de volgende fases, fase 4b, bevatte 

meer varkensbotten dan botten van het rund. De varkens-

botten waren niet afkomstig uit de vleesrijke delen van 

het dier. Het is waarschijnlijk dat de varkens niet lokaal 

zijn gefokt, maar aangevoerd. In fase 4c was het rund 

wederom de meest voorkomende soort, gevolgd door 

het varken en het paard. Na de uiteindelijke verlanding 

van de geul is het aantal botfragmenten afgenomen. De 

Tabel 8.9 Aantal fragmenten per soort ingedeeld naar fase.

Fase Aantal Soort

2 1 Rund

2 2 Groot zoogdier

2 2 Zoogdier

2 1 Middelgroot zoogdier

3a 3 Paard

3a 2 Rund

3a 1 Hond

3a 1 Edelhert

3a 14 Groot zoogdier

3b 8 Rund

3b 2 Paard

3b 2 Schaap/Geit

3b 2 Varken

3b 1 Mens

3b 11 Groot zoogdier

3b 2 Middelgroot zoogdier

3b 3 Zoogdier

3b 1 Vogel species

3b 1 Onbekend

4a 1 Paard

4b 23 Varken

4b 15 Rund

4b 4 Paard

Fase Aantal Soort

4b 2 Schaap/Geit

4b 1 Hond 

4b 22 Groot zoogdier

4b 15 Zoogdier

4b 4 Middelgroot zoogdier

4c 8 Rund

4c 2 Paard

4c 1 Varken

4c 21 Groot zoogdier

4c 4 Zoogdier

4c 3 Middelgroot zoogdier

5 1 Rund

5 2 Groot zoogdier

5 1 Zoogdier

6 18 Rund

6 6 Varken

6 3 Schaap/Geit

6 1 Veldmuis

6 1 Vis species

6 7 Groot zoogdier

6 147 Zoogdier

6 7 Middelgroot zoogdier

6 24 Onbekend

7 1 Rund
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conservering van de botten is ook minder goed. In de 

middeleeuwse kuil, fase 6, zijn wel veel botfragmenten 

aangetroffen, maar de fragmentatiegraad is zeer hoog. 

Hierdoor kon slechts 13% op soort gedetermineerd wor-

den. De aanwezige soorten waren het rund, het varken 

het schaap/geit, een vis- en een vogelsoort. In deze fase 

zijn geen botfragmenten van het paard aangetroffen.

Veranderingen tussen de verschillende fasen vinden we 

voornamelijk in een toename van het aantal varkensbot-

ten vanaf de tweede eeuw na Chr. (fase 3b-4b). In fase 

4c, in de derde eeuw na Chr., herstelt het patroon zich 

en is het rund weer de meest voorkomende soort. Het is 

mogelijk dat in deze het militaire karakter in de omgeving 

toenam, en dat in de nederzetting (tijdelijk) vleesproduc-

tie plaatsvond. 

Om te bepalen of het botmateriaal een rurale of een 

militaire oorsprong heeft, is de samenstelling van het 

botspectrum van belang. Het botmateriaal uit de geul 

bestaat voornamelijk uit rund, paard, varken en schaap/

geit, waarbij het paard en het varken in bijna gelijke aan-

tallen voorkomen. In rurale nederzettingen is het aandeel 

schaap/geit meestal groter. Deze diergroep wordt na het 

rund het meest aangetroffen. Hierdoor lijkt het botspec-

trum van LR62 meer op dat van een militaire oorsprong. 

Echter, het aandeel varkensbotten ten opzichte van die 

van het rund is klein. In een militaire omgeving is het 

aandeel varkensbotten ten opzichte van de runderbotten 

groter. Tevens worden juist de vleesdragende delen in het 

botspectrum aangetroffen. Dit is in de geul niet het geval. 
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9.1 Inleiding

Uit de Romeinse lagen in de rivierbedding werden 

verschillende verspreide leervondsten geborgen, voor-

namelijk de zolen van bespijkerde schoenen (tabel 9.1). 

Op grond van zoolvorm en bespijkering zijn de meeste 

vondsten tot de gevorderde tweede eeuw te rekenen, 

met enkele uitschieters naar de late eerste/vroege 

tweede eeuw. Hoewel de zolen nogal gelijkvormig zijn, 

vragen twee opvallende schoenen wat meer aandacht. 

Bovendien bevindt zich tussen de schaarse resten van 

9 Schoen- en ledervondsten  
C. van Driel-Murray, Universiteit van Amsterdam

Tabel 9.1 Alle leervondsten van LR62.

Cat. 
nr.

Vondst 

nr.

Object Voetlengte 
(cm)

Voetlengte

(maat)

Spijker

patroon

Opmerkingen Fase Diepte 
– NAP

afb.

01 634 R schoen Middelgroot 2b Met bovenleer 4b 102 9.2a-b

02 646 R schoen 28.5 43 3c + 2 
scheepsspijkers

4b 98 9.3a-b

03 358 R zool 26.5 40 3c Resten bovenleer 4b 99 9.4

04 690 R zool 26 39 1c 4b? 0-41 9.8a

05 635 R zool 26 39 Met 
hielversterker

4b dieper 
dan 17

9.5

06 410 R zool Groot 3c (?) 4b 99 9.6a

07 421.1 L zool 28 42 3c Met 
hielversterker

4b? 76 9.7

08 421.2 R zool 42/3 3c 4b? 76 9.6b

09 422 L zool 42/3 3c 4b? 76 9.9a

10 882 L zool 23/4 36 3b 2 105 9.8b

11 442 Zool 1a 4b 95 9.9b

12 537 L zool 25/6 38 3c 4b 68 9.10a

13 553 R? zool 3c 4b 30 9.10b

14 639 L zool Groot - + stukje git 3/4 39 9.11a

15 644 zool - + aardewerk 4b 58 9.11b

16 711 zool - 4b 100 -

17 823 zool - 3a 160 9.11c

18 058 hielversterker 3 72 -

19 561 hielversterker 4b dieper 
dan 21

-

20 790 spijkers Schoen en con-
structie spijkers

2/3a 43 -

21 552 schildhoes Klein fragment 4b dieper 
dan 22

9.12a

22 471 naadfragment 4b dieper 
dan 0

9.12b

uitrustingsstukken van vlakleer, één onmiskenbaar frag-

ment van een schildhoes. Naast de caliga-achtige schoen 

(cat. 1) lijkt dit het militaire karakter van de vroegste 

activiteiten/werkzaamheden te benadrukken.

9.2 Methode

Een aantal zolen viel al tijdens de opgraving op en 

werd met omringende aarde gelicht. Na bestudering 

van de röntgenopnames, uitgevoerd door Restaura 
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restauratieatelier, werd besloten vier zolen volledig te 

restaureren (358, 537, 635, 646). Na reiniging werden 

de overige vondsten met PEG 600 behandeld, om ze 

gereed te maken voor rapportage en veilige opslag. De 

voorwerpen zijn getekend en beschreven volgens de 

normen opgesteld door Groenman-van Waateringe (1967) 

en Goubitz (1984): d.w.z. als interpretatieve bestandsop-

name, niet als exacte illustratieve weergave. 

9.3 Resultaten

Gezien de omvang van het opgegraven areaal zijn de 

leervondsten niet talrijk, en behalve het zolenpaar 421 en 

422 (cat. 8-9) lijkt er geen samenhang tussen de afzon-

derlijke vondsten te bestaan. Het leer bevindt zich in een 

zone tussen 27 m en 74 m ten westen van de oostelijke 

beschoeiing A1/A12, maar op verschillende dieptes, 

variërend tussen 0 cm en 160 cm onder NAP. Cat. 10 is 

ten oosten van deze beschoeiing aangetroffen, cat. 20 

op slechts 1,5 m ten westen van deze oeverversteviging. 

De verspreiding van de vondsten levert geen opval-

lende patronen of clustering op (zie afb. 9.1). Wel is het 

merendeel van het leer aangetroffen in de buurt van de 

beschoeiingen. De fragmenten vertegenwoordigen ze-

ventien min of meer complete schoenen, vrijwel allemaal 

zwaar bespijkerde werkschoenen van volwassen mannen. 

Opvallend is de afwezigheid van de typische afsnijdsels 

van leerbewerking of schoenfabricage, die in de meeste 

nederzettingscomplexen wel voorkomen. Ook het ontbre-

ken van andere schoentypes, zoals sandalen en slippers, 

lijkt aan te geven dat het complex niet uit huishoudelijk- 

of bedrijfsafval bestaat, maar dat de verloren schoenen 

eerder direct verband houden met de activiteiten rond de 

beschoeiingen.

9.3.1 Voorwerpen: schildhoes

Het vondstcomplex bevat, zoals gebruikelijk, voorname-

lijk schoeisel, maar ook enkele verdwaalde – mogelijk 

verspoelde, want licht en makkelijk verplaatsbare 

Afb. 9.1 Verspreiding van de leervondsten.
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Afb. 9.2a. De caliga-achtige schoen, cat. 1; b. detail van deze schoen. Tekeningen door C. van Driel-Murray.
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Afb. 9.3a. Bespijkerde carbatina, cat. 2. Tekeningen door C. van Driel-Murray.
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Afb. 9.3b. Detail van de versiering. Tekeningen door C. van Driel-Murray.

– fragmenten van voorwerpen gemaakt uit geitenleer. 

Het is niet te zegen of de naaigaatjes op het gescheurde 

stuk, cat. 22 (zie afb. 9.12), afkomstig zijn van een naad 

of een zoom, maar het stiksel op het kleine fragment 552 

(cat. 21, afb. 9.12) laat geen twijfel over de functie: dit is 

een restje van een schildhoes. De rand is omgevouwen, 

licht genaaid met een rijgsteek en wel zo dat het ruimte 

biedt voor een rijgkoord, een constructie die kenmerkend 

is voor Romeinse schildhoezen. Ook kenmerkend is 

het stiksel van een versterkingsstuk parallel onder de 

rand. Verschillende vrijwel complete schildhoezen zijn 

voor Valkenburg ZH beschreven door Groenman-van 

Waateringe (1967, 52ff), en fragmenten komen regel-

matig voor in de militaire nederzettingen langs de Rijn 

(b.v. Woerden en Roomburg, zie van Driel-Murray 1998, 

2001b). Hoe klein het fragmentje ook is, het benadrukt de 

militaire betrokkenheid bij activiteiten in de omgeving.

9.3.2 Het schoeisel

Eveneens met een militaire achtergrond is de zeer frag-

mentarische schoen 634 (cat. 1, afb. 9.2). Deze schoen 

vormt een belangrijke schakel tussen de eerste-eeuwse 

militaire laars, de z.g. caliga, en een latere ontwikkeling 

waar zool en bovenleer als aparte onderdelen aan elkaar 

bevestigd worden. Zoals bij de caliga het geval is, bestaat 

deze zool uit drie lagen dik rundleer waarbij het boven-

leer aan een stuk gesneden is met de middelste laag. Maar 

in plaats van de grote open lussen die typerend zijn voor 

de caliga, wordt de voet hier omsloten door geometrisch 

maaswerk, hier en daar versierd met kleine rondjes. Een 

fraaie parallel voor zowel de caliga-achtige constructie als 

het versierde bovenleer is bekend uit het fort Vindolanda, 

in Periode III, nota bene toen de Bataven daar gelegerd 

waren (ongepubliceerd, vóór 104 na Chr.) maar over 

het algemeen wordt dit soort open werk uitgevoerd als 

een apart aangezette strook (b.v. Newstead, Curle 1911, 

Pl. XX.6; Vindolanda, van Driel-Murray 2001a, 365). De 

ontwikkeling naar bespijkerde schoenen die opgebouwd 

zijn uit verschillende losse onderdelen (zoals tegenwoor-

dig ook het geval is) komt op gang in de tweede helft 

van de eerste eeuw, en hier is duidelijk sprake van een 

overgangsvorm. De hielnaad is weer gerelateerd aan 

de caliga maakwijze: hij reikt tot boven de enkel en is, 

net als bij een caliga, dubbel genaaid, met zeer kleine 

steekjes langs de buitenkant, en grover stiksel aan de 

binnenkant van de schoen (van Driel-Murray 2001a, 363, 

fig. 44). De buitenzool is zwaar versleten en gedeeltelijk 

vergaan, maar met regelmatige spijkers die dicht naast 
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Afb. 9.4 Schoen 358, cat. 3. Tekening door C. van Driel-Murray.
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elkaar nogal tegen de zoolrand dringen. Dit is een vroeg 

kenmerk dat ook bij 882 (cat. 10, zie afb. 9.8) optreedt, 

hoewel niet in zo’n uitgesproken vorm als bij eerste-

eeuwse zolen uit Valkenburg en Vechten (Groenman-van 

Waateringe 1967, fig. 48 en 51). Dergelijke hoogslui-

tende, geometrisch uitgesneden lussen worden tot in de 

beginjaren van de tweede eeuw ook wel eens geïmiteerd 

in soepele huisschoenen, de zgn. carbatinae.368 Een voor-

beeld uit de negentiende-eeuwse opgravingen bij Vechten 

geeft een goed idee van hoe LR62 cat. 1 er oorspronkelijk 

uit kan hebben gezien, zij het zonder de bespijkerde 

zool (Groenman-van Waateringe, 1967, fig. 52 onder). 

Vergelijkbare overgangvormen tussen caligae, carbatinae 

en schoenen komen ook sporadisch voor tijdens de late 

eerste /begin tweede eeuw in Londen en Vindolanda: 

daarna wordt de hielnaad bij bespijkerd schoeisel vervan-

gen door een sluitingsnaad bij de teen, en wordt hoog 

schoeisel nauwelijks meer gemaakt.

Op het eerste gezicht lijkt de zwaar bespijkerde schoen 

646 (cat. 2, afb. 9.3) dezelfde drielaagsconstructie te 

vertonen, maar bij nader inzien is hier iets heel anders 

aan de hand. De schoen is een bizar samenraapsel, 

waarbij een oude en versleten carbatina opgelapt is 

door toevoeging van nieuwe zolen. De oorspronkelijke 

carbatina is vrij simpel van vorm, met opgetrokken 

zijlussen, en enkele uitsparingen in de sluitingslussen 

als enige versiering. Deze vorm komt vrij algemeen voor 

in de tweede helft van de tweede eeuw, b.v. Welzheim 

(van Driel-Murray 1999, Abb. 27-8). Het stiksel van 

een nu verdwenen oplapstuk laat zien dat deze schoen 

al doorgelopen was voordat een drastische reparatie 

plaatsvond. Twee nieuwe zolen werden aan weerskanten 

van de oude schoen gespijkerd, waardoor deze carbatina 

in een bespijkerde schoen veranderde. De koppen van het 

merendeel van de 119 mooie nieuwe spijkers zijn bol tot 

puntig, maar onder de wreef zijn zeven grote platte spij-

kers gebruikt. Dit is geen toeval, maar een zorgvuldige 

keuze om het verwachte hoogteverschil op te vangen: 

nieuwe spijkers slijten sneller onder het loopvlak dan 

onder de wreef, en op deze manier werden onaangename 

drukverschillen vermeden. De bedoeling was duidelijk 

het leven van deze schoen nog lang te rekken, maar dat 

kwam niet uit. Wegens het geringe houvast van de lussen 

rond de voorvoet, in combinatie met de zeer rigide bespij-

kerde zool is te veel kracht op de hielpanden uitgeoefend 

en werd het hele achterstuk naar voren getrokken. Diepe 

richels op de binnenzool verraden hoe de tenen moesten 

samentrekken om grip te krijgen. Uiteindelijk scheurde 

de hielnaad uit en braken de sluitingslussen door. Het 

oplapwerk is zorgvuldig en bekwaam gedaan, dus het 

lijkt niet een geval te zijn van armoede of nood – er moet 

een goede reden voor deze actie zijn geweest, maar die is 

niet meer te achterhalen.369 Hoe dan ook, de reparatiepo-

ging was geen succes en de schoen werd vrijwel zonder 

slijtage aan de spijkerkoppen weggegooid (of verloren).

De overige zolen zijn afkomstig van stevig, zwaar 

bespijkerd werkschoeisel, bestaand uit twee lagen leer, 

waartussen het bovenleer geklemd wordt. Kleine restjes 

leer worden als vulling tussen de zolen gebruikt (442, 

cat. 11) en reepjes dik rundleer rondom de hiel geven 

extra stevigheid (b.v. 421.1, cat. 7 en 635, cat. 5, zie afb. 

9.5). Door slijtage en mogelijk het gebruik van dunnere 

Afb. 9.5 Schoenzool met hielversterker, cat. 5. Tekening door C. van Driel-Murray.
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Afb. 9.6a. Grote bespijkerde schoenzool, cat. 6; b. Bespijkerde zool, cat. 8. Tekeningen door C. van Driel-Murray.
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leersoorten, zijn er nauwelijks resten van het bovenleer 

bewaard gebleven, waardoor er weinig te zeggen valt 

over het uiterlijk van de schoenen. Bij schoen 358 (cat. 3, 

afb. 9.4) lijkt er sprake te zijn van een naad bij de teen, 

zoals gebruikelijk bij gesloten Romeinse schoenen en 

laarzen, maar verder zijn er geen aanwijzingen voor vorm 

of sluitingsmethode. 

Bespijkering

De bespijkering van de zolen is zeer functioneel, re-

gelmatig en hoogst professioneel uitgevoerd. De enige 

– bescheiden – versieringen zijn een vierpas onder de 

hiel van 644 (cat. 15, afb. 9.11) en bij cat. 14 twee kleine 

spijkertjes aan weerskanten van de middelste spijkerrij. 

Hoewel zeldzaam, is dit detail ook elders in de regio 

tijdens de midden/late tweede eeuw gesignaleerd, zoals 

te Valkenburg-Marktveld (Hoevenberg 1993, 299) en 

Voorburg (in bewerking). Bij enkele zolen, zoals 421 en 

422 (cat. 8-9, resp. afb. 9.6b en 9.9a) is een bewuste 

keuze gemaakt voor grotere spijkers voor de buitenste rij, 

als extra versterking. Het overheersende spijkerpatroon 

3c (spijkers langs de randen, versterking langs de bui-

tenrand en een uitsparing onder de wreef met een enkele 

spijker in het midden) komt gedurende de hele Romeinse 

periode voor en is vooral populair voor werkschoeisel 

in de tweede eeuw. Ongebruikelijk zijn de vier spijkers 

Afb. 9.7 Bespijkerde zool met hielversterker, cat. 7. Tekening door C. van Driel-Murray.
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Afb. 9.8 Bespijkerde zolen. a. Cat. 4; b. Cat. 10. Tekeningen door C. van Driel-Murray.
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Afb. 9.9 Bespijkerde zoolfragmenten. a. Cat. 9; b. Cat. 11. Tekeningen door C. van Driel-Murray.
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Afb. 9.10 Bespijkerde fragmenten. a. Cat. 12; b. Cat. 13. Tekeningen door C. van Driel-Murray.
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onder de wreef van 358 (cat. 3), een verschijnsel dat ook 

wel bekend is bij enkele zolen uit de latere tweede eeuw 

in o.a. Valkenburg-Marktveld (Hoevenberg 1993, 279 en 

284). Tegen het einde van de tweede eeuw verliest de 

zware bespijkering aan populariteit en worden zolen als 

690 (cat. 4, afb. 9.8a) algemener, ook in mannenmaten. 

Spijkers zeer dicht tegen de zoolrand, zoals bij 634 

en 882 (cat. 1 en 10, afb. 9.8b), zijn kenmerkend voor 

de latere eerste/vroegste tweede eeuw: ook 537 (cat. 

12) vertoont mogelijk dit patroon. Bij enkele zolen zijn 

reparatiespijkers ingeslagen (410, cat. 6), terwijl bij 537 

(cat. 12, afb. 9.10a) de buitenrand van de hiel versterkt 

werd door een dikke wigvormige reep leer, maar verder 

is er – behalve het bizarre geval 646 (cat. 2) – geen teken 

van groot onderhoud, een blijk van de zeer degelijke 

constructiemethodes van Romeinse schoenmakers. Als 

gevolg van langdurig gebruik van de leerlagen zijn ver-

scheidene zolen (cat. 1, 3-5) zeer compact geworden en 

bij een aantal werd nog doorgelopen op de onbeschermde 

zool, nadat de spijkers tot de schachten versleten waren 

(cat. 6, 10, 12). Het ziet er niet naar uit dat schoenen 

tot het uiterste gebruikt moesten worden en zij werden 

blijkbaar snel en gemakkelijk vervangen. 

Maten (Tabel 9.2)

Een enkele zool, zoals 646 (cat. 2), vertoont een duidelijke 

voetindruk, maar op de meeste zijn geen afzonderlijke 

indrukken van de tenen zichtbaar, ondanks de versleten 

en soms sterk ingelopen zoollagen. Dit is misschien een 

indicatie dat men sokken droeg. De voetmaten zijn groot, 

tussen 37-43, voor de Romeinse tijd de gebruikelijke 

spreiding voor volwassen mannen. Alleen het fragmentari-

sche cat. 13 (afb. 9.10b) kan als klein beschouwd worden, 

Tabel 9.2 Voetlengtes.*

Vondstnr. Voetmaat formaat

639 groot

358 40 groot

410 40 groot

421.1 42 groot

421.2 42/3 groot

422 42/3 groot

646 43 groot

634 middelgroot

635 39 middelgroot

690 39 middelgroot

537 38/39 middelgroot

882 36 middel

553 middelklein

* >27 cm: groot (voetmaat >40); 24-27cm: middelgroot (voetmaat 36-40); 22-24 cm: middel (voetmaat 33-36) <22 cm: klein (voetmaat 
<22); <19 cm: kind 

terwijl 882 (cat. 10) – met maat 36 – in het schemergebied 

tussen grote vrouwen en kleine mannen ligt. Maar gezien 

de zeer brede, gedrongen vorm van deze voet, is het 

waarschijnlijk dat ook deze door een man is gedragen.

Datering

De zolen zijn over een periode van ruim een eeuw hier 

terecht gekomen. De spijkerpatronen en de vrij natuur-

lijke vorm van de zolen komen vanaf de late eerste 

eeuw voor en blijven populair tot ver in de derde eeuw. 

Spijkerpatroon 3c is verreweg het meest gebruikelijke 

gedurende de hele tweede eeuw, maar tegen het eind 

van de eeuw komen minder zware patronen in zwang, 

zoals bij 690 (cat. 4). Deze zool vertoont ook een slanke, 

meer gepunte vorm, net als 639 (cat. 14, afb. 9.11a), die 

goed vergelijkbaar is met schoenvondsten uit het laatste 

kwart van de tweede eeuw, zoals Welzheim, Saalburg en 

Valkenburg-Marktveld. Het sierlijk bovenleer van 634 (cat. 

1) is goed vergelijkbaar met schoenmodellen uit militaire 

nederzettingen in Brittannië uit de periode 80-120, maar 

gezien de technologische verbondenheid met de caliga, 

een schoenvorm die tegen 100 na Chr. geheel verdwenen 

is, lijkt een datering in het laatste kwart van de eerste 

eeuw wel gerechtvaardigd. De bespijkering van zool 

882 (cat. 10) heeft ook eerste-eeuwse kenmerken: deze 

twee zijn dan misschien de eerste schoenen die verloren 

werden. De dendro-datering van 96 na. Chr. voor hout 

uit de eerste beschoeiingen geeft een goede context voor 

deze vondsten. Daarna werd er zo af en toe een schoen 

verloren en de reeks sluit af met 690 (cat. 4), aan het eind 

van de tweede eeuw. 
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Afb. 9.11 Bespijkerde fragmenten. a. Cat. 14; b. Cat. 15; c. Cat. 17. Tekeningen door C. van Driel-Murray.
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9.4 Conclusie

Het complex LR62 bevat schoenen die incidenteel in de 

oeverzone terecht zijn gekomen, verspreid over een vrij 

lange periode, te beginnen met schoen 634 (cat. 1) en zool 

882 (cat. 10), die misschien in verband te brengen is met 

de bouw van de eerste beschoeiingen rond 96 na. Chr. 

Het fragmentje van een schildhoes en een caliga-achtige 

schoen wijzen op militaire betrokkenheid aan het begin 

van de reeks vondsten. Deze schoen (cat. 1) vormt tevens 

een interessante overgang tussen de oude caliga-vormen 

en de schoentypes die de tweede eeuw zullen beheersen. 

Het totaalbeeld is nogal eentonig: vooral grote zolen met 

spijkerpatroon 3c, afkomstig van stevig werkschoeisel, 

vergelijkbaar met dat van de bemanning van Woerden 

schip 7 (van Driel-Murray 2008). De beperking tot man-

nenschoeisel is wel opvallend, want in de nabijheid van de 

forten en zelfs rond de wachttorens komen wij regelmatig 

schoenen van vrouwen en kinderen tegen met een veel 

grotere variatie aan schoentypes, zoals sandalen, slippers 

en onbespijkerde zolen. Ook de afwezigheid van leerbe-

werkingsafval lijkt er op te wijzen dat het hier geen nor-

maal huishoudelijk afval betreft, maar dat er een verband 

moet zijn met de specifieke activiteiten in de omgeving. 

Ofschoon niet alle zolen even goed bewaard zijn, is het wel 

waarschijnlijk dat alle schoenen min of meer ‘compleet’ in 

het water terecht zijn gekomen. Het feit dat het uitsluitend 

om werkschoenen van volwassene mannen gaat maakt het 

waarschijnlijk dat deze schoenen door de arbeiders die aan 

de beschoeiing werkten verloren werden.

9.5 Catalogus

1 Buitenzool: (19)/-/7/7 cm.

 Voetmaat: middelgroot.

 Vondstnummer 634, 102 cm -NAP.

Zwaar beschadigde rechter halfhoge caliga-achtige laars, 

in vele kleine stukken uit elkaar gevallen maar gedeeltelijk 

reconstrueerbaar. Resten binnen en buitenzool met een 

complete middenlaag, die overgaat in het fijnmazige 

bovenleer. Behalve enkele losse fragmenten zijn de dun 

uitgesneden riemen met decoratief openwerk vrijwel 

geheel verkruimeld, maar de hielnaad kan grotendeels 

gereconstrueerd worden. Deze is dubbel gestikt, aan de 

buitenkant met zeer kleine, fijne overhandse steekjes, aan 

de binnenkant met een meer gespreid vlees/randstiksel. 

De zoollagen zijn bespijkerd met kleine, nette spijkers, 

in twee rijen nogal dicht aan de zoolrand: een lichte kras 

op het bovenleer, precies langs de spijkerlijn, geeft aan 

dat de buitenzool na het gereedmaken van de schoen nog 

eens extra bijgesneden werd ter afwerking. Waar meet-

baar was het leer van ieder van de lagen ca 4/5 mm dik, 

maar door compressie, slijtage en corrosie zijn de zolen 

sterk aangetast en vooral de buitenzool is over een groot 

gedeelte gereduceerd tot een flinterdunne laag. Dichte 

randbespijkering, patroon 2b(?).

2 Binnenzool: 29/10/7.5/7 cm; buitenzool: 

29/10.5/7.5/7 cm. 

 Voetmaat: groot, 43.

 Vondstnummer 646, 98 cm -NAP.

Vrijwel complete rechter schoen van uitzonderlijke con-

structie waarbij een normale binnen- en buitenzool zijn 

bevestigd op een reeds versleten carbatina, waarvan de 

voorkant ontbreekt. De carbatina is van dik, gerimpeld 

rundleer met een hielnaad en de resten van twee simpele, 

opgetrokken lussen, de bovenranden zorgvuldig schuin 

afgewerkt. De achterpanden zijn beschadigd en gespleten, 

de hielnaad is uitgescheurd, evenals de versierde veterslui-

tingen bij de enkel. Stiksel van een verdwenen reparatiestuk 

loopt rondom de hiel en een groot gat onder de gebroken 

voorste lus kan een verdere reparatie met bindtouw 

aangeven. Nieuw uitgesneden zolen van goede kwaliteit 

rundleer zijn bevestigd met 119 spijkers in een regelmatige 

patroon 3c: de spijkers zijn nauwelijks versleten en bezitten 

nog gepunte of licht gebolde koppen, diam. 5-6mm. Onder 

de wreef werden zeven platte spijkers, kop 10-12mm, ge-

bruikt, en één platte spijker is vooraan ingeslagen. De tenen 

hebben diepe knijpsporen op de binnenzool achtergelaten, 

en bij de grote teen is de zool geheel doorgesleten. 

3 Binnenzool: 27/10/6.5/6 cm; buitenzool: 31/11/7.8/8 

cm. Voetlengte 26.5cm.

 Voetmaat: middelgroot, 40. 

 Vondstnummer 358, 99 cm -NAP.

Rechter binnen- en buitenzool, met resten van het afge-

scheurde rundlederen bovenleer. Hoewel de neus bescha-

digd is, is onderaan een afgewerkt randje nog zichtbaar 

dat de aanwezigheid van een voornaad aangeeft, maar 

er zijn geen verdere indicaties van vorm of sluiting. Er 

is ruimte voor een hielversterker, hoewel geen sporen 

hiervan over zijn. De binnenzool is van dikke, gerimpelde 

(nek?) huid, krult iets omhoog bij de teen, en is merkwaar-

dig schuin afgebrokkeld langs de buitenrand. Het is niet 

duidelijk of dit met gebruik of misschien het wegsnijden 

van het bovenleer te maken heeft. Het leer van de twee 

zolen is zeer compact, als gevolg van langdurig gebruik. 

Zwaar, maar regelmatig bespijkerd, 3c, met 4 spijkers 

onder de wreef, diameter 6-7 mm, slijtage vooral onder 

de bal van de voet en bij de hiel, waar enkele reparatie-

spijkers ingeslagen zijn.

4 Buitenzool: 27/(8)/6/-; binnenzool: 26 cm = maat 39.

 Voetmaat: middelgroot, 39.

 Vondstnummer 690, 0 tot 41 cm –NAP.

Vrijwel complete rechter zool, in vier stukken gebroken, 

uitzonderlijk compacte constructie, met een zooldikte 

van 1.5 cm (oorspronkelijk zal dit rond de 2.5 cm dik 

zijn geweest). Binnen- en buitenzool met kussenstukjes 

ertussen. Fraaie, amandelvormige teen, en tamelijk lichte 

bespijkering, patroon 1c, met kleine spijkers, 5mm in 

diameter. Onder de bal van de voet zijn de spijkerkop-

pen versleten, en bij de hiel en de grote teen zijn enkele 

reparatiespijkers ingeslagen.
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5 Binnenzool: 26.5/9/6/5 cm.

 Voetmaat: middelgroot, 39 (bij benadering).

 Vondstnummer 635, dieper dan 17 cm –NAP.

Rechter binnen- en buitenzool met een 5 cm hoge hielver-

sterker, tijdens restauratie samengesteld uit verschillende 

fragmenten (zie opname foto Restaura 46640). Zoollagen 

versleten en sterk ingelopen, hoewel geen afzonderlijke 

teenindrukken zichtbaar zijn. Van de buitenzool is weinig 

over, de voorkant is grotendeels doorgelopen en slechts 

enkele gecorrodeerde reparatiespijkers zijn hier en daar 

nog over (kopdiameters 6mm en 10-11 mm). Patroon 

3c, rechte rijen met een vrij groot open gebied onder de 

wreef. De voetvorm is vrij slank.

6 Binnenzool (25)/9/-/6 cm.

 Voetmaat: groot.

 Vondstnummer 410, 99 cm –NAP.

Vergane rechter zool, met resten van de buitenzool voor. 

Enkele gaatjes in de binnenzool voor bevestiging van 

tussenstukjes, hoewel hier geen resten van bewaard zijn. 

Spijkers sterk afgesleten, soms tot de schacht en het 

leeroppervlak van de buitenzool is ook versleten. Enkele 

losse fragmenten van buitenzool, losse spijkers en resten 

van een hielversterker. Licht gezwaaide vorm.

7 Binnenzool: 29/9/5.5/5.5 cm.

 Voetmaat: groot, 42.

 Vondstnummer 421.1, 76 cm –NAP.

Complete linker binnenzool met hielversterker en vergane 

resten van de bespijkerde buitenzool. Sporen van kussen-

stukjes tussen de zolen, maar geen bevestigingssporen 

op de binnenzool te zien. Spijkerpatroon 3c, kopdiameter 

oorspronkelijk 7 mm, de meeste spijkers uitgevallen 

of gecorrodeerd. Slanke, puntige zoolvorm, voorkant 

iets omhoog gekruld, wat een voetlengte van ca. 28 cm 

aangeeft. Licht gezwaaide vorm.

8 Grootste fragment: (17.5)/-/6.5/- cm.

 Voetmaat: groot, 42/43.

 Vondstnummer 421.2, 76 cm –NAP.

Vergane rechter binnen- en buitenzool, in meerdere stuk-

ken, met resten van een hielversterker. Spijkerpatroon 3c, 

de buitenste rij met een iets grotere kop (5/6 en 8 mm). 

Vormt een paar met 422 (cat. 9).

9 Buitenzool: (23)/-/7/7 cm; binnen: (26)/10/6/6 cm.

 Voetmaat: groot, 42/43.

 Vondstnummer 422, 76 cm –NAP.

Vrijwel complete linker zool in vijf stukken uit elkaar ge-

vallen, met verdere fragmenten en losse spijkers. Binnen- 

en buitenzolen, fragmenten hielversterker, kussenstukjes 

zichtbaar tussen de zolen, maar geen bevestigingssporen 

op de binnenzool te zien. Spijkers versleten en plaatse-

lijk tot grote klompen ijzer gecorrodeerd, patroon 3c. 

Oorspronkelijk nette, licht gebolde spijkers, 5/6 mm 

diameter, de buitenste rij iets groter, 8 mm. Vormt een 

paar met 421.2 (cat. 8).

10 Buitenzool (25.5)/11/-/- ; Binnenzool (23)/9/5.5/5 cm.

 Voetmaat: middel, 36. 

 Vondstnummer 882, 105 cm –NAP.

Linker binnen- en buitenzool, spaarzaam bespijkerd, 

patroon 3b, maar door slijtage zijn de spijkergaten nau-

welijks meer zichtbaar, behalve een gecorrodeerde klomp 

reparatiespijkers bij de hiel. De zool is zo versleten dat 

de richels van de rijgconstructie van het bovenleer door 

het leer zichtbaar zijn. Twee spleetjes voor de bevestiging 

van een kussenstukje onder de hiel van de binnenzool. 

Nogal brede, gedrongen vorm, voet 23/24 cm.

11 Binnen- en buitenzool: grootst meetbare fragment (13) 

x (6) cm.

 Voetmaat: middelgroot.

 Vondstnummer 442, 95 cm –NAP.

Vergane zool, resten binnen- en buitenzool met twee kus-

senstukjes gemaakt van afsnijdsels, waarover indrukken 

van rijggaren, en een klein stukje van de rand van het 

bovenleer. Licht bespijkerd, patroon 1a, kleine spijkers, 

diameter 5 mm.

12 Binnenzool: (18)/9.5/-/- cm.

 Voetmaat: middelgroot, 38/39.

 Vondstnummer 537, 68 cm –NAP.

Voorfragment van een linker binnenzool in meerdere stuk-

ken, met restanten van een zeer versleten buitenzool en 

indicaties voor verschillende tussenstukjes. De hielpartij 

is grotendeels vergaan, behalve een reparatiestrook van 

dik leer met een spijker in situ. Het oppervlak van het 

leer is gespleten en gedeeltelijk afgeschilferd, mogelijk 

als gevolg van wortelgroei. De meeste spijkers zijn uit 

de zool gevallen, en hun positie is door verdere slijtage 

van de buitenzool onduidelijk, indrukken van enkele zeer 

grote reparatiespijkers, diameters 6-10 mm. Patroon 3c, 

gedeeltelijk herkenbaar door slijtage op de binnenzool. 

Grote, brede, licht gezwaaide zoolvorm.

13 Binnenzool: grootst meetbare fragment (14) x 5 cm.

 Vondstnummer 553, 30 cm –NAP.

Fragmenten bespijkerde rechter (?) binnenzool, met resten 

hielversterker en een aantal losse spijkers, waarvan som-

mige nog goed gevormd, 6/7 mm diameter met puntige 

kop, andere groter en afgeplat. Spijkerpatroon 3c. Kleine 

volwassene.

14 Buitenzool (20)/10/-/- cm.

 Voetmaat: groot.

 Vondstnummer 639, 39 cm –NAP.

Vergane voorkant van een zeer grote linker buitenzool 

(zeven passende fragmenten), met resten van binnenzool 

en kussenstukjes. Licht gepunte zoolvorm, dicht bespij-

kerd en met een aantal grotere reparatiespijkers, bij de 

punt gecorrodeerd tot een dichte ijzerlaag.
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15 Hielfragment binnenzool: (9.5) x (6) cm.

 Vondstnummer 644, 58 cm –NAP.

Vergane zool, slechts hielstuk goed herkenbaar, hoewel 

de buitenrand hier ook afgebrokkeld is. Binnen- en 

buitenzool, met een aantal kleine kussenstukjes. 

Bespijkerd, patroon 2 of 3, met een vierpas onder de hiel 

en extra reparatiespijkers met onregelmatige koppen. 

Oorspronkelijke spijkerkoppen ca. 7 mm.

16 Niet teken- of meetbaar. 

 Vondstnummer 711, 100 cm –NAP.

Geheel vergane zool, slechts losse spijkers en kleine onsa-

menhangende brokken leer. Herkenbaar zijn de onderde-

len: binnenzool, buitenzool, hielversterker, kussenstukjes 

en spijkers. Grote spijkers met hoge, bolle koppen, ca. 8 

mm, diameter 9 mm, de gebogen schachten geven een 

zooldikte van ca. 15 mm aan.

17 Grootste fragment: (8.5) x (8) cm.

 Vondstnummer 823, 160 cm –NAP.

Brokstukken van een of meer zolen, gedeeltelijk aan 

elkaar gekoekt door zware corrosie, met resten van een 

hielversterker. Zeer grote, gecorrodeerde spijkers, vrij 

wijd uit elkaar ingeslagen behalve onder de hiel, waar de 

spijkers een vrijwel gesloten ijzeren beslag vormen.

18 Grote hielversterker, rund, 21.5 x 6 cm.

 Vondstnummer 058, 72 cm –NAP.

19 Incomplete hielversterker, rund, (12.5) x (3) cm.

 Vondstnummer 561, dieper dan 21 cm –NAP.

20 Vondstnummer 790, 43 cm –NAP.

Verzameling spijkers: negen gecorrodeerde schoenspij-

kers van wisselende grootte en een klomp van twee of 

drie spijkers omgeven door flinters zoolleer. Een zeer 

grote, gebogen spijker (scheepsbouw?), een ijzeren 

staafje en een scherfje.

Vlakleer

21 10) x (9) cm.

 Vondstnummer 552, dieper dan 22 cm –NAP.

Klein fragment van een schildhoes. Gestikte rand (rijg-

steek) met ruimte voor een trekkoord. Daaronder een stik-

sel met doorlopende draadindrukken aan de vleeskant, 

van een 5 cm brede applique. Goede kwaliteit geitenleer.

22 (13.5) x (10) cm.

 Vondstnummer 471, dieper dan 0 cm –NAP.

Drie fragmenten versleten en vergaan geitenleer, twee 

passend aan elkaar, met 3cm stiksel van een naad IVb 

(NRb).

Afb. 9.12a. Schildhoes, cat. 21; b. Gescheurd fragment geitenleer, cat. 22. Tekeningen door C. van Driel-Murray.



Schepen, scherven en schoeiingen. Basisrapportage Archeologie 43 214 

Afb. 10.1 Verspreiding van de glasvondsten.
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Verspreid over de onderzoekslocatie is op slechts tien 

plaatsen glas aangetroffen370 (zie afb. 10.1). Zes fragmen-

ten en een aantal kleine stukjes, afkomstig uit de onderste 

vulling van een grote kuil (K08), zijn gevonden bij het 

zeven van de grond over een zeef met maaswijdtes van 

2mm. De overige negen fragmenten zijn voornamelijk ver-

zameld tijdens de aanleg van een vlak of bij het schavend 

verdiepen. Tabel 10.1 geeft een overzicht van al het glas.

10.1 De vondstcontexten van 
het glas

10.1.1 Romeinse tijd

Het merendeel van het glas dat uit een Romeinse context 

stamt, is op het zuidelijke deel van het terrein aangetrof-

fen net ten westen van de beschoeiing A3 (afb. 10.2a). 

Een fragmentje van een prismatische kan of potje is 

verder oostelijk tevoorschijn gekomen, ongeveer in het 

10 Glas

midden tussen de beschoeiingen A1 en A4. Iets meer dan 

de helft van het glas is afkomstig uit de verschillende 

afzettingen van de Heldammer rivier.371 Van de aanleg-

vondsten kan dat niet met zekerheid gesteld worden.

De meeste vondsten bevatten slechts één klein fragment 

dat in het algemeen ongeschikt was voor een specifieke 

type bepaling of datering. Een uitzondering is een pris-

matisch kannetje, vnr. 491. Deze heeft een bodemmerk, 

(CC)PC, in de hoeken en in het midden van de bodem een 

nopje met daaromheen een cirkel (afb. 10.3). Het stempel 

CCPC komt vrij veel voor in het Rijnland, maar een precieze 

parallel zou een kannetje uit Gellep kunnen zijn, dat in de 

tweede helft van de tweede eeuw gedateerd wordt.372

10.1.2 Vroege middeleeuwen

Uit de onderste vulling van de grote kuil, K08, is bij het 

zeven van de grond glas uit de Romeinse tijd tevoorschijn 

gekomen. Het betreft stukjes van een potje of kannetje 

Afb. 10.2a. Al het glas uit Romeinse context; b. Al het glas uit vroegmiddeleeuwse context; c. Al het glas uit laatmiddeleeuwse/nieuwe 
tijd-context.
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en een fragment van een onzeker type, die dateren uit 

het eind van de tweede/(begin) derde eeuw (afb. 10.2b). 

Verder een niet nader dateerbaar Romeins fragment van 

een onbekende vorm en een scherf van een glasruit. De 

datering van het glas komt overeen met dat van het in de 

kuil aangetroffen Romeinse aardewerk. De kuil dateert 

echter in de zevende eeuw. De grote hoeveelheid materi-

aal uit de late tweede/derde eeuw betreft opspit.

10.1.3 Late middeleeuwen/nieuwe tijd

Op de deellocatie Plan verkeersweg ‘t Zand-zuid zijn bij de 

aanleg van het tweede sporenvlak in WP27 twee fragmen-

ten van een bolle kan of voorraadpot aangetroffen (afb. 

10.2c). Het verzamelde materiaal binnen dit vondstnum-

mer was voornamelijk afkomstig uit diepe ploegsporen. 

Op het derde vlak zijn in dit deel van de put een aantal 

kuilen en greppels uit de late middeleeuwen/nieuwe tijd 

waargenomen. De aanwezigheid van glas uit de eerste/

begin tweede eeuw geeft aan, dat er in de omgeving in de 

Romeinse tijd waarschijnlijk activiteit is geweest.

10.2 Interpretatie

Interessant in het vondstcomplex is de aanwezigheid van 

vensterglas. Dit betekent, dat er een gebouw aanwezig 

moet zijn geweest, dat belangrijk genoeg was voor 

vensterverglazing. Het ene fragment is afkomstig uit K08 

en is zeker niet in primaire vondstcontext aangetroffen. 

Het tweede stukje komt uit de vondstrijke beddingafzet-

ting op het zuidelijke deel van het terrein. Dit sediment 

dateert in de derde eeuw, een periode waarin er zeker 

nog activiteit was in het castellum en de vicus.

Verder bevat dit vondstcomplex vooral huishoudelijk 

glas, voornamelijk van prismatische kannen afkomstig. 

De aanwezigheid van een voorraadpot is ook interessant. 

Afb. 10.3 Detail van het stempel (CC)PC op de bodem van een 
prismatische kan, vnr.491.

In nederzettingen komt deze niet zo veel voor. Dergelijke 

potten zijn vooral bekend van het secundaire gebruik als 

asurn. De scherven van deze pot zijn aangetroffen in de 

ploegsporen op de deellocatie rotonde ‘t Zand. Ongeveer 

55m oostelijker zijn in 1999 grafkuilen van een crematie-

grafveld aangetroffen.373 Het is niet ondenkbaar dat in de 

loop van de tijd door het ploegen van het land scherven 

uit dat grafveld op deze locatie terecht zijn gekomen.

Glas was, zeker in de vroeg Romeinse tijd, een kostbaar 

product, dat zich echter uitstekend leende voor herge-

bruik. Historische bronnen uit de eerste eeuw vermelden 

dat gebroken glas niet werd weggegooid, maar door de 

glaswerkplaatsen werd ingezameld als grondstof.374 Een 

glasvondst uit de canabae in Nijmegen toont aan dat dit 

ook in Nederland aan het begin van de tweede eeuw het 

geval was.375 Hierdoor wordt glas in het algemeen weinig 

aangetroffen en zijn de fragmenten klein.376 

Het glascomplex van LR62 is vermoedelijk in de tweede 

eeuw tot begin derde eeuw te dateren. In deze periode 

was het geen luxeproduct meer. Het is ook niet bekend 

of er in de omgeving een werkplaats heeft gestaan die 

scherven inzamelde. Op geen van de glasscherven die in 

geulafzettingen zijn gevonden zijn sporen van verwering 

of slijtage aangetroffen. Dat duidt erop dat het waar-

schijnlijk niet of in elk geval niet langdurig door de rivier 

is meegenomen. Het glas dat bij het onderzoek LR62 is 

gevonden betreft hoogstwaarschijnlijk afval, dat in de 

rivier is gedumpt.
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11.1 De Meern 6

11.1.1 Toelichting

De Meern (gemeente Utrecht) is uitgegroeid tot de belang-

rijkste regio in Noordwest-Europa wat scheepsvondsten uit 

de Romeinse tijd betreft. Dit betreft niet zozeer het aantal 

scheepsvondsten, inclusief de belangrijke scheepsresten 

uit de (vroege) middeleeuwen, maar vooral de variëteit, 

waaronder tot nu toe nog onbekende scheepstypen. Na de 

ontdekking in 1997 van het aak-achtige vaartuig De Meern 

1,377 fragmenten van de twee boomstamkano’s De Meern 

2 en De Meern 3378 en in 2003 van het tweede aak-achtig 

vaartuig De Meern 4,379 is op 5 maart 2008 een vijfde 

11 Het punterachtige vaartuig  
De Meern 6 en een losse legger van 
een aak-achtig vaartuig, De Meern 7 
F. Dallmeijer en J.-M. A. W. Morel, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

scheepswrak aangetroffen, dat op 25 juni 2008 geborgen 

is en De Meern 6 genoemd wordt.380 Kort na de ontdekking 

van De Meern 6, werd op 19 maart 2008, tijdens hetzelfde 

inventariserende veldonderzoek (IVO) van de locatie 

LR62, een losse legger gevonden.381 Deze is geborgen op 

24 september 2008 en behoort tot een vooralsnog voor 

Noordwest-Europa onbekend scheepstype, De Meern 7 

genoemd, dat in § 11.2 beschreven wordt. Gezien het 

grote belang van deze vondsten, is gekozen voor een 

uitgebreidere verslaglegging dan voor een dergelijke rap-

portage gebruikelijk is.382 Evenals de wrakken De Meern 

1 tot en met De Meern 4,383 zullen De Meern 6 en De 

Meern 7 een rol spelen binnen het NWO/GW gesubsidieerd 

onderzoeksproject van vergelijkbare schepen van het type 

Zwammerdam, dat is opgestart in april 2007.384
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Afb. 11.1 Locatie van de scheepsvondsten De Meern 1 tot en met De Meern 7.
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11.1.2 Beschrijving van de 
onderzoeksopdracht

Onderzoeksopdracht bij het inventariserende 

veldonderzoek (IVO)

Het aantreffen van De Meern 6 tijdens de IVO-fase van 

het onderzoek LR 62 Parkzichtlaan-Zuid leidde tot de 

volgende vraagstelling: 

- is hier sprake van scheepshout of van secundair 

gebruikt hout van (bijvoorbeeld) een beschoeiing;

- in hoeverre is de eventuele wrakvondst compleet;

- wat valt te zeggen over het scheepstype en in hoe-

verre beïnvloedt dit de inhoudelijke waardering van  

de vondst;

- hoe is de conserveringstoestand en wat zijn de 

behoudsperspectieven? 

Al in het PvE voor het IVO-onderzoek werd er van uitgegaan 

dat meer scheepsresten aangetroffen konden worden. Na 

vondst van De Meern 6 werd bovendien rekening gehouden 

met de mogelijkheid dat ook de andere helft nog aangetrof-

fen kon worden. Dit is niet gebeurd, maar wel werd de 

bovengenoemde losse legger De Meern 7 gevonden.

Het hoofddoel van de inventarisatie van De Meern 6 was 

uitsluitend een diagnose en waardestelling. Vooralsnog 

moest het nog aanwezige grondlichaam over het centrale 

deel tussen beide proefsleuven behouden blijven en 

diende het onderzoek zich te beperken tot de vrijgelegde 

delen. Op grond van de daaruit getrokken conclusies, 

vastgelegd in het waarderingsrapport,385 werden vervolg-

stappen voorgesteld:386

 - Vervolgonderzoek: voor het gebied zijn ingrijpende 

bouwactiviteiten in de nabije toekomst gepland. 

Daarbij zouden de scheepsresten van De Meern 6 

verder aangetast worden. Wenselijk is daarom, dat 

het wrak zo spoedig mogelijk geborgen en verder 

onderzocht wordt en vervolgens geconserveerd. 

 - Bescherming/onderzoek: onwaarschijnlijk is, dat pla-

ninpassing (bescherming in situ) mogelijk/gewenst is. 

Het wrak bevat voldoende informatie om in ieder geval 

tot een veiligstelling van de gegevens over te gaan, 

dus een wetenschappelijk verantwoordelijke opgraving 

uit te voeren, volgens de normen van de (maritieme) 

KNA. Dit moet gebeuren onder verantwoordelijkheid 

van een senior scheepsarcheoloog, althans wat betreft 

de scheepsbouwkundige aspecten. Dat de scheeps-

resten daarna geconserveerd en gedeponeerd moeten 

worden, is – gezien het grote belang van deze vondst 

– onvermijdelijk. Met betrekking tot een eventuele 

expositie/publiekspresentatie zullen locale overwegin-

gen naar verwachting een belangrijke rol spelen.

Onderzoeksopdracht en uitvoering bij de opgraving  

en berging

Op grond van het selectieadvies werd nog hetzelfde jaar 

besloten over te gaan tot een reguliere opgraving conform 

de criteria van de KNA. De documentatie van de scheeps-

resten diende op dezelfde wijze uitgevoerd te worden als 

bij het inventariserende veldonderzoek, waarbij de digi-

tale documentatie zou dienen als basis voor de handmatig 

aangevulde publicatietekeningen. Omdat de planken niet 

als geheel geborgen konden worden – gezien de ’natte 

ontbijtkoek-kwaliteit’ van het scheepshout – werd beslo-

ten de twee planken in drie stukken te zagen en te bergen 

door daaronder platen te schuiven. Een voorwaarde was 

dat ook hierbij zeer omzichtig gewerkt moest worden, 

gezien de slechte conditie van het hout.

Omdat in het veld alleen een bovenaanzicht van het hout 

getekend kon worden, werd al van te voren bepaald dat 

de documentatie van de andere zijde op de RCE-locatie 

Lelystad uitgevoerd zou worden. 

De laatste voorwaarde was de vervaardiging van een defini-

tief opgravingsverslag binnen twee jaar na de afronding van 

het veldwerk, inclusief een dendrochronologische datering. 

In het geval van scheepsopgravingen als die van De Meern 

6, zou ook de (noodgedwongen) afronding van de reiniging 

en digitale documentatie ex situ van de andere zijde van het 

scheepshout tot de veldwerkfase gerekend worden.

11.1.3 Onderzoeksmethode tijdens de 
documentatie van De Meern 6 

Het inventariserende veldonderzoek (IVO) 387

Over het onderzoeksterrein werd een grote hoeveelheid 

proefsleuven aangelegd van twee bakbreedtes breed (i.e. 

ca. 4 m), waarbij begin maart 2008 scheepsresten in een 

van deze proefsleuven (WP3) zijn aangetroffen. Toen het 

hout werd ontdekt, zijn aan de noordzijde twee kleine 

sleufjes van 2 m breed aangelegd (van zuid naar noord 

resp. WP8 en WP9), om de lengte te kunnen bepalen. 

Om een betere indruk van de vondst te krijgen, is op 

6 maart 2008 het scheepshout voorzichtig vrijgelegd, 

waarbij projectleider E. Graafstal388 tot de volgende 

voorlopige conclusie kwam: ‘Het lijkt erop dat we twee 

brede vlakplanken hebben van toch een flinke (?) praam, 

die dan incompleet op deze plek lijkt te zijn verwerkt.’389 

Deze constatering leidde nog niet direct tot een grote 

opwinding. Romeinse rivierschepen zijn weliswaar altijd 

interessant, maar al tamelijk veelvuldig in Noordwest-

Europa aangetroffen. Het tweede bezoek op 7 maart 2008 

leidde echter tot aanmerkelijk verrassender conclusies. 

Hoewel het slechts om twee planken ging, met (toen) nog 

slechts een restant van een klein spant, was het mogelijk 

te bepalen dat het een – althans voor de Romeinse tijd 

– in Noordwest-Europa onbekend type schip betrof, dat 

kenmerken vertoonde van een punter-achtig vaartuigje. 

De documentatie en opmeting van De Meern 6 zijn uitge-

voerd op 13 maart 2008.390 Op grond van ervaring met de 

locale bodemopbouw, sprak projectleider E. Graafstal het 
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Afb. 11.2 Overzicht van de aangetroffen scheepsresten (De Meern 6) in beide werkputten bij het inventariserend veldonderzoek.
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Afb. 11.3 Overzicht van de aangetroffen scheepsresten (De Meern 6) in de werkput bij het afsluitende veldonderzoek: bovenaanzicht en 
onderaanzicht naar opmeting op de RCE-locatie Lelystad.
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vermoeden uit dat het scheepshout rond de derde eeuw 

na Chr. ge(her)deponeerd moest zijn. In overleg tussen 

Graafstal en de RCE, is daarom besloten de vrijgelegde delen 

digitaal te documenteren (zie afb. 11.2), alvorens deze weer 

toe te dekken in afwachting van (eventuele) berging.

De door Graafstal aangenomen Romeinse datering werd 

direct bevestigd door de aanwezigheid van grote ijzeren 

spijkers, deels nog in verband in de scheepsresten en 

deels als losse exemplaren. Een dergelijke verbinding 

tussen huidplanken en inhouten wordt in Noordwest-

Europa alleen aangetroffen bij vaartuigen uit de Romeinse 

tijd. Ondanks de summiere resten – delen van twee 

huidplanken en een slecht bewaard gebleven knietje – kon 

verondersteld worden dat deze uitzonderlijke vondst 

veel informatie zou verschaffen over de ontwikkeling 

van punter-achtige vaartuigen, tot voor kort het meest 

voorkomende kleine scheeptype in Nederland.391 Daarmee 

is het een van de belangrijkste scheepsarcheologische 

vondsten ooit, althans gezien vanuit het perspectief van 

de ‘Nederlandse’ scheepsbouwgeschiedenis. 

Het afrondende veldonderzoek

Vooruitlopend op de aanvang van het veldonderzoek en 

de opmeting van de scheepsresten, is het nog aanwezige 

grondlichaam over het centrale deel verwijderd, na de 

documentatie daarvan.392 Vervolgens zijn de scheeps-

resten met grote omzichtigheid vrijgelegd en gereinigd. 

Omdat al bij het inventariserende veldonderzoek op 13 

maart 2008 een bovenaanzicht van beide uiteinden van 

de planken was getekend,393 kon op 24 juni 2008 volstaan 

worden met de documentatie van het bovenaanzicht 

van het tussenliggende deel.394 Een dag later, op 25 juni 

2008, zijn beide scheepsresten geborgen, waarbij deze, 

conform de voorwaarden, in drie stukken zijn gezaagd 

en op platen geschoven. De documentatie van de andere 

zijden c.q. de onderaanzichten, is op de spoelvloer van 

de RCE-locatie Lelystad uitgevoerd, maar om diverse 

organisatorische redenen pas in oktober 2010.

11.1.4 Gaafheid en conservering

Gaafheid algemeen

Van het wrak zijn een deel van een vlakplank en een 

deel van een boordplank aangetroffen, beide met één 

afgebroken uiteinde. Daarnaast zijn nog vijf incomplete 

spantknieën aangetroffen, die nog min of meer in situ 

liggen (afb. 11.3 en 11.4). Alleen het meest zuidelijke 

spantrestant lijkt verplaatst en omgekeerd te zijn. 

Van het vrijwel intacte noordelijke uiteinde van de 

vlakplank is de driehoekige sponning voor een steven 

compleet bewaard gebleven (afb. 11.3, 11.4 en 11.5). 

Het zuidelijke deel is al oudtijds afgebroken en ook bij 

het inventariserende veldonderzoek licht beschadigd. 

Verder vertoont de vlakplank aan beide zijden lichte 

beschadigingen. De boordplank is zowel de noord- als 

de zuidzijde oudtijds afgebroken en vertoont aan het 

noordeinde een 1,2 m lange scheur over het midden. 

Alle spantjes zijn sterk geërodeerd en/of gescheurd en in 

slechtere conditie dan de huidplanken.

Opmerkelijk is dat op het centrale deel en de oostzijde 

van de vlakplank geen (resten van) inhouten zijn aange-

troffen. Het lijkt onwaarschijnlijk dat deze pas ná de (re?)

depositie van de scheepsdelen verdwenen zijn, gezien 

de verbinding (ooit) tussen vlak en inhouten met grote 

spijkers. Het vlak, inclusief de losgeraakte boordplank, 

lijkt met geweld onder de inhouten uit gescheurd te zijn. 

Een mogelijke verklaring is, dat het vaartuig oorspronke-

lijk onder zware slagzij op de bodem terecht is gekomen. 

Daarna zal het diepst liggende deel van het vaartuig 

ingebed zijn geraakt door met de rivier meegevoerd zand. 

Het nog boven de bodem uitstekende deel is na enige tijd 

door een (tijdelijk sterkere?) stroming van de deels in de 

bodem stekende inhouten losgescheurd, verplaatst en 

opnieuw gedeponeerd, nu vrijwel horizontaal. Vervolgens 

is de nog summier bevestigde boordplank losgeraakt en 

omgeklapt naast de vlakplank terecht gekomen. Dit viel 

al bij de uitwerking van het inventariserende veldonder-

zoek vast te stellen, waarbij verondersteld werd dat de 

resten van het vaartuig mogelijk nog stroomopwaarts 

Afb. 11.4 Bovenaanzicht van De Meern 6 richting het zuiden, met 
boordplank en vlakplank.
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aangetroffen konden worden. Dit is tot op het moment 

van schrijven (november 2010) nog niet gebeurd.

Organische wrakdelen

Bij het inventariserende veldonderzoek werd geconsta-

teerd dat het scheepshout in de noordelijke sleuf zacht 

was, maar in de zuidelijke sleuf harder. Bij de berging 

bleek echter dat al het hout (inmiddels) in een slechte(re) 

conditie verkeerde, door contact met zuurstof na de 

vrijlegging en de periode van bijna drie maanden tussen 

het inventariserende veldonderzoek en de berging.395

Metalen wrakdelen

De planken waren (ooit) met de inhouten verbonden door ij-

zeren spijkers c.q. nagels. Sommige spijkers zijn alleen nog 

herkenbaar als pure corrosie, andere zijn sterk geërodeerd 

en bros, waardoor ze soms (af)gebroken zijn. Slechts enkele 

spijkers verkeren nog in redelijke conditie. Hoewel breeuw-

sel niet is aangetroffen, was het schip wel gebreeuwd, 

gezien een aantal kleine breeuwspijkertjes waarvan alleen 

sterk gecorrodeerde schachtresten zijn aangetroffen.

11.1.5 Onderzoeksresultaten:  
de scheepsresten396

De vlakplank

Van de incomplete vlakplank is de resterende lengte 7,43 

m (afb. 11.3). De grootste breedte bij het noordeinde 

is 58,5 cm, naar het zuiden uitlopend tot 64 cm bij het 

afgebroken uiteinde. Ongeveer 4 m naar het zuiden – bij 

de zuidwand van de noordsleuf (WP8) – neemt de breedte 

licht af tot 62 cm. De plankdikte is 2 tot 3,5 cm. De oost-

zijde van de plank is over de volle aangetroffen lengte 

geheel recht. Ook de westzijde is grotendeels recht, maar 

buigt aan het noordelijke uiteinde over een lengte van 

ongeveer 1,60 m naar binnen tot een breedte van 18 cm, 

ter plaatse van een 10 cm diepe, driehoekige inkeping. 

Deze inkeping is aan de onderzijde licht naar buiten toe 

afgeschuind (afb. 11.5). 

In het rapport van het inventariserende veldonderzoek 

werd er van uitgegaan dat zich aan de westzijde van de 

plank over 0,85 m vanaf de zuidwand van WP8 (nog) een 

uitgekapte sponning bevond, met een diepte van 1,8 cm 

en breedte van 1,5 cm.397 Pas bij de documentatie op de 

locatie Lelystad van de onderzijde van de plank, bleek 

dit echter geen sponning te zijn, maar een tegen het vlak 

gespijkerde moslat. Deze heeft tussen beide afgebroken 

uiteinden een bewaarde lengte van 2,32 m en een breedte 

van ongeveer 6 cm. De tegen de onderkant van het vlak 

gespijkerde bovenkant is vlak, de onderzijde afgerond 

(afb. 11.6).398 De vraag in het rapport van het inventarise-

rende veldonderzoek of de deels losgeraakte ‘strip’ in WP3 

een relatie heeft met deze sponning, kan thans beant-

woord worden: het betreft geen moslat, maar inderdaad 

een losgescheurde strip van de vlakplank.399

Op ongeveer 1,70 m vanaf het afgebroken zuideinde, 

is uit de zijkant van de vlakplank een rechthoekig deel 

gezaagd van 20-21 cm bij 52,3 cm (afb.11.7). Evenals bij 

de stevensponning, zijn de zaagsneden aan de onderkant 

licht naar buiten toe afgeschuind.

De boordplank

Van de eveneens incomplete boordplank is de resterende 

lengte 6,72 m, de grootste breedte over het recht lopende 

deel 43 cm, de plankdikte 1,8-2 cm. De oost- c.q. onder-

zijde van de plank buigt aan de noordzijde over ongeveer 

1,60 m licht richting vlakplank.400 

De inhouten 

Van slechts vijf inhouten zijn resten aangetroffen. De 

meest noordelijke spantrest, al bij het inventariserende 

veldonderzoek aangetroffen, heeft een (mogelijk oor-

spronkelijke) lengte van ongeveer 40 cm. De breedte is 

(nog) 6 tot 6,5 cm, de dikte/hoogte is aan de onderzijde 

7,5 cm, kort voor de bovenzijde 5 cm en naar de top 

tot nul afgeschuind. Aan de onderzijde is het spantje 

afgeschuind tot een hoek van ongeveer 125° tussen het 

liggende en het staande deel (zie de doorsnede op afb. 

Afb. 11.5 Detail stevensponning bij de verkenning en bij de berging van De Meern 6.
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11.2). Alle andere inhouten zijn echter in een zeer slechte 

conditie en laten geen herleiding tot oorspronkelijke 

maten of vorm toe.

Tussen de boordplank en de vlakplank, even ten zuiden 

van het kleine inhout, is nog een geërodeerd, onregel-

matig gevormd stuk hout aangetroffen, gezien de vorm 

mogelijk een deel van een (ander) spantje. Omdat het ook 

om los spoelhout kan gaan, is dit verder buiten beschou-

wing gelaten.

Van de verdwenen inhouten is de plaats nog herkenbaar 

door spijkers of spijkerresten in vooral de vlakplank, 

zowel van boven als van onderaf ingeslagen.401 De dikte 

van de inhouten moet – gezien de afstand tussen het vlak 

en de onderkant van enkele goed bewaarde spijkerkop-

pen – overwegend rond 6 cm geweest zijn.402

De stevens

De aanwezigheid van (althans een van de) stevenbalken 

wordt aangetoond door de driehoekige sponning in het 

noordelijke uiteinde van de vlakplank. Mogelijk waren 

de stevens verstevigd/ondersteund door een zware 

klos, zowel van boven als van onderaf vastgespijkerd 

door spijkers in de vlakplank kort achter de driehoekige 

sponning(en).

De verbindingen

De huidplanken en de (grotendeels verdwenen) inhouten 

waren onderling verbonden door grote spijkers. Houten 

verbindingspennen zijn niet aangetroffen, maar wel 

kleine, ronde pennetjes met een doorsnede van 9 mm,  

de zogenaamde spijkerpennetjes.403

De breeuwspijkertjes en de moslat

Bij de vlakplank zijn de schachtjes van kleine spijkertjes 

aangetroffen; zowel langs de westkant i.e. de oorspronke-

lijke buitenkant van het vlak, als langs de oostkant i.e. de 

aansluiting met de (niet aangetroffen) tweede vlakplank. 

De koppen daarvan zijn alle verdwenen. Het betreft 

zogenaamde breeuwspijkertjes. Oorspronkelijk moeten 

deze over de gehele lengte van het vaartuig lopende, 

gesloten rijen gevormd hebben, die het breeuwsel tussen 

de vlakplanken en het vlak en de boordplank vasthielden. 

Dergelijke spijkers zijn veelvuldig bij de grote plat-

bodems als De Meern 1 en de Woerden 7 aangetroffen.404 

Ter bescherming van de breeuwspijkertjes was tegen 

de onderzijde van de buitenkant van de vlakplank een 

zogenaamde moslat van naaldhout met kleine spijkertjes 

vastgezet. Van de lat is nog 2,32 m bewaard gebleven; de 

tegen de vlakplank geplaatste zijde was vlak, de andere 

zijde bol (zie vooral afb. 11.6). De breedte is 6 cm, de 

dikte 2 cm.

De datering

Van beide planken zijn monsters genomen ten behoeve 

van een dendrochronologische datering door het 

Nederlands Centrum voor Dendrochronologie Stichting 

Ring.405 Het onderzoek leverde voor de bodemplank een 

kapdatum op van nà 158 na Chr.; boordplank GB / 15 / 3 

kon echter niet gedateerd worden. Het gedateerde hout, 

i.e. de bodemplank, is op grond van de referentiechrono-

logie ‘... waarschijnlijk afkomstig uit Nederland.’406 Voor de 

(re)depositie van het scheepshout veronderstelt Graafstal 

echter een veel latere datering dan die van de dendro-

analyse: ‘Bij dezen de rapporten van DMN 6 en 7. Helaas 

komen we voor DMN 6 niet heel veel verder. Op basis van 

de archeologische context moeten we echter zeer beslist 

uitgaan van een datering (van de depositie) in de eerste 

helft van de derde eeuw’.407 Dit maakt de – in § 11.1.4 bij 

Gaafheid algemeen geopperde – mogelijkheid van ‘... (re?)

depositie van de scheepsdelen ...’ aannemelijker.

Vondsten 

Direct naast en deels onder de oostzijde van de vlakplank, 

is een deel van een Romeinse dakpan aangetroffen, 

mogelijk met brandsporen. Of sprake is van een directe 

relatie van het dakpanfragment met de scheepsresten, 

is (vooralsnog) niet duidelijk. Dergelijke dakpannen met 

brandsporen werden bij o.a. De Meern 1 en de Woerden 

Afb. 11.6 De bij de berging doorgezaagde vlakplank van De Meern 
6, met tegen de onderkant de moslat.

Afb. 11.7 Rechthoekig uitgezaagd deel in de vlakplank van De 
Meern 6.
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7 (her)gebruikt als haardvloer c.q. stookplaats. Of dit ook 

het geval was bij De Meern 6 valt niet uit te sluiten, maar 

lijkt onwaarschijnlijk. Bij De Meern 1 en de Woerden 7 

vertoonden ook de onderliggende vlakplanken brandspo-

ren. Dit is bij De Meern 6 niet het geval (althans bij het 

bewaard gebleven deel).

Andere vondsten zijn niet aangetroffen, met uitzondering 

van enkele spijkerresten rondom de wrakdelen, waarvan 

de oorspronkelijke positie niet meer na te gaan valt.

11.1.6 Reconstructie408 

Inleiding

Op grond van de constructiekenmerken, kon het scheeps-

hout al tijdens het inventariserende veldonderzoek 

toegeschreven worden aan de ‘familie’ van punterachtige 

vaartuigen, in het bijzonder sterk overeenkomend met 

recente bokken.409 Door de afwezigheid van complete 

inhouten, zijn hieronder soms aannamen gedaan die meer 

op kennis en ervaring berusten, dan op harde gegevens. 

Wel staat vast dat het scheepje tot nu toe uniek is en 

dat de toerekening tot de familie van de punterachtigen 

nauwelijks aan twijfel onderhevig is.

Het vlak

Uit het goed bewaard gebleven noordelijke uiteinde van de 

vlakplank, valt te herleiden dat het vlak van De Meern 6 uit 

twee planken bestond van ongelijke breedte. Het vlak moet 

midscheeps rechte zijden gehad hebben, met uiteinden die 

lancetvormig uitliepen. Het schip moet – gezien de driehoe-

kige inkeping in het bewaarde uiteinde – voorzien geweest 

zijn van stevenbalken. Omdat stevens bij punterachtige 

vaartuigen naar buiten vallend geplaatst werden410, was de 

inkeping ook bij De Meern 6 naar onderen enigszins afge-

schuind, maar dusdanig verweerd, dat een exacte hoek niet 

te herleiden viel. Bij recente Gieterse bokken bedraagt de 

valling van beide stevens ongeveer 135°.411 Hoe de valling 

bij ‘Romeinse’ punter achtigen geweest is blijft vooralsnog 

onbekend, maar deze zal vergelijkbaar geweest zijn.

Stevens werden altijd op de hartlijn van het schip 

geplaatst, zodat deze bij De Meern 6 ter plaatse van 

de inkeping ongeveer 8 cm binnen de rechte oostzijde 

van de vlakplank gelopen moet hebben, uitgaande van 

het centrum van de naar het zuiden gerichte punt. Bij 

middeleeuwse bokken als de eind vijftiende-/begin 

zestiende- eeuwse Krabbendijke en recente exemplaren 

uit Giethoorn,412 verlopen de zijden van het vlak recht en 

parallel. Bij een aanname voor De Meern 6 van een vlak 

met midscheeps parallel verlopende rechte buitenzijden, 

bedraagt de maximale breedte exact 1,00 m.

Door het afbreken van het zuidelijke uiteinde van de 

vlakplank, valt de oorspronkelijke vlaklengte niet met 

zekerheid te herleiden. Een mogelijke indicatie wordt 

echter geleverd door de boeiklampen, die gebruikt zijn 

bij de bouw van het vaartuig, in het bijzonder beide 

boeiklampen midscheeps.413 Aangenomen is daarbij, 

dat het daartussen liggende hoofdspant S8 het (globale) 

midden van het vlak kan vertegenwoordigen. Klopt deze 

aanname, dan was het vlak – zonder daarbij ook de (ooit) 

daarbuiten uitstekende stevens te betrekken – ongeveer 

9,25 m lang. Dit zou een breedte-lengteverhouding van 

het vlak van 1 : 9,25 inhouden.414 In vergelijking met 

andere, zowel vroege als recente punterachtigen – met 

lengte-breedteverhoudingen van 1 : 4,9 tot 1 : 7,6 – is het 

vlak van De Meern 6 uitzonderlijk smal.415 

Van de middeleeuwse en recente punterachtige vaartuigen 

waren de vlakplanken niet onderling verbonden en dit geldt 

tevens voor De Meern 6. Ook bij de gelijktijdige Romeinse 

rivieraken van het type Zwammerdam, waren vlakplanken 

onderling niet verbonden, met als enige uitzondering De 

Meern 4, waarvan alle huidplanken door veer-en-deuvelver-

bindingen aan elkaar bevestigd waren.416 Dit laatste was bij 

De Meern 6 met zekerheid niet het geval.417

De boorden418

De boordplank is aan beide einden afgebroken en heeft 

een bewaarde lengte van 6,77 m. De plank heeft over het 

grootste deel parallelle zijden met een recht verloop en een 

breedte van 43 cm. Een uitzondering vormt het noordeinde 

– gelegen naast het daar wel bewaard gebleven uiteinde 

van de vlakplank – dat zowel aan de boven- als aan de 

onderzijde de aanzet laat zien van een flauwe buiging naar 

de benedenzijde. In het rapport van het inventariserende 

veldonderzoek werd geconcludeerd dat het aannemelijk 

was dat de boorden uit slechts één plank bestonden.419 Dit 

is echter alleen al op ‘fysieke’ gronden niet (meer) aan-

nemelijk. Bij een plank-breedte van 43 cm en een valling 

van de boorden van 125°, 420 zou de maximale hoogte 

midscheeps vanaf de onderkant van het vlak slechts 31 cm 

bedragen hebben. Voor de holte of midscheepse hoogte 

vanaf bovenkant van het vlak, bij een vlakplankdikte van 

2 tot 3,5 cm,421 zou dat minder dan 28 cm geweest zijn. 

Dit is zeer onwaarschijnlijk: van de (recente) Gieterse bok 

is, bij een iets grotere vlaklengte van 10 m, de holte 66 

cm, dus ruim twee keer zoveel.422 Een harde aanwijzing 

voor een tweede boordplank vormt de aanwezigheid van 

de (resten van) breeuwspijkertjes in de buitenzijde van de 

bovenkant van de boordplank.423 Deze tweede plank was 

mogelijk even breed als de bewaard gebleven boordplank, 

wat een realistischer holte van 60 cm zou opleveren.

De veronderstelde directe verbinding tussen het vlak 

en de boorden

In het rapport van het inventariserende veldonderzoek 

werd het volgende geconstateerd: ‘Duidelijk is, dat de 

boorden (over de hele lengte?) in een sponning in de 

buitenzijde van het vlak geplaatst werden. Hoewel op 

de overgang tussen vlak en boord slechts twee spijker-

schachtjes aangetroffen zijn – één in de vlakplank en 
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één in de boordplank – mag aangenomen worden dat 

de boordgang na plaatsing in de sponning tegen de 

vlakplank gespijkerd was.’424 Het afrondende onderzoek 

leidt echter tot andere conclusies. De schijnbare spon-

ning in de buitenzijde van het vlak is een buiten het vlak 

uitstekende en tegen de onderzijde daarvan gespijkerde 

moslat.425 De ‘... slechts twee spijkerschachtjes ...’ 

zijn niet van spijkers die het vlak en de boorden ver-

bonden, maar van breeuwspijkertjes, waarvan er bij 

het afrondende onderzoek meer gevonden zijn.426 De 

boordplanken waren ooit tegen de buitenzijde van het 

vlak geplaatst, met de onderkanten van vlak en boorden 

in één lijn. Van een directe onderlinge verbinding tussen 

boorden en vlak is echter geen sprake – in tegenstelling 

tot alle andere in tabel 11.1 vermelde punterachtigen 

(voor zover waarneembaar) – maar wel van een indirecte 

verbinding door/met de hieronder behandelde inhouten.

De inhouten algemeen

Hoewel slechts de restanten van vijf inhouten gevonden 

zijn, kunnen meestal ook van niet aangetroffen inhouten 

de oorspronkelijke aantallen en posities herleid worden 

uit de pennen of pengaten of – zoals bij De Meern 6 – uit 

spijkers,427 spijkerresten/-schachten,428 spijkergaten429 of 

concreties430 van de spijkerverbindingen met de huidplan-

ken. Bij De Meern 6 was echter bij de documentatie in het 

veld niet altijd duidelijk of het nog in verband zittende 

spijkers of spijkerresten betrof. Bovendien zullen ook 

spijkergaten door de belemmerende veldomstandigheden 

over het hoofd gezien zijn. Dit gold deels ook bij de ex 

situ documentatie op de locatie Lelystad van de onderkant 

van de planken; het hout was in een dusdanig slechte 

conditie, dat sommige sporen ‘verdoezeld’ kunnen zijn. 

Omdat ook bij de documentatie in Lelystad rekening 

gehouden is met (eventuele) conservering van dit bijzon-

dere scheepshout, heeft namelijk slechts een omzichtige 

reiniging plaatsgevonden, zodat ongetwijfeld spijkergaat-

jes en/of houten pennetjes over het hoofd gezien kunnen 

zijn. Door het lange verblijf in de bodem, bevinden zich 

bovendien ook dier- en wortelgangen in het hout. Bij de 

documentatie zijn daarom alleen sporen vastgelegd, waar-

van met redelijke zekerheid aangenomen kon worden dat 

deze tot de scheepsconstructie behoren.

De plaats van (samengestelde) spanten, leggers en knieën 

kan bij De Meern 6 bepaald worden aan de hand van de 

spijkers en spijkergaten. De beste indicatie wordt gele-

verd door de nog complete spijkers die, gezien de grote 

spijkerkoppen, van buiten naar binnen zijn geslagen, met 

andere woorden vanaf de onderkant van de vlakplank 

en de buitenkant van de boordplank. De spijkers waren 

dusdanig lang, dat deze door de spanten en huidplanken 

heen staken en aan de binnenzijde omgeslagen zijn. 

Vooral bij deze spijkers komt een consistent beeld naar 

voren, als te zien op afb. 11.8 rechts. Daarbij zijn alle 

aantoonbare (veronderstelde) spanten genummerd van S1 

tot S12.431 Deze zullen als eerste behandeld worden.

De inhouten: spanten

Per spant is sprake van tenminste drie in lijn liggende 

spijkers. Daarvan bevindt zich één spijker kort onder de 

bovenkant van de boordplank, nog aanwezig bij S3 tot en 

met S11. Alleen bij S7 ontbreekt deze, omdat ter plaatse 

de bovenkant van het boord verdwenen is. Bij S4 en S11 is 

nog een tweede spijker ingeslagen met een kleinere kop. 

(Vrijwel) recht tegenover deze spijkers bevinden zich spij-

kers kort boven de onderkant van de boordplank bij S1 tot 

en met S12; bij S7 en S8 zelfs twee en bij S12 drie. Direct 

hier tegenover zijn enkele of meerdere spijkers geslagen in 

de onderkant van het vlak, op korte afstand van de buiten-

kant. Een dergelijk spijkerpatroon moet zich ook bevonden 

hebben in de ontbrekende andere zijde van de romp.432 

Buiten de bovenvermelde spijkers, bevinden zich in 

lijn hiermee nog spijkers, die op het eerste gezicht een 

minder consistent patroon vormen. Dit betreft zowel van 

boven als van onder ingeslagen spijkers, of spijkergaten 

en spijkerresten waarbij niet meer na te gaan valt vanaf 

welke kant deze waren ingeslagen. Op korte afstand 

van de zijde van de vlakplank die tegen de ontbrekende 

vlakplank aansloot, bevinden zich van bovenaf ingeslagen 

spijkers bij S1, S2 en S10 en een spijkergat of concretie bij 

S5 en S6 en één van onderaf ingeslagen spijker bij S9. Op 

wisselende afstanden van de buitenkant van de vlakplank, 

bevinden zich – naast de bovenvermelde, van onderaf 

ingeslagen spijkers – nog van bovenaf ingeslagen spijkers 

bij S2, S5, S7-8 en S10-12 en concreties of spijkergaten 

bij S3 en S11. Dat het hier echte spanten betrof – dat wil 

zeggen een samenstelsel van meerdere onderdelen – 

blijkt ook uit de incomplete knierestanten bij S3, S8, S10 

en S11. Deze geven tevens een indicatie van de breedte 

en dikte van de spanten, waarbij wel rekening gehouden 

moet worden met enig materiaalverlies door de erosie 

van het hout. Het meest aannemelijk lijkt een breedte van 

ongeveer 8 cm en een dikte (i.e. van het vlakdeel hoogte) 

van ongeveer 6 à 7 cm, tevens te herleiden uit de lengte 

van de spijkers. Hieruit kan voor de spanten S1 tot en 

met S12 met grote waarschijnlijkheid het volgende beeld 

geschetst worden.

De spanten S1 tot en met S12 bestonden waarschijnlijk 

elk uit twee knieën aan beide zijden van de romp, met een 

hoek tussen het staande en het liggende deel van onge-

veer 125°.433 Deze waren uit één stuk kromgegroeid hout 

gemaakt of gevormd uit een stamdeel met aangeroeid 

takdeel, zoals goed te zien bij de incomplete knie op afb. 

11.9. De vorm en de afmetingen van de knieën werden 

vooral bepaald door het bij de bouw beschikbare hout. Het 

staande deel van de knie zal waarschijnlijk tot de boven-

kant van de (waarschijnlijk) uit twee planken bestaande 

boorden gelopen hebben. De liggende delen zullen wat 

korter en van ongelijke lengte geweest zijn, wat hieronder 

nader beargumenteerd wordt. Deze knieën vormden een 

stevige verbinding tussen het vlak en de boorden, nog ver-

sterkt door de wijze waarop deze met de huid verbonden 
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Afb. 11.8 Reconstructietekeningen van De Meern 6: positie boeiklampen en hulpspanten/-mallen; spantenstelsel; onderzijde vlak en 
buitenzijde boordplank.
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waren door van buitenaf ingeslagen spijkers. De spijkers 

op korte afstand van de onderkant van de boorden moeten 

tot in het liggende deel van de knieën geslagen zijn, die in 

de onderkant van het vlak op korte afstand van de zijden 

tot in het staande deel van de knieën. 

De globale en ongelijke lengte van de vlakdelen van de 

knieën vallen te herleiden uit de overige spijkers, die 

vooral van bovenaf ingeslagen lijken, althans bij de span-

ten S1-2, S5, S7 en S10. Van spijkergaten of concretie bij 

S5 en S6 valt niet na te gaan of de verdwenen spijkers van 

boven- of onderaf zijn ingeslagen, maar bij S9 is dit zeker 

van onderaf gebeurd. Aan te nemen valt, dat per spant 

beide knieën elkaar overlapten en dat door de overlap 

een extra spijker is ingeslagen, waarschijnlijk vooral van 

bovenaf. Als inderdaad sprake is van een door de overlap 

ingeslagen spijker, geeft dit tevens de globale lengte 

van de vlakdelen van de knieën, zoals aangegeven op 

afb. 11.8 midden. Daar waar dergelijke spijkers niet zijn 

aangetroffen, zal de overlap zich boven de niet aangetrof-

fen plank bevonden hebben. Mogelijk heeft S9 nog een, 

van onderaf ingeslagen, extra spijker.

Aan de hand van de spanten kan de gemiddelde spant-

afstand berekend worden, vooreerst in het midscheepse 

deel met de rechte, parallel verlopende boorden. Daarbij is 

het van belang uit te gaan van de onderste spijkers van de 

boordplank en de aansluitende spijker van het vlak, omdat 

in de houten scheepsbouw de plaats van inhouten op het 

vlak wordt bepaald en soms aangegeven, voorafgaand aan 

de plaatsing, door merktekens als kraslijnen of paskrui-

zen. Ook op het vlak van De Meern 6 is een ingekrast 

kruis te zien ter plaatse van legger L2 (zie afb. 11.3, 11.8 

en 11.10).434 Of dit als een paskruis gezien kan worden, 

is twijfelachtig. Dergelijke aanduidingen maken vrijwel 

altijd deel uit van een systeem van meerdere merktekens, 

tijdens de bouw vooral gebruikt om de positie van te 

plaatsen inhouten aan te geven. Dit lijkt bij De Meern 6 

niet het geval, omdat hier slechts één kruis is aangetrof-

fen. Bovendien worden merktekens vaak geplaatst langs 

de hartlijn van de romp, die ook zelf soms als lijn inge-

krast wordt. Het kruis van De Meern 6 bevindt zich echter 

niet op de hartlijn van het (gereconstrueerde) vlak, maar 

in het midden van de plankbreedte. De plaatsing van het 

kruis lijkt daarom vrij willekeurig en geen relatie te hebben 

met de bouw van het schip. Mogelijk heeft het kruis een 

andere functie gehad, bijvoorbeeld om aan te geven welke 

planken uit een werfvoorraad voor dit schip uitgezocht 

zijn. Een andere functie valt echter niet uit te sluiten.

Op grond van de (schaarse) gegevens van het inven-

tariserende veldonderzoek, werd in de rapportage de 

mogelijkheid geopperd dat de inhouten een tussenafstand 

hadden van ongeveer twee Romeinse voeten: ‘Opnieuw 

onder voorbehoud, lijkt hier sprake te zijn van een min 

of meer regelmatige tussenafstand: de meeste, haaks op 

de hartlijn, gemiddeld 59,75 cm, met tussen de punt van 

de steven en de tweede kromgeslagen spijker nog één 

op halve afstand. Een maat van 59,75 cm komt redelijk 

overeen met twee Romeinse voeten van 29,6 cm (= 59,2 

cm).’435 Evenals de oorspronkelijke aanname dat in de 

zijkant van de vlakplank een sponning zat,436 is ook dit 

niet meer houdbaar. Uit de bovenstaande analyse van 

de (samengestelde) spanten valt een betere conclusie te 

trekken. Tussen spant S4 en S12 – acht spantafstanden 

omvattend – is de (hart-op-hart) afstand 4,515 m. Dit 

houdt een gemiddelde spantafstand in van 56,45 cm. Als 

ook hier aangenomen zou worden dat deze maat gelijk 

staat aan twee voet, zou de voetmaat 28,23 cm bedragen. 

Een `voetmaat’ van 28,23 cm komt echter niet overeen-

komt met de Romeinse voetmaten: noch de Pes Monetalis 

van circa 29,6 cm, noch de Pes Drusiana van 33,3 cm.437

De gemiddelde spantafstand van 56,45 cm is aangegeven 

op afb. 11.8 door verticale streepjes. Deze laten zien hoe 

regelmatig de spanten S1 tot en met S12 geplaatst zijn. 

De lichte afwijkingen bij de vlakdelen van de spanten en 

de onderste spijkers van de boordplank zijn vooral het 

gevolg van het niet exact recht inslaan van de spijkers. 

Vooral bij de bovenste spijkers van de boordplank is dit 

mede het gevolg van het feit dat het verticale deel van de 

knieën niet altijd exact haaks op het vlakdeel staat. Dit 

valt ook te constateren bij de leggers met aangegroeide 

knieën van de schepen van het type Zwammerdam, 

Afb. 11.9 Knie S11 van De Meern 6. Afb. 11.10 De kruismarkering op de vlakplank van De Meern 6. 
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waarbij de vorm van de aangegroeide tak bepalend is 

voor de (verticale) stand van het kniedeel.438 Op afb. 11.8 

is, als voorbeeld, een enigszins schuine stand aangegeven 

voor het verticale deel van spant S9.

De inhouten: leggers

Buiten de hierboven behandelde spijkers en 

spijkerresten/-sporen, bevinden zich op ongeveer 10 tot 

12 cm ten noorden daarvan ook nog (vooral) van bovenaf 

ingeslagen, spijkers en spijkerresten in het vlak. In lijn 

daarmee liggende spijkers in de boordgangen, als bij de 

spanten (supra), ontbreken hier. Het betreft dus over-

duidelijk geen (samengestelde) spanten, maar knieloze 

balken die op de bovenzijde van het vlak geplaatst waren: 

zogenaamde leggers, die op afb. 11.8 aangegeven zijn als 

L1 tot en met L9.439 Spijkers en spijkersporen ten noorden 

van L1 wijken van het algemene patroon af en zullen 

hieronder separaat behandeld worden.

De uiteinden van de leggers lopen, met lichte variaties, tot 

kort voor de boorden. Daarbij wordt er van uitgegaan dat 

algemeen de buitenste spijkers van leggers op enkele cen-

timeters van het uiteinde ingeslagen werden. Slechts één 

legger, L2, lijkt op grond van deze aanname iets korter.440 

Niet uit te sluiten valt echter dat – aangezien gebleken is 

dat spijkers/spijkerresten ontbreken of niet meer herken-

baar zijn – alle leggers (vrijwel) gelijk van lengte waren en 

ook de uiteinden van L2 tot kort voor de boorden liepen.

De leggers moeten gezien worden als een aanvulling op 

de spanten S4 tot en met S12 (inclusief de ontbrekende 

spanten in het verdwenen zuiddeel). Hoewel, als hierbo-

ven gesteld, de samengestelde kniespanten vooral voor 

een sterke verbinding tussen het vlak en de boorden zor-

gen, vormen deze geen stijve constructie wat betreft het 

uit twee planken samengestelde vlak. Dit is wel het geval 

bij de uit één deel bestaande leggers op korte afstand van 

de spanten. Feitelijk bestaat het frame van De Meern 6 uit 

spantenstelsels: de combinatie van de kort op elkaar ge-

plaatste kniespanten en leggers;441 de leggers zorgen voor 

een stijf vlak, de kniespanten voor een stevige verbinding 

tussen het vlak en de boorden en de fixatie van de stand 

tussen beide in een hoek van 125°.

Overige inhouten

Ten noorden van S3 zijn in de vlakplank spijkers, spijker-

resten en concreties aangetroffen, waaruit geen duidelijk 

patroon als bij L1 tot en met L9 te herleiden valt. Bij 

sommige is, maar onder voorbehoud, mogelijk sprake 

van korte leggers: één ten noorden van S3 (O5)442, één 

ten zuiden van S1 (O4), twee tussen S1 en de steven (O2 

en O3) en waarschijnlijk een wat zwaardere klos direct 

achter de steven (O1). Van enkele spijkers tussen L1 en S1 

is de betekenis onduidelijk. Ook in de boordplank wijzen 

spijkersporen op, waarschijnlijk, korte inhouten onder de 

bovenkant van de boordplank ten noorden van S4, S5 en 

S6 (O7 tot en met O9) en een waarschijnlijk tot het vlak 

doorlopende balk ten noorden van S3 (O6).443

De afdichting

Er zijn geen sporen gevonden van het breeuwsel dat tus-

sen huidplanken ingeklemd zat, omdat de vlakplank en de 

boordplank van De Meern 6 van elkaar waren losgeraakt. 

Toch valt goed na te gaan hoe het schip gebreeuwd was 

aan de hand van breeuwspijkertjes en een fragment van 

een zogenaamde moslat (zie afb. 11.8 rechts en 11.11).

De breeuwspijkertjes zijn aangetroffen in onbeschadigde 

delen van de plankkanten:

- aan de buitenkant van de vlakplank bij L4, L6 en S11;

- aan de binnenzijde van de vlakplank tussen S5 en L4 

en tussen S9 en S11;

- aan de bovenkant van de boordplank aan beide zijden 

van S11, wijzend op de aanwezigheid van (tenminste) 

een tweede boordgang.

Het 2,32 m lange fragment van de moslat is aangetrof-

fen tussen S1 en L4. Deze stak voor bijna de helft buiten 

de vlakplank uit, omdat de lat tevens de tegen het vlak 

geplaatste onderkant van het boord overlapte en daarmee 

ook de naad tussen beide planken. De spijkertjes in de 

moslat laten zien dat deze zowel tegen het vlak als tegen 

de boordplank gespijkerd was. Uit de spijkertjes en de lat 

kan goed de breeuwwijze herleid worden. 

Om te zorgen dat alle naden waterdicht waren, inclusief 

die van de boorden, was tussen alle planken breeuwsel 

aangebracht, waarvan echter niet na te gaan valt uit welk 

materiaal dit bestond. Om te verhinderen dat de spij-

kertjes zouden losraken – bijvoorbeeld bij het eventuele 

schuren langs een ondiepe bodem – werden deze afge-

dekt door een moslat. Hoewel alleen een fragment over 

de naad tussen het vlak en de boordplank is aangetroffen, 

kan aangenomen worden dat moslatten ook over de naad 

tussen de twee vlakplanken waren aangebracht. Omdat 

de hoger gelegen naad tussen de boordplanken niet over 

de bodem schuurde, is het mogelijk dat daar geen moslat 

was aangebracht. Bij de schepen van het Zwammerdam-

type zijn houten moslatten of ijzeren strips ook alleen 

tegen de onderkant van de bodem aangebracht, soms 

zelfs alleen bij het oplopende deel van de uiteinden dat 

op de oever getrokken kon worden.444

De bouwwijze

Bij schepen uit de Romeinse tijd, maar ook daarvoor en 

daarna, werd meestal eerst de romp uit huidplanken 

opgebouwd en vervolgens (eventueel445) voorzien van een 

kiel en/of stevenbalken; de inhouten werden pas in een 

later stadium toegevoegd. Dit noemt men de huid-eerst 

bouwwijze. Bij de bouw van schepen werden noodzake-

lijkerwijs daarom soms hulpmiddelen toegepast, bijvoor-

beeld mallen om de rompvorm te bepalen, of om planken 

tijdelijk bij elkaar te houden. De huidplanken werden 
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tegen de hulpmiddelen geplaatst met spijkers, ook bij 

schepen waarbij de verbinding tussen de huidplanken 

en de later geplaatste, definitieve inhouten uit houten 

pennen bestond. Na de plaatsing van definitieve inhou-

ten, werden de tijdelijke hulpmiddelen weer verwijderd. 

Omdat daarbij ook de verbindingsspijkers uitgetrokken 

moesten worden, lieten deze gaatjes na. Om deze te dich-

ten werden in de spijkergaten kleine houten pennetjes of 

wigjes geslagen, de zogenaamde spijkerpennetjes. Deze 

methode werd ook bij vaartuigen uit de Romeinse tijd 

toegepast, bijvoorbeeld bij de wrakken van galei-achtige 

vaartuigen uit Mainz (BRD).446 Spijkerpennetjes zijn in 

Nederland ondermeer aangetroffen bij De Meern 4.447 Ook 

bij De Meern 6 zijn spijkerpennetjes aangetroffen die – 

ondanks dat niet alle spijkerpennetjes onderkend zullen 

zijn448 – qua positionering in twee categorieën ingedeeld 

kunnen worden (zie afb. 11.8 links).

De eerste categorie vormen spijkerpennetjes aangebracht 

op korte afstand van de binnenkant van vlakplank die 

(ooit) tegen de tweede vlakplank lag: twee dicht opeen 

gelegen direct ten noorden van S2 en enkelvoudige ten 

zuiden van S3 en ter hoogte van L4 en L6. Deze hebben 

geen tegenhangers in de rest van de vlakplank en de 

boordplank, maar zeer aannemelijk is dat zich wel aan de 

andere zijde van de naad, dus in de tweede vlakplank, een 

tegenhanger bevonden heeft. Dit betekent dat zich hier 

tijdelijke boeiklampen bevonden: kleine plankjes die in de 

beginfase van de bouw dwars over de planknaad gespij-

kerd werden, om de vlakplanken tijdelijk bijeen te houden. 

De tweede categorie vormen spijkerpennetjes aan beide 

zijden van de kim en, in lijn daarmee, ook hoger op de 

boordplank. Opvallend is, dat deze zich in vijf gevallen 

exact ter plekke van de spanten S2, S4, S6, S8 en S10 

bevinden, met andere woorden: om de twee spanten. 

Ongetwijfeld zal dit ook bij het ontbrekende deel van het 

schip voortgezet zijn geweest. Bij deze categorie spijker-

pennetjes is het aannemelijk dat hier over de volle breedte 

en (waarschijnlijk) hoogte van de romp tijdelijke mallen 

c.q. hulpspanten aangebracht waren (verder kortweg mal-

len genoemd). Dat deze tijdelijk waren wordt aangetoond 

doordat hier later definitieve spanten vastgespijkerd zijn, 

zodat de spijkers al daarvoor verwijderd moeten zijn. 

Waarschijnlijk bevond zich ook ter hoogte van O3 een mal, 

noodzakelijk om de stand van de naar de steven buigende 

boordplank te zekeren. Vanwege de spanning die hier op 

de gebogen plank stond, werd een extra spijker ingesla-

gen bij de naad tussen de vlakplanken.

Minder duidelijk is de betekenis van een spijkerpennetje 

kort op de onderkant van de boordplank tussen S3 en L1. 

Mogelijk zat hier een spijker die als toevoeging aan de 

boeiklampen en mallen ingeslagen was, door de elkaar over-

lappende onderkant van de boordgang en de zijkant van de 

vlakplank, kort voor het punt waar de boordplank naar de 

steven geforceerd werd en daardoor, als hierboven vermeld, 

ter plekke onder spanning stond. Uit het bovenstaande valt 

goed de bouwwijze van De Meern 6 te herleiden.

De eerste actie was het voorbereiden van de twee vlak-

planken en het samenvoegen van beide tot één geheel. 

Daarbij werd waarschijnlijk direct breeuwselmateriaal in 

de naad tussen de planken aangebracht. Om de planken 

tijdelijk bijeen te houden werden vervolgens steeds twee 

boeiklampen vastgespijkerd, zowel midscheeps als aan 

beide uiteinden, op plaatsen waar later geen spanten 

geplaatst zouden worden. Daarna werden mallen pasklaar 

gemaakt op de breedte van het vlak ter plaatse en op 

de schuine stand van de boorden ten opzichte van het 

vlak. Dat de plaats van de later te plaatsen spanten al 

bekend was, blijkt uit het feit dat de mallen precies op 

de plek van spanten S2, S4, S6, S8 en S10 stonden en de 

boeiklampen deze juist ontzagen. Vervolgens werden de 

boordplanken tegen de mallen en de stevens geplaatst: 

tegen de stevens waarschijnlijk met definitieve spijkers, 

tegen de mallen met tijdelijke spijkers.

De volgende stap was het plaatsen van definitieve 

spanten tussen de mallen: S1, S3, S5, S7, S9, S11 (inclu-

sief het ontbrekende deel). Bij het vlak werden spijkers 

van boven- c.q. binnenaf ingeslagen, bij de boorden van 

buitenaf. Vervolgens werden de mallen verwijderd en 

vervangen door definitieve spanten, na het dichten van 

de spijkergaten met spijkerpennen. Daarmee stonden de 

huidplanken in de juiste stand en waren deze verspijkerd 

met het ‘hoofdframe’, bestaande uit de stevens en de 

samengestelde spanten. Om (vooral) het vlak stijver te 

maken, werden ook de boeiklampen verwijderd en de 

leggers – en misschien enkele korte leggers – geplaatst en 

eveneens van bovenaf met spijkers vastgezet.

Als laatste werkzaamheden aan de romp werd deze 

gekanteld en werden eerst extra spijkers van onderaf 

door huid en inhouten geslagen. Vervolgens werd het 

breeuwsel vastgezet met breeuwspijkertjes die, in ieder 

geval onder het vlak, afgedekt werden door moslatten. 

Daarna kon de romp teruggekanteld worden en voorzien 

van inbouwen als dekjes en dergelijke.449

11.1.7 Vergelijking met andere 
punterachtigen

Inleiding

Tot de recente punterachtigen behoren vooral twee typen 

vaartuigen: ‘echte’ Gieterse (Giethoornse) punters en 

bokken en lokale varianten daarop. Berk omschrijft de be-

langrijkste kenmerken van de Gieterse punter450 als volgt: 

‘een punter is een tamelijk slank (lengte : breedte = ± 4,2 

: 1) knikspantvaartuig* tot ruim 8 m lang, met rechte val-

lende stevens op een meestal dubbel, lancetvormig vlak, 

waarmee de zijden - meestal één brede gang* - een vrij 

scherpe kim vormen en waarbij de boeisels licht invallen 
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of vertikaal staan’.451 Hieraan kan toegevoegd worden 

dat het vlak niet plat is, maar over de gehele lengte naar 

beide uiteinden omhoog buigt, dat wil zeggen nergens 

stilstaat (i.e. nergens een recht verloop heeft).452 Dergelijke 

scheepjes worden nog steeds in Giethoorn gebouwd, maar 

uitsluitend voor de pleziervaart. Elders in Nederland, maar 

ook in Noord-Frankrijk, Duitsland en Engeland kwamen 

vergelijkbare punters (vroeger) ook voor. Berk stelt verder 

dat de punters deel uitmaken van een bepaalde familie en 

dat het bouwsysteem daarvan ook voor andere scheeps-

typen werd toegepast. Voor echte zware lasten was 

de punter echter ongeschikt. Daarvoor werden bokken 

gebouwd.453 Op de bok gaat Berk verder niet al te diep in, 

buiten een lengte van ruim 12 m en een breedte van 2,5 

m. Verder is het vlak (vrijwel) plat, alleen aan de uiteinden 

loopt dit zeer licht omhoog.454

De belangrijkste vraag is hier of De Meern 6 inderdaad 

past binnen de familie van punterachtige vaartuigen en 

tot welk specifiek type het gerekend moet worden: is het 

een punter of een bok? Waren punterachtigen al bekend in 

het Romeinse rijk of is De Meern 6 tot nu toe enig in zijn 

soort? Is er sprake van continuïteit vanaf de Romeinse tijd 

tot heden? Valt te bepalen of van een evolutie van vorm, 

afmeting en bouwwijze gesproken kan worden?

De Meern 6: punter of bok?

Vooropgesteld moet worden, dat de begrippen punter en 

bok, waarvan de oorsprong niet duidelijk is, recent zijn. 

Het voordeel van beide benamingen is echter, dat voor 

scheepsbouwkundigen en geïnteresseerden direct duide-

lijk is welke typen vaartuigen daaronder verstaan worden. 

Daarmee zijn deze benamingen ook bruikbaar voor oudere 

schepen met vergelijkbare kenmerken. Hoe interessant 

het ook zou zijn te weten hoe in de oudheid of de mid-

deleeuwen dergelijke schepen genoemd werden, relevant 

is dit niet. Voor de onderstaande analyse worden daarom 

de onderstaande belangrijkste karakteristieken van de 

moderne punters en bokken gebruikt (zie tabel 11.1).

Voor zover nagegaan kan worden, komen de meeste 

karakteristieken van De Meern 6 overeen met de gemeen-

schappelijke kenmerken van recente punters en bokken, 

zoals een plat kielloos vlak met lancetvormige uiteinden 

en vallende stevens. Ook valling van de boorden van 

ongeveer 125° komt met recente punters en bokken 

overeen, maar van de stevens valt deze niet meer na te 

gaan. De breeuwspijkertjes aan de bovenzijde van de 

boordplank wijzen op minimaal twee boordplanken boven 

elkaar. Het aantal vlakplanken (twee) wijkt echter af van 

zowel de punter (drie) als de bok (vijf). Significant is dit 

niet, omdat opmerkelijk brede vlakplanken bij Romeinse 

binnenvaartschepen vrij gebruikelijk zijn,455 terwijl in 

de recente scheepsbouw de hogere kosten van brede 

planken een nadrukkelijker rol spelen. 

De meer specifieke karakteristieken van De Meern 6 

komen vooral met de recente bok overeen: rechte naar 

buiten vallende boorden; (waarschijnlijk) symmetrische 

uiteinden; een recht en parallel verloop van vlak en 

boorden midscheeps en (waarschijnlijk) een vlak van bijna 

10 m lang. De enige overeenkomst met recente punters is 

het spantensysteem: spantenstelsels uit vrijwel of geheel 

tegen elkaar geplaatste kniespanten en leggers.

Geconcludeerd kan worden dat De Meern 6 tot de familie 

van de punterachtigen gerekend kan worden en de speci-

fieke kenmerken deelt met de recente bokken.

Tabel 11.1 Overeenkomsten en verschillen tussen recente punterachtigen.*

Gemeenschappelijke kenmerken van recente punters en bokken

een over de breedte plat vlak zonder kiel

een vlak uit drie of meer gangen met aan beide kanten een vallende steven

lancetvormige uiteinden

een valling van de boorden van 120°-125°

een valling van de stevens van 135°-140°

Verschillen tussen recente punters en bokken

punters bokken

geknikte boorden: onderkant naar buiten vallend, boven-
kant overwegend naar binnen vallend

rechte (niet geknikte) boorden, naar buiten vallend 

asymmetrische uiteinden symmetrische uiteinden

scherpe uiteinden vlak stompere uiteinden vlak

over de gehele lengte vloeiend verloop buitenzijden vlak in de lengte recht verloop vlak midscheeps

vlak rond 5 m lang vlak rond 10 m lang

samengestelde spantenstelsels alternerend knieën/samengestelde spanten en leggers

* Samengevat naar Berk 1984.
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Punterachtigen in het Romeinse rijk

In de rapportage van de verkenning van De Meern 6 

werden de volgende conclusies getrokken: ‘Op grond 

van de [-] constructiekenmerken, kan het scheepshout 

toegeschreven worden aan de “familie” van punter-achtige 

vaartuigen. [Het] staat vast dat het scheepje tot nu toe 

uniek is en dat de toerekening tot de familie van de 

punter-achtigen nauwelijks aan twijfel onderhevig is.’456 

[-] ‘De punter is dus geen locaal ontwikkeld vaartuig, 

maar een “Italiaans design”, dat al in de Romeinse tijd 

opvallend volledig ontwikkeld was. [-] Het vlak van De 

Meern 6 is aanmerkelijk langer dan dat van een “echte” 

punter en komt meer overeen met dat van de bok*.’457 [-] 

Punterachtigen zijn binnen de grenzen van het voormalige 

Romeinse rijk nooit eerder aangetroffen.458

De conclusie dat De Meern 6 tot de punterachtigen hoort 

en vooral met de bokken overeenkomt, kon dus al aan 

de hand van de beperkte gegevens van de inventarisatie 

getrokken worden. Dat dit mogelijk was – en gestaafd is 

door het definitieve onderzoek – is vooral te danken aan 

de grote herkenbaarheid van dergelijke vaartuigen.459 

Verdergaande conclusies, bijvoorbeeld over (globale) 

afmetingen, constructiedetails en bouwwijze konden bij 

de verkenning nog niet getrokken worden. Eén conclusie 

blijkt echter achterhaald, namelijk dat ‘... punter-achtigen 

[-] binnen de grenzen van het voormalige Romeinse rijk 

nooit eerder [zijn] aangetroffen ...’ In 1995 is in Corte 

Cavanella (Italië) het restant gevonden van het vlak van 

een klein vaartuig uit 100-120 na Chr. (afb. 11.11a). 

Het vlak was hergebruikt als een platform, waartoe de 

Afb. 11.11 Vergelijking met andere punters.
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boorden en inhouten al oudtijds verwijderd waren en één 

uiteinde afgezaagd was. Op grond van de lancetvorm van 

het vlak, de driehoekige stevensponning en de afmetin-

gen, kan dit scheepsrestant gezien worden als een punter. 

11.1.8 2000 jaar continuïteit en evolutie

Inleiding

Hoewel van zowel de punter als de bok tot nu toe slechts 

één exemplaar uit de Romeinse tijd bekend is, tonen deze 

dat beide typen kleine vaartuigen binnen het Imperium 

bekend waren. Omdat ook meerdere punters en bokken 

uit de middeleeuwen bekend zijn, lijkt ook sprake te zijn 

van 2000 jaar continuïteit, ondanks een hiaat tussen de 

Romeinse tijd en de vroege dertiende eeuw. Maar valt aan 

de hand van de scheepsarcheologische vondsten ook te 

bepalen of gesproken kan worden van een evolutie van de 

vorm, de afmetingen en de bouwwijze?

Omdat het binnen het kader van deze reportage te 

tijdrovend zou zijn een uitputtende analyse van alle 

scheepsvondsten van dergelijke vaartuigen te maken, 

is – naast De Meern 6, de punter van Corte Cavanella en 

de Gieterse bok en punter – gekozen voor twee relatief 

complete en goed gedocumenteerde voorbeelden: 

een vroeg-dertiende-eeuwse punter uit Rotterdam471 

en een laat-vijftiende-/vroeg-zestiende-eeuwse bok 

uit Krabbendijke.472 De punters zijn afgebeeld op afb. 

11.11a-c, de bokken op afb. 11.12a-c, waarbij onderling 

vergelijkbare componenten als de omtrek van het vlak en 

(delen van) inhouten met dikkere lijnen zijn aangegeven, 

met als leidraad de aangetroffen of reconstrueerbare 

onderdelen van De Meern 6 en de Corte Cavanella. De 

afmetingen en constructiedetails zijn verwerkt in tabel 

11.2, waaraan de gegevens van de minder goed bewaard 

gebleven, eind vijftiende-/begin zestiende-eeuwse punter 

uit de Regge zijn toegevoegd,473 omdat deze gelijktijdig is 

met de Krabbendijker bok.

Tabel 11.2 Vergelijking tussen bepaalde kenmerken van punterachtige vaartuigen.*
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Pes Monetalis : 29,6 cm

Pes Drusiana : 33,3 cm

Amsterdamse voet: 28,3 cm

aantal vlakplanken 2 3 5 3 3 2 3

vlaklengte464 ± 9,25 m? 9,29 m 10,00 m ± 5,40 m 4,60 m 5,10 m 5,10 m

lengte over de stevens ± 11 m? ± 10,80 m 12,10 m ? ? ? 6,34 m

vlaklengte : lengte over de 
stevens

? 1 : 1,16 1 : 1,20 ? ? ? 1 : 1,24

vlakbreedte (maximaal)465 1,00 m 1,15 m 1,70 m 0,84 m 0,75 m 0,70 m 1,00 m

breedte : lengte vlak (afgerond) 1 : 9,3? 1 : 8,1 1 : 5.9 1 : 6,4 1 : 6,2 1 : 7,3 1 : 4,9

rechte boorden midscheeps ja ja ja ? ja ja geknikt

vrijwel symmetrisch vlak ja? ja ja ja ja ja nee

aantal boordplanken 2? 2 2 ? 2 1 2

hoogte boorden midscheeps ? 48 cm 56 cm ? 35 cm 29 cm 51 cm

valling van de boorden ± 125° 111°-117° ± 125° ? ± 125° ± 120° ±120°

valling van de steven(s)466

Vs: voorsteven; As: achtersteven

? Vs: 139°

As:? 467

Vs: 136°

As: 135°

? Vs: 131°

As: - - 468

Vs: 132°

As: - - 469

Vs: 136°

As: 138°

alternering kniespanten/leggers nee ja ja nee ja ja nee

tussenafstanden inhouten in 
cm470

56,45 =

2 x 28,23

29,25 56,10 =

2 x 28,05

73,63 =

2,5 x 
29,54

29,58 29,65 57,68 =

2 x 28,84

verbinding huid/inhout spijkers pennen pennen pennen pennen pennen pennen

* De in Morel 2008, Tabel 1 verwerkte zeventiende-eeuwse punter van Harderwijk is hier buiten beschouwing gelaten, omdat het een 
andersoortig schip betrof: een (relatief) grote zeegaande vispunter, ook wel zeepunter genoemd. De schepen van het type Zwammerdam 
en de (andere) punter-achtigen/bokken waren uitsluitend bruikbaar op de rustigere binnenwateren.
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De huid

Het kielloze vlak is over de breedte plat en voorzien van 

lancetvormige uiteinden. Aan beide zijden is een rechte 

steven geplaatst met een valling van ongeveer 130°-140°. 

Bij de Corte Cavanella en De Meern 6 is dit weliswaar niet 

meer na te gaan, maar een vergelijkbare valling lijkt ook 

daar aannemelijk. 

Alleen bij De Meern 6 bestaat het vlak uit slechts twee 

planken. Deze zijn van ongelijke breedte, wat niet hoeft te 

betekenen dat dit wijst op het gebruik van ter beschikking 

staand hout; mogelijk is het een bewuste keus. Bij twee 

planken van gelijke breedte zou namelijk een constructief 

probleem ontstaan: de naad tussen de planken zou dan pre-

cies over het midden van de driehoekige sponning(en) van 

de stevens lopen, een constructief zwakke constructie.474 Bij 

de andere voorbeelden is dit probleem opgelost door het 

aanbrengen van een centrale plank, waarop de stevens zijn 

geplaatst. Bij de punters en de bok van Krabbendijke is aan 

beide zijden van de centrale plank nog één extra vlakplank 

geplaatst, bij de bredere Gieterse bok twee.

Kenmerkend voor alle punterachtigen is de harde kim,  

i.e. de scherpe hoek bij de overgang tussen vlak en  

boorden. De valling van de boorden is overwegend  

120°-125°, alleen de Krabbendijke heeft iets steilere boor-

den. De boorden bestaan overwegend uit twee planken 

of gangen; alleen de Regge heeft slechts één boordplank. 

De hoogte midscheeps is daar echter slechts 29 cm, wat 

opmerkelijk laag lijkt. 

Hoewel bokken en punters tot dezelfde ‘familie’ van pun-

terachtigen horen, vertonen ze onderling ook verschillen. 

Daarnaast moet ook gekeken worden naar de continuïteit 

of evolutie binnen beide typen zelf.

Het belangrijkste verschil is de lengte. Omdat bij De Meern 

6 en de Corte Cavanella de stevens en boorden afwezig 

Afb. 11.12 Vergelijking met andere bokken.
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of incompleet zijn, kunnen alleen de (gereconstrueerde) 

vlaklengtes met de middeleeuwse en recente exemplaren 

goed vergeleken worden. Van bokken is het vlak, met 

lengtes van 9,25 m tot 10 m, bijna twee keer zo lang als 

dat van de punters, met lengtes van 4,60 m tot 5,40 m. 

Om enige indruk te krijgen van de oorspronkelijke lengte 

over de stevens van De Meern 6, moet gekeken worden 

naar de verhouding tussen de vlaklengte en de lengte 

over de stevens bij andere vaartuigen. Bij de Gieterse 

punter is deze 1 : 1,24, iets meer dan die van de Gieterse 

bok met 1 : 1,20, wat redelijk overeenkomt met de 

verhouding van 1 : 1,16 bij de bok van Krabbendijke. Als 

men ook voor de Meern 6 een verhouding van ongeveer  

1 : 1,20 aanhoudt, zou de totale lengte daarvan ruim  

11 m geweest zijn.

Zowel bij punters als bij bokken heeft het vlak lancetvor-

mige uiteinden, maar bij de bokken zijn deze wat stom-

per. Een groter verschil is vooral de vorm midscheeps. Bij 

de punters verlopen de zijden van het vlak over de gehele 

lengte vloeiend; bij de bokken hebben deze midscheeps 

echter een recht en parallel verloop. 

Een verschil valt ook te constateren in de symmetrie van de 

uiteinden: bij bokken en vroege punters zijn voor- en achter-

zijde vrijwel gelijk van vorm, maar bij recente punters is de 

achterzijde aanmerkelijk scherper gebouwd dan de voor-

zijde, dat wil zeggen dat de romp zich naar de achterzijde 

sterker versmalt. Alleen voor punters lijkt hier sprake van 

een evolutie in de rompvorm, die ontbreekt bij de bokken.

Opvallend is de geringe vlakbreedte van De Meern 6. 

Deze komt eerder overeen met die van recente punters 

dan met bokken. Dit lijkt echter kenmerkend voor de 

vroege punterachtigen, omdat de vlakbreedtes van de 

Rotterdam en de Regge eveneens veel smaller zijn dan die 

van de vrijwel even lange recente punters. De vlaklengtes 

echter lijken niet of nauwelijks toe te nemen, wat vooral 

evident is bij de punters. De veranderingen weerspiege-

len zich het duidelijkst in de lengte-breedteverhouding 

van de bokken: bij De Meern 6 ongeveer 1 : 9,3, bij 

de Krabbendijke 1 : 8,1 en bij recente bokken 1 : 5.9. 

Hierin zou een evolutie gezien kunnen worden naar een 

toenemende breedte in de loop der tijd. 

Merkwaardig is het rechthoekige deel dat uit de zijkant 

van de boordplank tussen de spanten S9 en S10 is 

gezaagd. De vraag is, of zich ook in de ontbrekende 

vlakplank een dergelijke uitsparing als tegenhanger 

bevond.475 Dit is echter afhankelijk van de betekenis van 

de uitsparing, waarvoor theoretisch twee mogelijkheden 

aan te wijzen zijn. 

Om de uitsparing(en) waren verticale planken aange-

bracht, zodat een ‘kistvormige’ omsloten ruimte ontstond. 

Als deze als een droge, afgescheiden ruimte fungeerde, 

bijvoorbeeld als opbergkast, zou het vlak ter plaatse 

echter dicht geweest zijn. Logischer lijkt dan eerder dat 

de uitsparing van een geperforeerde plank voorzien was, 

waardoor een kleine bun ontstond om gevangen vis vers/

levend te houden. Een dergelijke inbouw/constructie 

is echter niet waarschijnlijk, omdat de plaatsing van 

verticale kast- of bunwanden op de vlakplank rond de 

uitsparing gehinderd zou worden door de inhouten S9, 

S10 en L7. Bovendien zouden bevestigingssporen rond de 

uitsparing en in de boordgang ter plaatse te verwachten 

zijn. Een inbouw, of inbouwen aan beide zijden, zal hier 

dus niet gezeten hebben.

Een andere mogelijkheid is dat zich ter plaatse van de 

uitsparing in de vlakplank een beschadiging, of bijvoor-

beeld een grote, loszittende knoest bevond. Om dit te 

repareren werd het slechte deel uit de vlakplank gezaagd 

en vervangen door een ander stuk hout. Dat dit de meest 

waarschijnlijke oplossing is blijkt uit de schuine zaagkan-

ten van de uitsparing, waardoor de opening aan de onder-

zijde groter is dan aan de bovenzijde. Door de hierin te 

plaatsen plank eveneens van schuine zaagkanten te voor-

zien, werd deze alleen al door de waterdruk (van onderaf) 

in de uitsparing geklemd. Omdat dit niet voldoende was, 

werd de plank ook tegen de onderkanten van legger L7 en 

spant S9 gespijkerd, die over de uitsparing staken. Omdat 

beide inhouten ontbreken, zijn hier echter geen sporen 

van bewaard gebleven. Niet meer te bepalen valt of deze 

reparatie al tijdens de bouw is uitgevoerd bij een slechte 

plank, of naderhand als reparatie van een later ontstane 

beschadiging, zoals het vlak van De Meern 1.476

De inhouten midscheeps

Wat betreft de inhouten, wijkt de Corte Cavanella af van 

de andere voorbeelden. Omdat alleen vlakplanken gevon-

den zijn, maar geen (resten van) inhouten, is het niet mo-

gelijk met zekerheid een spantenstelsel te reconstrueren. 

Het meest aannemelijk is dat deze punter geen leggers 

bevatte, maar inhouten uit knieën, waarvan de uiteinden 

elkaar midscheeps overlapten. De inhouten van de andere 

punterachtigen bestaan uit verschillende combinaties van 

leggers en knieën. Daarbij is een duidelijke systematiek 

te zien bij de inhouten in het middenschip, terwijl in 

de uiteinden door de versmalling van de romp naar de 

stevens de inhouten een afwijkend en minder consistent 

patroon vertonen. 

De midscheepse inhouten bestaan uit combinaties van 

leggers en losse knieën of kniespanten i.e. uit gekoppelde 

knieën samengestelde spanten. Daarbij zijn twee syste-

men te onderkennen: ten eerste spantenstelsels van (vrij-

wel) tegen elkaar geplaatste kniespanten en leggers als bij 

De Meern 6 en bij de Gieterse punter, ten tweede knieën/

kniespanten en leggers die alternerend geplaatst zijn op 

onderling gelijke afstand, als bij de punter uit Rotterdam 

en de bokken uit Krabbendijke en Giethoorn. Een evo-

lutie valt hierin niet te ontdekken: de spantenstelsels 
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komen zowel bij de Romeinse bok De Meern 6 als bij de 

recente Gieterse punter voor, de alternering van knieën/

kniespanten en leggers zowel bij de middeleeuwse bok 

en punter, als bij de recente Gieterse bok. Het verschil 

tussen de samengestelde kniespanten bij de Rotterdam, 

de Krabbendijke en de losse knieën bij de Gieterse bok 

zal te maken hebben met de grotere vlakbreedte bij de 

laatstgenoemde, waardoor de knieën verder uit elkaar 

staan en een opvulling van de tussenruimte kennelijk als 

overbodig werd gezien.

In het verslag van de veldverkenning werd nog uit-

gegaan van een evolutie in het gebruik van bepaalde 

maateenheden bij de inhouten: ‘Ook interessant zijn 

de tussenafstanden van de inhouten, midscheeps waar 

deze het meest regelmatig zijn. Er lijkt sprake van twee 

groepen toegepaste (enkele of dubbele) maateenheden: 

bij de vroege punter-achtigen als De Meern 6, Rotterdam 

en Regge (afgerond) 29,6 cm tot 29,9 cm, bij de recente 

van 28,2 cm tot 28,5 cm. Vooral de maateenheden van de 

vroege punter-achtigen zijn interessant; 29,6 tot 29,9 cm 

komt sterk overeen met de Romeinse voet, de pes mone-

talis of PM, van 29,6 cm. Indien dit het geval is, zou de 

Romeinse voet nog tot in de late Middeleeuwen gebruikt 

zijn. Zonder hier verder nu al dieper op in te gaan, kan 

wel gewezen worden op de conclusie van De Weerd, die 

uitgebreid op het gebruik van de Romeinse voet ingaat en 

veronderstelt dat deze ook nog toegepast werd bij mid-

deleeuwse schepen uit Utrecht (11e eeuw), Velsen (11e/12e 

eeuw) en uit Oostelijk Flevoland (14e eeuw; de kogge  

ON 5).477 De hier behandelde middeleeuwse punters lijken 

De Weerd’s aanname te bevestigen.’478

Hierboven is al geconcludeerd dat ook dit niet meer 

houdbaar is.479 Bij de hier aangehaalde voorbeelden is 

weliswaar nog steeds sprake van twee groepen toege-

paste (enkele of dubbele) maateenheden, maar niet van 

een evolutie in het gebruik van de Romeinse voet van 

29,6 cm naar een kleinere voet van 28,2 cm tot 28,5 cm 

aan het eind van de middeleeuwen. De Meern 6 heeft 

namelijk niet de voorheen aangenomen spantafstand van 

2 x 29,88 cm,480 maar van 2 x 28,23 cm. Deze maat komt 

meer overeen met die van de Gieterse punters en bokken 

en vrijwel exact met de Amsterdamse voet van 28,3 cm! 

Hoewel De Weerd aantoont dat de Romeinse voet veelvul-

dig gebruikt werd tot in de middeleeuwen,481 is dit geen 

wet van Meden en Persen: bij ondermeer De Meern 1, De 

Meern 4 en De Woerden 7 – en dus ook De Meern 6 – is de 

Romeinse voet bij de inhouten zeker niet toegepast. Wel 

kan lokaal, of afhankelijk van de individuele scheepsbou-

wer, tot ver in de middeleeuwen (ook) nog gebruik zijn 

gemaakt van de Romeinse voet. Een directe relatie tussen 

de ‘voet’ van De Meern 6 en de Amsterdamse voet ligt 

echter niet voor de hand.

De overige inhouten

Hoewel het spijkerpatroon in het bewaarde uiteinde van 

De Meern 6 niet eenduidig is, valt wel te constateren 

dat bij de inhouten O1 tot en met O5 het midscheepse 

spantensysteem niet is voortgezet. Dit verschil tussen 

het middenschip en de uiteinden is ook te zien bij de 

Krabbendijker bok en de Gieterse punt en bok vanwege 

de toelopende uiteinden. Niet alleen op vlakniveau, 

maar ook tegen de boordplank bevinden zich in het 

scheepseinde afwijkende inhouten: een knie met lang 

(incompleet bewaard) staand gedeelte (O6) en korte 

inhouten aan de bovenzijde van de plank (O7, O8 en 

O9). Waarschijnlijk liepen deze door tegen de verdwenen 

tweede boordplank. Dergelijke inhouten tegen de boorden 

bevinden zich ook in de uiteinden van de Krabbendijker 

bok en de Gieterse punter en bok. Misschien ondersteun-

den de korte inhouten O7, O8 en O9 een klein dekje of 

plecht, als in het voorschip van de Krabbendijker bok, het 

achterschip van de Gieterse punter en het voor- en achter-

schip van de Gieterse bok. De stevig aan het vlak en het 

boord verankerde knie met lang opstaand deel O6 heeft 

mogelijk boven het boord uitgestoken, als bij vergelijk-

bare inhouten bij de Gieterse bok en punt. Een dergelijk 

inhout kan dienen als een bolder om het vaartuig vast te 

leggen of als steun voor een riem bij het wrikken.

De verbindingen

De huidplanken en de inhouten waren onderling uitslui-

tend verbonden door grote ijzeren spijkers, een typisch 

‘Romeinse’ verbinding, die te zien is bij alle tot nu toe 

bekende Romeinse binnenvaartschepen uit Noordwest-

Europa en Zuidoost-Gallië,482 zoals opgeboeide kano’s en 

rivieraken van het type Zwammerdam en nu dus ook de 

Romeinse bok. Dit komt bij geen van de latere scheepsty-

pen meer voor. Deze verbindingswijze wijst dus op een 

schip uit de Romeinse tijd, hoe weinig daarvan ook is 

vrijgelegd of hoe incompleet de vondst ook is.

11.1.9 Samenvattende conclusie

De Meern 6 is een bok en behoort tot de familie van 

punterachtige vaartuigen. Berk veronderstelt voor de 

punters een herkomst vanuit Romeinse boomstamkano’s 

en rivieraken als die uit Zwammerdam: ‘Zo zien we dus 

bij verschillende schepen van omstreeks het begin van de 

jaartelling punterachtige constructies al in een ontwik-

keld stadium. De punters zelf treffen we nog niet aan: je 

krijgt de indruk dat in die tijd een klein bootje nog altijd 

een uitgeholde boomstam was. [-] Mij is in deze nog 

nooit iets onder ogen gekomen over puntertjes of daarop 

lijkende bootjes, noch uit de Romeinse tijd, noch uit de 

Middeleeuwen.’483 Uit De Meern 6 en de Corte Cavanella 

blijkt echter dat volontwikkelde punterachtigen al in 

de Romeinse tijd voorkwamen. Berks veronderstelling 

is echter wel begrijpelijk, omdat in 1984, het jaar van 

uitgifte van zijn boek, nog geen middeleeuwse punters 
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waren aangetroffen (of gepubliceerd). Wel vermeldt hij het 

scheepje uit de Regge, dat men volgens hem ‘… met min 

of meer recht een punter zou mogen noemen …’.484

Naar aanleiding van het inventariserend veldonderzoek 

werd gesteld dat als ‘... gekeken wordt naar de bouwkun-

dige aspecten, [-] de vroege punters, inclusief De Meern 

6, in ieder geval tot in het begin van de 16e eeuw (Regge) 

sterk overeen [komen] met recente bokken, ook al is de 

lengte van de Rotterdam en de Regge vergelijkbaar met 

die van de recente punters.485 Het enige echte verschil is 

de verhouding lengte x breedte van het vlak; de vroege 

punterachtigen zijn slanker dan de recente. Het lijkt er 

dus op dat vooral de kenmerken van de bok typerend zijn 

voor de vroege punter-achtigen. De “echte” punter lijkt 

zich pas later ontwikkeld te hebben, gezien de Harderwijk 

mogelijk in de 17e eeuw. Feitelijk zou de familie van de 

punterachtigen beter omschreven kunnen worden als de 

familie van de bok-achtigen.’ Het laatste is echter onjuist: 

het punterachtige vaartuig Corte Cavanella – toen nog 

niet bekend bij de auteurs – geeft een iets ander beeld. 

Ook ‘echte’ punters moeten in het Romeinse rijk al bekend 

geweest zijn, zodat nog steeds gesproken kan worden 

van de familie van punterachtige vaartuigen. Daarbij laten 

beide typen, de punter en de bok, een grote continuïteit 

zien en zijn – afgezien van het typisch Romeinse gebruik 

van spijkers als verbinding tussen huid en inhouten in 

Noordwest-Europa en Gallië – de punters en bokken qua 

scheepsbouwkundige principes en lengte al volledig ont-

wikkeld. Het enige verschil is dat, vooral bij de bokken, 

de schepen in de loop der tijd minder slank i.e. forser 

worden. De punter is dus geen locaal ontwikkeld vaar-

tuig, maar inderdaad een ‘Italiaans design’, dat al in de 

Romeinse tijd volledig ontwikkeld was en waarbij eerder 

sprake is van continuïteit dan van evolutie.

Bij sommige schepen, maar zeker niet De Meern 6, lijkt 

zelfs de ‘Romeinse’ maatvoering tot in de late middel-

eeuwen te zijn toegepast. In het verslag van het inven-

tariserend onderzoek riep de voorlopige derde-eeuwse 

datering – op grond van een bodemkundige datering – de 

vraag op of dit schip een opvolger is van in de nabijheid 

van Romeinse rivierpramen aangetroffen boomstamkano’s 

uit de tweede eeuw na Chr., omdat ‘...een boomstamkano 

zeer veel houtverlies oplevert, terwijl uit een boomstam 

waaruit een kano gebouwd wordt, wel drie punterachtige 

vaartuigen te bouwen zijn.’486 Vooralsnog lijkt het er 

echter op, dat De Meern 6 qua bouwdatum gelijktijdig is 

met de boomstamkano’s.

11.1.10 Waardering scheepswrak De Meern 6

Opmerking

Omdat het hier een eindrapportage betreft van een 

afgerond onderzoek en geborgen scheepsresten, vormt 

de waardering alleen het uitgangspunt voor nog te nemen 

beslissingen met betrekking tot eventuele conservering 

en opslag of presentatie. 

Belevingsaspecten

 - Schoonheid

 · Zichtbaarheid als landschapselement 

Niet van toepassing.

 · Zichtbaarheid als expositie-element 

De scheepsresten zijn geschikt voor expositie, 

vooral in samenhang met de geplande tentoonstel-

ling van het grote aak-achtige vaartuig De Meern 

1 – en eventueel andere scheepsvondsten uit De 

Meern en Vleuten – in het expositiecentrum op de 

Hoge Woerd in De Meern.487 Daarbij kan overwogen 

worden het wrak aan te vullen (maar de aanvul-

lingen zichtbaar te maken door een wat afwijkende 

kleur) tot een meer aansprekend/begrijpelijk geheel. 

Dit kan overigens ook gerealiseerd worden door een 

schaalmodel.

 · Totaal beoordeling schoonheid  

Gezien de fragmentarische staat van De Meern 6, 

is de schoonheid vrij relatief. Wel geeft alleen dit 

incomplete wrakje sec inzicht in de ontwikkeling 

van een voor Nederland zeer belangrijk type (klein) 

vaartuig. De ‘schoonheid’ neemt toe bij bovenver-

melde aanvullingen.

 - Herinneringswaarde 

Het fragment, hoe summier ook, is representatief voor 

het maritieme verleden van Nederland, in dit geval 

vooral van de (kleinschalige) scheepvaart.

 - Totaal beoordeling belevingsaspecten 

Het scheepswrakje geeft een onverwacht inzicht in 

een bepaald aspect van het Nederlandse maritieme 

verleden, vooral in de twee millennia lange ontwikke-

ling van een nog steeds voorkomend klein – vaak als 

‘typisch Nederlands’ gezien – scheepstype. De Meern 6 

heeft daarmee tevens een grote herinneringswaarde.

Fysieke kwaliteit

 - Gaafheid

 · Aanwezigheid scheepsresten 

Aangetroffen zijn slechts een vlakplank, een boord-

plank en (resten van) vijf inhouten. Feitelijk vormt 

dit een half schip, waarvan bovendien één uiteinde 

ontbreekt. Score aanwezigheid scheepsresten: 2 

punten. 

 · Gaafheid scheepsresten 

De aangetroffen resten op zich zijn, op de beschadi-

gingen na, relatief gaaf. Score gaafheid scheepsres-

ten: 2 punten.

 · Stratigrafie intact 

Niet van toepassing (bij een geborgen vondst niet 

[meer] van belang).
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 · Mobilia in situ 

Niet van toepassing

 · De invloed van de natuurlijke omgeving op de 

stabiliteit van het hout 

Niet van toepassing (bij een geborgen vondst niet 

[meer] van belang).

 · Eindscore gaafheid: 2 punten.

 - Conservering 

 · Conservering organische wrakdelen 

Matig. Score conservering organische wrakdelen: 1 

à 2 punten.

 · Conservering metalen wrakdelen 

Wisselend. Score conservering metalen wrakdelen: 

2 punten.

 · Conservering mobilia 

Niet van toepassing.

 · Eindscore conservering: 2 punten (afgerond).

Inhoudelijke kwaliteit

- Zeldzaamheid

 · Zeldzaamheid periode 

Niet eerder zijn in Noordwest-Europa punterachtige 

vaartuigen uit de Romeinse periode aangetroffen.  

Score zeldzaamheid periode: 3 punten.

 · Zeldzaamheid regio 

Conform § 11.1.8. Score zeldzaamheid regio: 3 

punten.

 · Eindscore zeldzaamheid: 3 punten.

Informatiewaarde

 - Geografische kennislacunes 

Punterachtige houten vaartuigen worden feitelijk 

niet meer gebouwd. Een uitzondering vormen echte 

punters, waarvan de bouw vooral gericht is op de 

pleziervaart. Op enige schaal worden nog wel punters 

gebouwd in Giethoorn, bij de werven van Schreur en 

Wildeboer. De voorlopers van de punters, zoals De 

Meern 6, zijn binnen de grenzen van het Romeinse 

rijk nauwelijks (vergelijk de Corte Cavanella) eerder 

aangetroffen. Alleen al daarom is de Meernse punter 

van belang voor de kennis van de ontwikkeling van 

de (niet alleen lokale) scheepsbouw. Score informatie-

waarde geografische kennislacunes: 3 punten.

 - Inhoudelijke kennislacunes 

Ondanks dat punterachtige vaartuigen uit recente tijd 

goed bekend en beschreven zijn (bijvoorbeeld door 

Berk 1988), geldt dit nauwelijks voor historische ver-

tegenwoordigers van het type. Hoewel het hier slechts 

een vlakplank, een boordplank en vijf (resten van) 

spantjes betreft, maakt het bovenstaande duidelijk 

dat toch tot een opmerkelijk goede reconstructie op 

hoofdlijnen gekomen kan worden. Score informatie-

waarde inhoudelijke kennislacunes: 3 punten.

 - Eindscore informatiewaarde: 3 punten.

Representativiteit

De ‘Meernse’ punter is in veel opzichten representatief 

voor dergelijke kleine scheepjes, de familie van de punter-

achtigen, waartoe ook bok-achtigen als dit schip gerekend 

worden. De enige afwijking ten opzichte van de (veel) 

latere ‘Nederlandse’ punterachtigen, is de verbinding 

tussen de constructie-elementen door spijkers. Dat is een 

typisch ‘Romeins’ kenmerk. Score representativiteit:  

3 punten.

Eindconclusie 

De eindconclusie is dat De Meern 6, vooral op grond van 

zeldzaamheid en inhoudelijke kwaliteit, zeer hoog scoort, 

ondanks het ontbreken van substantiële delen.

Tabel 11.3 Eindscore waardering De Meern 6.

Waarden Criteria Scores

Beleving Schoonheid relatief

Herinneringswaarde zeer behoudenswaard

Eindbeoordeling Beleving behoudenswaard

Fysieke kwaliteit Gaafheid 2 punten

Conservering 2 punten

Totaalscore Fysieke kwaliteit 4 punten = behoudenswaard

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 3 punten

Informatiewaarde 3 punten

Representativiteit 3 punten

Totaalscore Inhoudelijke kwaliteit 9 punten = behoudenswaard
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11.1.11 Selectieadvies scheepswrak  
De Meern 6

Uitgangspunten

Het uitgangspunt van de opstellers van dit (deel)rapport 

was uitspraken te doen over het karakter en de beteke-

nis van De Meern 6, de waarde daarvan te bepalen en te 

adviseren over eventuele maatregelen of activiteiten in de 

toekomst.

Advies

Dat de scheepsresten geconserveerd en gedeponeerd 

moeten worden is – gezien het grote belang van deze 

vondst - onvermijdelijk. Met betrekking tot een eventuele 

expositie/publiekspresentatie zullen lokale overwegingen 

naar verwachting een belangrijke rol spelen.

11.2 De Meern 7

11.2.1 Toelichting

Bij het inventariserende veldonderzoek van de locatie 

LR62, is ongeveer 75 m ten noordoosten van De Meern 

6488 op 19 maart 2008 een losse eikenhouten balk aange-

troffen (zie voor de positie afb. 11.1). Deze is geborgen 

op 24 september 2008. De balk heeft ongetwijfeld deel 

uitgemaakt van een scheepsconstructie489 en wordt 

daarom De Meern 7 genoemd. Op grond van de karakte-

ristieken en de vorm, kan de balk gezien worden als een 

legger, van een tot nu toe in Noordwest-Europa onbekend 

type. Ook deze vondst zal een rol spelen binnen het 

NWO/GW gesubsidieerd onderzoeksproject van schepen 

van het type Zwammerdam.490 Tot het scheepsdeel te 

rekenen vondsten zijn niet aangetroffen.

11.2.2 Beschrijving van de 
onderzoeksopdracht

Na de ontdekking kon de legger alleen summier gedo-

cumenteerd worden. Het dagrapport vermeldt hierover 

dat ‘... het [-] alleen zeer gevaarlijk [is] om hier aan te 

werken. Er is nog maar een dammetje van een halve 

meter over tussen de put en de sloot. Het water in de 

sloot is 0,00 mNAP en wij zitten op 0,88m-NAP. Dit is niet 

verantwoord. We schetsen de ligging en fotograferen het 

hout en gooien de put dicht’,491 het laatste in afwachting 

van eventuele vervolgstappen. Op grond van de toen 

beschikbare gegevens konden weliswaar nog geen harde 

conclusies getrokken worden, maar wel was duidelijk dat 

de legger ongewone kenmerken vertoonde, in vergelij-

king met de leggers van de andere Noordwest-Europese 

scheepsvondsten uit de Romeinse tijd. Op grond daar-

van, is door de auteurs aan projectleider E.P. Graafstal 

voorgesteld de legger te bergen en nader te onderzoeken. 

Omdat het hier slechts een legger betrof, is voor het 

vervolgonderzoek afgezien van de opstelling van een 

formele onderzoeksopdracht, maar als uitgangspunt die 

van De Meern 6 te nemen, voor zover relevant voor één 

los object. 

De vraag of hier sprake was van scheepshout, kon ook al 

aan de hand van de eerste gegevens positief beantwoord 

worden: het rechte verloop en de aanwezigheid van log-

gaten wezen duidelijk op een legger van een platbodem, 

de forse ijzeren spijkers op een voor de Romeinse tijd 

typerende verbindingswijze. De legger zal waarschijnlijk 

niet secundair gebruikt zijn; enerzijds omdat daarvan 

geen sporen aanwezig waren (bijvoorbeeld andere dan 

scheepsconstructieve kenmerken), anderzijds omdat de 

legger geen slijtsporen vertoont en daarom niet lang 

gefunctioneerd heeft. Het scheepstype, de conserverings-

toestand en de behoudsperspectieven konden echter pas 

na berging bepaald worden. 

Ook voor de verantwoording van een eventuele beslissing 

tot berging en vervolgonderzoek – buiten het feit dat dit 

gezien de geringe omvang niet ingrijpend was – gelden 

dezelfde argumenten als geformuleerd voor De Meern 

6.492 De geplande bouwactiviteiten in het gebied in de 

nabije toekomst zouden de legger De Meern 7 verder aan-

tasten en planinpassing c.q. bescherming in situ is voor 

één object van geringe omvang niet realistisch. De legger 

bevatte wel voldoende informatie om tot veiligstelling 

van de gegevens over te gaan onder verantwoordelijkheid 

van een senior scheepsarcheoloog, althans wat betreft 

de scheepsbouwkundige aspecten. Ook voor De Meern 7 

gold, dat de scheepsresten bij voorkeur geconserveerd en 

gedeponeerd moesten worden, gezien het grote belang 

van deze vondst,493 evenals het betrekken van locale 

overwegingen bij het besluit tot een eventuele expositie/

publiekspresentatie, bijvoorbeeld in samenhang met de 

overige scheepsvondsten uit De Meern (en mogelijk ook 

die van de vroegmiddeleeuwse wrakken Vleuten 1 en 2).

De digitale documentatie van de legger moest worden 

uitgevoerd op dezelfde wijze als bij De Meern 6, met dien 

verstande dat geen tekenwerk in situ plaats zou vinden, 

maar alleen na berging op de locatie Lelystad. De digitale 

documentatie moest dienen als basis voor de handmatig 

aangevulde, publicatietekeningen voor een definitief 

opgravingsverslag, dat binnen twee jaar na de afronding 

van het veldwerk ingediend moest worden, inclusief een 

dendrochronologische datering. 

11.2.3 Werkwijze bij de documentatie van 
De Meern 7

De belangrijkste documentatie van de legger is op de 

spoelvloer van de RCE-locatie Lelystad uitgevoerd in 

november 2010 door F. Dallmeijer, met behulp van een 
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digitale tekenarm.494 Aan de hand daarvan is afb. 11.13a 

vervaardigd, waarop ook de positie van het tijdens de 

documentatie genomen dendromonster is aangegeven. 

Het door het vrijleggen bij de berging verloren gegane 

opstaande deel van de balk (infra) kon aan de hand van de 

documentatie van de ontdekking gereconstrueerd worden.

11.2.4 Onderzoeksresultaten: gaafheid en 
conservering 

Gaafheid

Het uit de putwand stekende, vrijgelegde deel van de 

legger was bij de ontdekking nog compleet, inclusief een 

– en daarmee één geheel vormende – opstaande ‘klos’ op 

het uiteinde, verder de ‘opstand’ genoemd. Bij het geheel 

vrijleggen van de legger ten behoeve van de berging, 

is deze door de kraan kapotgetrokken, inclusief een 

onderliggend deel van de legger zelf. Ondanks verwoede 

zoektochten, is dit deel helaas niet teruggevonden. De 

rest van de legger is echter compleet en vrij gaaf, terwijl 

in het beschadigde deel nog wel een vierkant spijkergat 

en een deel van het boorgat (voorboring)495 van een 

andere spijker herkenbaar zijn (zie afb. 11.13a). Ook 

zijn van de van bovenaf ingeslagen spijkers de koppen 

bewaard, maar de aan de onderkant uitstekende punten 

deels verdwenen. Van drie spijkers is de kromgebogen 

punt nog wel (deels) bewaard. De twee van onderaf 

Afb. 11.13 Tekeningen van de legger na de berging van De Meern 7; schets naar de veldtekening; schetsen naar aantekenboekje van 
N.D. Kerkhoven; reconstructie van het bij de ontdekking vrijgelegde leggerdeel met opstand; reconstructie van de legger.
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ingeslagen spijkers ontbreken geheel. Mogelijk is (kort?) 

na de ondergang de legger met geweld losgerukt, waarbij 

een deel van de spijkerpunten afgebroken is en de van 

onderaf ingeslagen spijkers zijn losgetrokken.

Conservering: organische delen

Het hout is nog in redelijke conditie maar vooral aan de 

buitenzijde enigszins zacht. Aan het oppervlak zijn de 

zachtere delen van de nerf licht geërodeerd. Opgemerkt 

moet worden, dat de conditie van het hout tussen de 

ontdekking en de berging verslechterd is door contact met 

zuurstof na de (gedeeltelijke) vrijlegging en de periode van 

ruim zes maanden tussen de ontdekking en de berging.496

Conservering: de metalen delen

De spijkers zijn in goede conditie (hard), maar enigszins 

gecorrodeerd. Het ontbreken van een deel van de onder-

kanten van de spijkers is niet het gevolg van corrosie, 

maar veroorzaakt door het met geweld losraken van de 

rest van de scheepsconstructie. 

11.2.5 Onderzoeksresultaten: de kenmerken 
van de legger

Algemene kenmerken

Van de legger is de totale aangetroffen lengte 3,17 m. De 

breedte is 19,2-19,4 cm, (alleen) aan het onbeschadigde 

uiteinde afnemend tot 17,5 cm. De dikte is over de gehele 

lengte, uitgezonderd bij de opstand, 8,2-8,3 cm (zie afb. 

11.13a). Omdat de opstand niet meer is teruggevonden, 

zijn daarvan de afmetingen en de vorm herleid aan de 

volgende gegevens:

 - Zeven foto’s die direct na het (gedeeltelijk) vrijleggen 

van de legger zijn genomen tijdens het IVO.497 Daarop 

te zien is dat de onderzijde voor het grootste deel 

onder het opkomende grondwater ligt. Op afb. 11.16 

is goed de opstand te zien. Deze is aan de boven-

zijde licht beschadigd, waarschijnlijk oudtijds. In de 

onderzijde van de hoek van het uiteinde is eveneens 

een beschadiging zichtbaar, die zeker oudtijds is. 

Verder is een kleine spijkerkop te zien in de hoek 

tussen de legger en de opstand. De bovenzijde van de 

opstand is enigszins afgerond, mogelijk door slijtage. 

Afb. 11.14 laat goed de vorm van de platte achterkant 

zien. Tevens zijn in de top van de opstand de stralen 

van het hout te zien, er op wijzend dat de, uit één 

stuk bestaande, legger gemaakt is uit een stamdeel 

(de legger zelf) met tak (de opstand). 

 - Veldtekening bij ontdekking, waarop schaal 1 : 50 

schetsmatig de ligging en vorm zijn aangegeven.498 

Naar deze tekening is afb. 11.13b gemaakt, op dezelfde 

schaal als afb. 11.13a. Op deze tekening is de opstand 

en de inkeping geschetst, maar geen verdere details.

 - Schetsen (niet op schaal en grotendeels op de tast) in 

een aantekenboekje door N.D. Kerkhoven met boven- 

en zijaanzicht.499 Naar deze schetsen is afb. 11.13c 

gemaakt, op dezelfde schaal als afb. 11.13a.500  Op 

de schetsen zijn aangegeven:

 · op het bovenaanzicht jaarringen in de top van de 

opstand (die nog boven het grondwater uitstak) 

en kort op het uiteinde een streepje met de aante-

kening ‘ijzer?’. Het ijzer is ook op een foto te zien, 

maar iets verder van het uiteinde (afb. 11.15), en is 

aangegeven op afb. 11.13d. Bij de documentatie van 

de geborgen legger in Lelystad is hier geen spoor 

van teruggevonden, mede omdat dit deel bij de 

berging geheel verdwenen is. Een eventuele spijker 

op deze plaats lijkt echter onlogisch.

 · op zowel het boven- als het zijaanzicht zijn meer-

dere spijkers geschetst: 

1 een kleine spijker in de hoek tussen legger en de 

opstand. De (kop van de) kleine spijker is ook te 

zien op de afb. 11.16, maar is in de schets iets 

hoger geplaatst (vergelijk ook met afb. 11.13d). 

2 een grote spijker iets links (c.q. ten zuiden) van 

de kleine spijker, met een stippellijn verbonden 

met een vraagteken. Hier was een verharding 

gevoeld naast een inkeping (sponning),501 die op 

de schets niet is aangegeven. Deze verharding 

is geïnterpreteerd als mogelijke spijker, waarbij 

niet uitgesloten werd dat het een knoest betrof. 

De verwijdering van de opstand bij de berging 

heeft echter ook hier de bovenkant van de legger 

dusdanig beschadigd, dat de ‘verharding’ geheel 

verdwenen is. Bij de documentatie van de legger 

in Lelystad is ter plaatse wel een spijkergat 

aangetroffen.502

3 een tweede grote spijker verder naar links, waar-

bij de opmerking ‘lood!’ is geplaatst. Deze spijker 

is wel bewaard gebleven. Het betreft echter een 

ijzeren spijker met een (niet ongebruikelijke) 

dunne laag (lood)grijze concretie.

Aan de hand van de foto’s, veldtekening en schetsjes, is 

op afb. 11.13d de reconstructie getekend van (alleen) het 

uit de putrand stekende deel van de legger met opstand, 

te zien als aanvulling op afb. 11.13a. De opstand heeft 

aan de basis, dwars op de legger, een afmeting van 17,5 

tot 18 cm, conform de leggerbreedte ter plaatse. In de 

lengterichting van de legger is de afmeting ongeveer 

15,5 tot 16 cm (gereconstrueerd). De hoogte van boven-

kant legger tot bovenkant opstand is ongeveer 10,5 cm 

(gereconstrueerd). De achterkant van de opstand is plat 

en loopt in lijn met de korte kant van de legger omhoog: 

de totale hoogte van legger plus opstand is ter plaatse 

ongeveer 19 cm (gereconstrueerd). De andere zijden 

lopen taps toe, tot een vierkant ‘plateau’ van ongeveer  

10 x 10 cm (gereconstrueerd).

Opmerkelijk is de zorgvuldige en gelijkmatige afwerking 

van de legger; de lichte kromming van de legger moet 

veroorzaakt zijn door gronddruk tijdens het lange verblijf 

in de bodem. 
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De spijkers

De legger was ooit met vlakplanken verbonden door negen 

grote, van bovenaf ingeslagen, spijkers. Andere verbindings-

elementen zijn niet aangetroffen. Van een van de spijkers – 

in de beschadigde rechterzijde ter plaatse van de verdwenen 

opstand – was alleen nog het boorgat bewaard. De spijkers 

vertonen een duidelijk patroon: tussen de loggaten bevinden 

zich steeds twee van bovenaf ingeslagen spijkers, evenals 

tussen het linker uiteinde en het daarop volgende loggat. 

Tussen de rechterzijde en het daarvoor liggende loggat was 

ooit slechts één spijker door de verdwenen opstand aange-

bracht, maar dit leggerdeel is aanmerkelijk korter dan dat 

bij het onbeschadigde uiteinde: respectievelijk 34 en 53 cm. 

De acht nog aanwezige spijkers zijn voorzien van – niet in 

het hout verzonken – grote koppen met een opvallend platte 

bovenkant. Voor zover goed bewaard, is de doorsnee van 

de koppen 2,6 tot 4,0 cm, van de schachten 7 x 9 cm tot 

11 x 11 cm. De best bewaarde spijker, de tweede vanaf het 

beschadigde uiteinde, heeft een lengte van ongeveer 15 cm. 

Van slechts drie spijkers is de onderkant niet afgebroken; 

deze zijn alle omgebogen. Dit wijst op het terugslaan van de 

punten van de van bovenaf ingeslagen spijkers in de onder-

zijde van de (niet aangetroffen) vlakplanken. De spijkers zijn 

aangebracht in voorgeboorde gaten met een doorsnede van 

11 mm, die nog op twee plaatsen goed waarneembaar zijn: 

de tweede spijker van rechts en het gedeeltelijk bewaarde 

boorgat ter plaatse van de verdwenen opstand. De rest van 

de boorgaten is afgedekt door corrosie, maar aangenomen 

mag worden dat alle van bovenaf ingeslagen spijkers 

voorgeboord waren. 

Afb. 11.14 De zoeksleuf bij de ontdekking van legger De Meern 7.

Afb. 11.16 Aanzicht zijkant De Meern 7 met opstand.Afb. 11.15 Aanzicht achterzijde De Meern 7 met opstand.
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Naast de negen vermelde spijkers met voorboringen, 

bevindt zich in beide uiteinden nog één vierkant spijker-

gat, met een doorsnede van 10 x 10 mm. Aangenomen 

mag worden, dat zich hierin ooit van onderaf ingeslagen 

spijkers bevonden, waarop bij de reconstructie verder 

ingegaan zal worden.503

De loggaten

De legger De Meern 7 was aan de onderzijde voorzien 

van (vier) uitgekapte, min of meer driehoekige loggaten, 

met een breedte van 5-7 cm en een hoogte van ongeveer 

2 cm. Tot voor kort werd algemeen aangenomen, dat 

buis- en regenwater via de loggaten in de onderzijde van 

de inhouten naar het diepste deel van het schip stroomt, 

om vandaar weggehoosd te kunnen worden.504 Schepen 

maken echter ook op een andere wijze water. Zelfs goed 

gebreeuwde planknaden laten water door, waardoor 

de daarboven liggende delen van de inhouten altijd nat 

zouden blijven. De loggaten boven de naden houden de 

inhouten ter plaatse echter droog en ongetwijfeld was dat 

hun primaire functie.505 

De sponning

In de bovenzijde van de legger is aan de rechterzijde een 

min-of-meer rechthoekige sponning uitgekapt, die niet 

tot de onderzijde doorloopt. De breedte van de sponning 

dwars op de balk is maximaal 7 cm, de lengte 5,5 cm en 

de diepte maximaal 6 cm; 2,5 cm minder dan de dikte 

van de legger ter plaatse. De functie van de sponning is 

onduidelijk, maar kan een staande stut bevat hebben.

De afdichting

Er zijn geen sporen gevonden van breeuwsel of breeuw-

spijkertjes als bij De Meern 6.506 Dit valt bij een legger ook 

niet te verwachten, omdat deze alleen in planknaden van 

de huid werden aangebracht. 

De datering

Van de legger is een monster genomen ten behoeve van 

een dendrochronologische datering door het Nederlands 

Centrum voor Dendrochronologie Stichting Ring.507 Het 

onderzoek leverde een kapdatum op van nà 74 na Chr., 

de tot nu toe oudste datering van Romeins scheepshout 

uit Nederland. Op grond van de referentiechronologie 

wordt aangenomen dat het hout afkomstig is uit een 

veengebied in Nederland.508

11.2.6 Reconstructie 

Inleiding

Hoewel slechts één scheepsdeel bewaard is gebleven, 

kunnen uit de kenmerken van deze legger toch conclusies 

getrokken worden over het scheepstype, de breedtes van 

de vlakplanken afzonderlijk, van het vlak (ter plaatse) als 

geheel en de verbindingswijze tussen vlak en inhouten. 

Het bijzondere aan deze legger is vooral de opstand. 

Gewoonlijk zijn leggers van Romeinse rivierplatbodems 

aan één zijde voorzien van een (aangegroeide) knie, 

eveneens verwerkt vanuit een zijtak. Het spantensysteem 

en, met enige terughoudendheid, de constructiewijze van 

het schip, kunnen alleen herleid worden door vergelijking 

met andere Romeinse vaartuigen van dit type.509 Een 

bepaling van wat ooit de bak- of stuurboordzijde was van 

deze legger is echter niet mogelijk.

Het scheepstype

Ondanks constructieverschillen tussen de verschil-

lende varianten platbodemd binnenvaartschepen uit 

de Romeinse tijd, hebben zowel de grote aak-achtige 

rivierschepen als de kleinere punterachtige vaartuigen – 

zoals de hierboven beschreven De Meern 6 – één kenmerk 

gemeen: een vlakke, kielloze bodem. De legger De Meern 

7 was ongetwijfeld ook een onderdeel van een platbodem 

en, uitgaande van een vlakbreedte op grond van de leg-

gerlengte (infra), waarschijnlijk een aak-achtige.

De vlakplankbreedtes 

Zelfs bij het ontbreken van vlakplanken, kunnen van De 

Meern 7 de individuele plankbreedtes bepaald worden aan 

de hand van de loggaten in de legger, omdat deze zich bij 

de Noordwest-Europese rivieraken boven de planknaden 

bevinden. Voor de breedte van het vlak wordt echter een 

ander uitgangspunt gehanteerd. 

De leggerlengtes zijn gerelateerd aan de vlakbreedte ter 

plaatse, waarbij de uiteinden vaak op enkele centimeters 

van de boorden of verticale boorddelen van de kimmen 

eindigen, om buis- of lekwater door te laten stromen. 

Bij De Meern 4 is sprake van ‘een korte afstand’ tussen 

de leggereinden en de verticale kimdelen, variërend van 

2 tot 8 cm510 en bij de Woerden 7 van 2 tot 5 cm.511 Als 

werkhypothese wordt bij De Meern 7 aangenomen dat de 

(onderste) boordgang tegen de opstand geplaatst was en 

tussen het andere uiteinde van de legger en de boordgang 

een tussenafstand aangehouden werd van 3 tot 4 cm. 

Daarbij moet rekening gehouden worden met het feit dat 

bij alle tot nu toe bekende Noordwest-Europese rivieraken 

de zijden van het vlak gevormd worden door de horizon-

tale c.q. liggende delen van L-vormige kimstukken, maar 

bij vergelijkbare rivierschepen uit het Saône-Rhônegebied 

of uit ‘gewone’ planken of uit vlakplanken met een lage 

opstaande buitenrand. Op de vraag of De Meern 7 ook 

voorzien was van vlakplanken – al dan niet met opstaande 

rand – of van L-vormige kimmen, wordt later ingegaan.512 

Hier wordt vooralsnog uitgegaan van plankbreedtes van 

boord tot boord. Dit geeft de volgende vlakbreedtes, van 

links naar rechts en tussen de centra van de loggaten:

- vlakplank A of vlakdeel L-vormige kim:  

57,5 à 58,5 cm513 

- vlakplank B: 78,5 cm

- vlakplank C: 88,0 cm

-  vlakplank D: 61,3 cm

- vlakplank E of vlakdeel L-vormige kim: 34,7 cm



243 

De vlakbreedte

Van dezelfde hypothese uitgaand als bij de berekening 

van de plankbreedtes, bedroeg de totale vlakbreedte 

tussen de boorden 3,20 tot 3,21 m.514

11.2.7 Vergelijking met andere Romeinse 
aak-achtigen

Inleiding

De bovenstaande analyse van de legger toont ook de 

twee enige kenmerken aan die typerend zijn voor alle 

tot nu toe bekende Romeinse aak-achtigen: een plat, 

kielloos vlak en het gebruik van spijkers in plaats van 

houten pennen voor de verbinding van de legger met 

het vlak. Een datering in de Romeinse tijd wordt verder 

bevestigd door het dendrochronologische onderzoek: na 

74 na Chr. of, met grote waarschijnlijkheid, het vierde 

kwart van de eerste eeuw na Chr. Daarmee is De Meern 

7 het tot nog toe oudste (deel van een) Romeins binnen-

vaartschip uit Nederlandse bodem en waarschijnlijk van 

Noordwest-Europa.

Hoewel ook de plankbreedtes en de vlakbreedte bepaald 

konden worden, was het niet mogelijk alleen aan de hand 

van de legger conclusies te trekken over het spanten-

systeem, de vorm en/of constructie van de kimmen en 

boorden of de oorspronkelijke lengte en de bouwwijze 

van het schip. Hiervoor is een vergelijking noodzakelijk 

met andere vaartuigen uit de Romeinse tijd. Een beper-

king daarbij is wel, dat weinig schepen compleet bewaard 

zijn gebleven. Zo zijn bij geen van de belangrijke Zuid-

Europese schepen van Parc Saint-Georges uit Lyon de 

uiteinden bewaard gebleven. Toch kunnen ook incom-

plete schepen over bepaalde aspecten – bijvoorbeeld niet 

over de lengte, maar wel over de breedte – informatie 

opleveren. Daarbij is alleen gebruik gemaakt van relatief 

zekere of goed reconstrueerbare gegevens.515

De plankbreedtes

De hierboven voor De Meern 7 herleide vlakplankbreedtes 

van 61,3 tot 88 cm,529 komen op het eerste gezicht over 

als zeer breed. Bij vergelijking met andere Romeinse 

aak-achtigen is de smalste plank van De Meern 7 zelfs 

breder dan de smalste vlakplank van de andere schepen. 

Alleen de smalste plank van de Mainz 6 komt enigszins in 

de buurt (zie tabel 11.4). De breedste plank van De Meern 

7 wordt echter overtroffen door die van de aak-achtige 

uit Kapel Avezaath. Daaruit kan geconcludeerd worden 

dat de plankbreedtes weliswaar tot de breedste behoren, 

maar niet uitzonderlijk zijn. Zelfs een naar verhouding 

relatief klein punterachtig vaartuig als De Meern 6, heeft 

een vlakplank met een breedte van 64 cm.

Tabel 11.4 Plankbreedtes van enkele Romeinse platbodems.

Minimaal Maximaal Opmerkingen

Aak-achtigen

Zwammerdam 2516 27 cm 34,5 cm

Woerden 7517 33 cm 46 cm

De Meern 4518 38,5 cm 53 cm

PStG 7519 30 cm 54 cm buitenste vlakplanken lage opstaande rand i.p.v. L-kim

Zwammerdam 6520 - - - 55 cm maximaal

PStG 8521 56,5 cm 60 cm buitenste vlakplanken geen opstaande rand en geen 
L-kim

De Meern 1522 53 cm 65 cm

Zwammerdam 4523 45 cm 66 cm

PStG 4524 21 cm 68 cm buitenste vlakplanken lage opstaande rand i.p.v. L-kim

Mainz 6525 58 cm 74 cm

De Meern 7526 61,3 cm 88,0 cm buitenste vlakplanken hier buiten beschouwing 
gelaten

Kapel-Avezaath527 40 cm 90 cm ongeveer

Punterachtige

De Meern 6528 één plank 64 cm grootste breedte
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De vlakbreedte

De vlakbreedtes van Romeinse aak-achtigen vertonen 

een grote variatie van 2,35 m tot 4,90 m. De herleide 

vlakbreedte van De Meern 7 van ongeveer 3,20 tot 3,21 

m behoort tot de (wat kleinere) middenmaten (zie tabel 

11.5).

De mogelijke lengte

De verhoudingen tussen vlakbreedtes en scheepslengtes 

bedragen voor de beter bewaarde schepen 1 : 5,7 tot 1 : 

9,8 (zie tabel 11.6). Bockius gebruikt voor de lengtebepa-

ling van incomplete schepen een lengte-breedteverhou-

ding van ongeveer 1 : 7, aan de hand van de aak-achtige 

van Bevaix en de Zwammerdamschepen 2, 4 en 6, 

uitgaande van de buitenmaten van het vlak, dus tussen de 

buitenkanten van de romp.550 Hoewel te velde de diktes 

van de staande delen van de L-vormige kimmen van de 

Zwammerdamschepen niet gemeten zijn, kan aan de 

hand van bekende voorbeelden uit De Meern en Woerden 

een gemiddelde dikte van ongeveer 10 cm aangenomen 

Tabel 11.5 Vlakbreedtes van enkele Romeinse platbodems.

PStG 8530 235 cm breedte gereconstrueerd

De Meern 1531 251 cm

Pommeroeul 1532 251 cm

Zwammerdam 2533 288 cm

Woerden 1534 305 cm

De Meern 7535 320-321 cm

Xanten-Lüttingen 536 351 cm

PStG 4537 351 cm

Zwammerdam 6538 356 cm

De Meern 4539 366 cm

Zwammerdam 4540 382 cm

Woerden 7541 441 cm

Mainz 6542 490 cm

Tabel 11.6 De verhouding tussen vlakbreedtes en lengtes van enkele Romeinse 
platbodems.

Grootste breedte543 Lengte Breedte : lengte544

De Meern 7 320-321 cm

Zwammerdam 6545 356 cm 20,26 m 1 : 5,7

Woerden 7546 441 cm 27 à 
30 

m 1 : 6,1 à 6,8 (voorlopige aanname)

Zwammerdam 2547 288 cm 22,75 m 1 : 7,9

Zwammerdam 4548 382 cm 34,25 m 1 : 9,0

De Meern 1549 251 cm 24,65 m 1 : 9,8

Tabel 11.7 Nadere analyse van de lengte-breedteverhouding van enkele Romeinse 
platbodems.

maten aan de hand van de veldtekeningen verhouding breedte : lengte

vlak binnen romp buiten lengte binnen-
boords

buiten-
boords

naar Bockius551

Zwammerdam 2552 2,88 m 3,08 m 22,75 m 1 : 7,9 1 : 7,4 1 : 7,1

Zwammerdam 4553 3,82 m 4,02 m 34,25 m 1 : 9,0 1 : 8,5 1 : 6,9

Zwammerdam 6554 3,56 m 3,76 m 20,26 m 1 : 5,7 1 : 5,4 1 : 5,7

Bevaix 1 : 6,9
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worden, zodat de buitenmaten van de romp 20 cm breder 

zijn dan de breedte van het vlak binnen de kimmen. Dit 

geeft dan de maten als samengevat in tabel 11.7, met 

daaraan toegevoegd de verhoudingen van Bockius.

Wat in tabel 11.7 opvalt, zijn de discrepanties tussen de 

verhoudingen aan de hand van de veldtekeningen en 

die van Bockius, vooral wat betreft de Zwammerdam 4. 

Daarbij moet opgemerkt worden, dat Bockius is uitgegaan 

van de publicatietekeningen in het proefschrift van De 

Weerd,555 die op sommige punten afwijken van de soms 

lastig te interpreteren veldtekeningen.556 Duidelijk is wel 

dat een aangenomen lengte-breedteverhouding van 1 : 

7 zeer arbitrair is, gezien de range van lengte-breedte-

verhoudingen: 1 : 5,4 tot 1 : 8,5 buitenboords en 1 : 5,7 

tot 1 : 9,0 binnenboords. Daarbij valt overigens ook geen 

relatie te ontdekken tussen de variaties in de lengte-

breedteverhoudingen en de lengtes van de schepen. Dit 

betekent dat de marges ruimer genomen moeten worden 

dan tot nu toe verondersteld werd. Een verhouding van 

1 : 5,7 tot 1 : 9,8 zou voor De Meern 7 echter een zeer 

ruime lengtemarge inhouden van 18,24 m tot 31,36 m.557 

Aak-achtigen korter dan 20,26 m zijn echter (nog niet) 

aangetroffen en een maat boven 25 m lijkt, afgaande op 

de vlakbreedte onwaarschijnlijk. Het meest aannemelijk is 

een oorspronkelijke lengte van 20 tot 25 m.

Het spantenstelsel

Legger De Meern 7 wijkt af van die van de andere 

Noordwest-Europese aak-achtigen uit de Romeinse tijd. 

Deze zijn alle voorzien van een aangegroeide knie aan 

één zijde. Binnen dit scheepstype hebben slechts zes 

exemplaren leggers zonder knieën: drie leggers bij De 

Meern 1 en een afwisseling van leggers en knieën bij vijf 

onderling vergelijkbare aak-achtigen van Lyon Parc Saint-

Georges.558 Leggers met een opstand aan één zijde zijn 

echter tot nu toe niet aangetroffen.

Het enige voorbeeld met knieloze leggers uit Noordwest-

Europa, De Meern 1, heeft tussen voor- en achterschip 27 

spantenparen van leggers met aangegroeide knieën, die 

per paar om-en-om aan stuur- en bakboord zijn geplaatst. 

In drie gevallen echter, is tegen de voorzijde van het 

spantenpaar een legger zonder knieën geplaatst, die 

echter geen opstand als De Meern 7 hebben.559 Bovendien 

maken de leggers van De Meern 1 geen deel uit van het 

reguliere spantensysteem, maar zijn deze in een later 

stadium als extra versterking toegevoegd.560 

Een betere vergelijking lijken op het eerste gezicht de vijf 

schepen van Lyon Parc Saint-Georges en het vergelijkbare 

schip uit Arles561 te vormen. Deze zijn alle voorzien 

van een spantensysteem van op regelmatige afstanden 

geplaatste knie- en opstandloze leggers, waartussen na ie-

dere derde legger aan beide zijden van de romp een knie 

is geplaatst. Hoewel de legger De Meern 7 voorzien is 

van een opstand, lijkt een vergelijking met de Zuid-Franse 

schepen toch om meerdere redenen voor de hand te 

liggen. Hoewel De Meern 7 tot het Noordwest-Europese 

gebied behoort en de schepen van Lyon en Arles tot het 

Rhône-Saône stroomgebied, is het inmiddels duidelijk dat 

binnen het Romeinse gebied ook over grotere afstanden 

een wisselwerking met betrekking tot scheepsbouw plaats 

vond.562 Ook qua datering past De Meern 7 binnen deze 

scheepsbouwtraditie. De schepen uit Lyon zijn weliswaar 

later, tussen 150 en 280 na Chr.,563 maar het daarmee 

volstrekt vergelijkbare schip uit Arles dateert uit de eerste 

eeuw na Chr.564

Bij alle Noordwest-Europese rivieraken – althans tot de 

ontdekking van De Meern 7 – bestaan de spantensyste-

men uit leggers met aangegroeide knieën, die alternerend 

aan stuur- en bakboord geplaatst zijn. Daarbij zijn tussen-

gevoegde losse knieën overbodig, in tegenstelling tot de 

Zuid-Franse schepen met knieloze leggers, waarbij knieën 

wel noodzakelijk zijn. Zonder knieën zouden de boorden 

niet ondersteund zijn. Dit geldt ook voor de legger De 

Meern 7, waarbij de opstand onvoldoende hoog is om de 

functie van knie te kunnen vervullen. Wel is de opstand 

voldoende hoog om, na het afwerken van het vlak en de 

plaatsing van de leggers, daartegen de onderste boord-

gang in een verticale stand te plaatsen. Waarschijnlijk was 

door de onderkant van de boordgang een spijker in de 

onderkant van de opstand geslagen, als gereconstrueerd 

op afb. 11.13e. Hiervan is weliswaar geen spoor terugge-

vonden, maar een aanwijzing hiervoor, en een verklaring 

daarvan, vormt de oudtijdse beschadiging in de achter-

kant van de legger onder de opstand, te zien op afb. 

11.16 en aangegeven op afb. 11.13d. Samen met de van 

onderaf ingeslagen spijker vormt dit een stevige verbin-

ding tussen vlak en boord, vergelijkbaar met De Meern 6, 

waar ook spijkers op korte afstand van de onderkant van 

de boorden tot in het liggende deel van de knieën gesla-

gen waren.565 Bij de Zuid-Franse schepen was hiervoor een 

lage opstand bij de buitenste vlakplanken aangebracht,566 

vergelijkbaar met de opstand van de legger De Meern 7. 

Overigens komt een dergelijke bevestigingswijze ook wel 

voor bij enkele Noordwest-Europese aken, bijvoorbeeld 

bij de Woerden 7, waar van buitenaf spijkers door de 

onderkant van de L-vormige kimmen in (uitsluitend) de 

onderkant van de aangegroeide knieën geslagen zijn.

Omdat de lage opstanden van de leggers geen functie 

hadden als knie, valt ook voor De Meern 7 te denken aan 

een spantensysteem van afwisselend leggers en knieën. 

Hoewel De Meern 7 tot nu toe het enige Noordwest-

Europese voorbeeld van een aak-achtige met een dergelijk 

spantenstelsel zou zijn, is dit systeem in onze gebieden 

niet geheel onbekend. Opvallend genoeg is het enige 

andere voorbeeld ook uit De Meern afkomstig, hoewel 

van een ander scheepstype: opnieuw het punterachtige 

vaartuig De Meern 6 met paren van leggers en spanten 

met knieën aan beide zijden van de romp.567 Mogelijk was 

ook De Meern 7 voorzien van een combinatie van leggers 
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en knieën, enigszins vergelijkbaar met het ‘Rhône-Saône 

systeem’. In plaats van steeds drie leggers en één knie-

enpaar, of het ‘De Meern 6 systeem’ met afwisselend een 

enkele legger en een knieënpaar, ligt voor De Meern 7 een 

andere variant voor de hand. 

Na de samenstelling van het vlak werden de (definitieve) 

leggers op regelmatige tussenafstanden geplaatst, met de 

opstand alternerend aan stuur- en bakboord. Vervolgens 

werden de onderste boordplanken tegen de opstanden 

gespijkerd. Na de plaatsing van de boorden, werden 

knieën toegevoegd, waarschijnlijk na steeds twee leggers 

of misschien drie. Een grotere afstand tussen de knieën 

zou echter onvoldoende sterkte opleveren. 

De kimvorm

Uit het voorafgaande blijkt dat de legger afwijkt van die 

bij alle andere tot nu toe gevonden Noordwest-Europese 

aak-achtigen. De vraag is of dit ook opgaat voor andere 

scheepsbouwkundige aspecten. Kenmerkend voor de aak-

achtigen zijn de L-vormige kimmen uit één stuk, waarvan 

de horizontale delen eenzelfde functie hebben als de 

buitenste vlakplanken van schepen zonder dergelijke 

kimmen. Uit de weinige wrakken waarvan beide boorden 

(deels) bewaard zijn gebleven, valt te constateren dat de 

vlakdelen van de kimmen, aan de binnenzijde gemeten, 

21 cm tot 30,5 cm breed zijn (zie tabel 11.8). Bovendien 

zijn per schip de vlakdelen aan beide zijden ongeveer 

even breed: de onderlinge verhouding varieert slechts van 

1 : 1,03 tot 1 : 1,05; alleen bij de Zwammerdam 2 is het 

verschil iets groter, namelijk 1 : 1,14. De breedtes van de 

buitenste vlakdelen van De Meern 7 laten echter een ge-

heel ander beeld zien. Het breedste deel is niet alleen ca. 

1,67 keer zo breed als het smalste, beide zijn bovendien 

aanmerkelijk breder dan de vlakdelen van de L-vormige 

kimmen bij de andere schepen, met inbegrip van de 

zijplanken met lage opstaande rand van de Lyonnese 

schepen PStG 2-5 en 7.574 Het meest aannemelijk is 

daarom, dat De Meern 7 niet voorzien was van L-vormige 

kimmen, of van vlakplanken met een opstaande rand, 

maar uitsluitend van vlakke planken. Dit houdt tevens in 

dat de boorden anders opgebouwd waren dan die van 

schepen met een L-vormige kim.

De boorden

Bij het ontbreken van L-vormige kimmen, moet aange-

nomen worden dat de kim575 bestond uit de buitenste 

vlakplanken en de daartegen geplaatste (onderste) boord-

planken. Hiervoor zijn voorbeelden aanwezig, hoewel 

schaars. Ook bij het vrijwel gelijktijdige wrak Lyon Parc 

Saint-Georges 8 was het vlak aan de zijden voorzien van 

normale planken. En opnieuw vormt het punterachtige 

vaartuig De Meern 6 met zijn scherpe kim van twee tegen 

elkaar geplaatste planken, een aanwijzing dat een der-

gelijke constructie niet alleen in de Romeinse tijd, maar 

ook in hetzelfde stroom- c.q. vaargebied bekend was. Een 

verschil met De Meern 6 en de Parc Saint-Georges 8 is, dat 

daarbij de boorden vallend geplaatst waren, maar bij De 

Meern 7 verticaal.576

11.2.8 Samenvattende conclusie

Inleiding

Op meerdere gronden is De Meern 7 van groot belang. 

Gebleken is dat ook aan de hand van één bescheiden 

scheepsonderdeel soms veel meer gegevens te ontlenen 

vallen, dan aanvankelijk gedacht werd. Op grond van 

bovenstaande analyses kunnen voor De Meern 7 conclu-

sies getrokken worden, die in veel gevallen een grote 

mate van waarschijnlijkheid hebben. De auteurs zijn zich 

er echter van bewust dat sommige conclusies vooral het 

karakter van aannames hebben, die niet altijd met harde 

gegevens te onderbouwen vallen. Op grond van kennis 

van en ervaring met de constructiewijze van andere ver-

gelijkbare schepen zijn deze wel de meest aannemelijke. 

Ze wijzen in ieder geval op een – naar de huidige stand 

van kennis – uitzonderlijk schip voor Noordwest-Europa, 

evenals de De Meern 6. Alleen al daarom is de aandacht 

die aan een zo summier scheepsrestant gegeven is verant-

woord. Ook wijst de legger op de noodzaak alle scheeps-

resten, hoe klein ook, eenzelfde aandacht te geven als 

de onderzoekers van Utrecht getoond hebben. Al te vaak 

zijn juist kleinere scheepsresten in de landarcheologie, bij 

gebrek aan voldoende kennis van de scheepsarcheologie, 

terzijde geschoven als van weinig belang zijnde of te 

gering om conclusies te kunnen trekken.

Tabel 11.8 Breedtes van de vlakdelen van L-vormige kimmen bij enkele Romeinse 
platbodems.

Smalste Breedste Verhouding tussen smalste en breedste vlakdelen568

De Meern 7 34,7 cm ca. 58,0 cm ca. 1 : 1,67 buitenste vlakplanken (resp. E en A) 569

De Meern 1570 24,8 cm 25,5 cm 1 : 1,03 L-vormige kimmen

Woerden 7571 29,0 cm 30,5 cm 1 : 1,05 L-vormige kimmen

De Meern 4572 21,1 cm 22,1 cm 1 : 1,05 L-vormige kimmen

Zwammerdam 2573 26,8 cm 30,5 cm 1 : 1,14 L-vormige kimmen
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De kenmerken van De Meern 7

De Meern 7 is een voor Noordwest-Europa zeer vroeg 

schip, waarschijnlijk gebouwd in het vierde kwart van 

de eerste eeuw na Chr. en, gezien de herkomst van het 

hout,577 op een ‘Nederlandse’ werf. Het volledig platte, 

kielloze vlak was samengesteld uit drie relatief brede vlak-

planken en wat smallere zijplanken. Tussen de boorden 

was de vlakbreedte waarschijnlijk ruim 3,20 m en tussen 

de buitenkant van de romp op vlakhoogte ruim 3,40 m. De 

lengte bedroeg mogelijk tussen 20 m en 25 m. 

Het schip was niet voorzien van L-vormige kimmen uit 

één stuk, maar van scherpe (= hoekige) kimmen, gevormd 

door de buitenste vlakplanken en de daartegen geplaatste 

(onderste) boordplanken. Waarschijnlijk was daarboven 

nog minstens één boordplank geplaatst. Aannemelijk 

is dat, uitgaande van de rechte zijkant van de legger 

inclusief opstand, de boorden verticaal geplaatst waren.

Als gebruikelijk bij dit type schip werden de huidplanken 

vooral bij elkaar gehouden door een spantenstelsel, be-

staande uit een afwisseling van knieloze leggers met een 

lage opstand aan één zijde en knieën. Bij de plaatsing van 

de leggers werd eerst, dicht bij de uiteinden, van bovenaf 

een spijker met kleine kop geslagen, een zogenaamde 

stelspijker, die de legger op zijn plaats fixeerde. De rest 

van de verbinding tussen de leggers en de huidplanken 

bestond uit grote spijkers met platte koppen. Van bovenaf 

zijn door de inhouten en huidplanken in voorgeboorde 

gaten twee spijkers per plank geslagen, waarvan de 

onder het vlak uitstekende punten in de onderkant van 

het vlak geslagen zijn. Daarvoor was het noodzakelijk de 

romp – na de plaatsing van alle leggers – aan één zijde 

omhoog te takelen. Als extra versterking zijn ook vanaf 

de onderkant spijkers zonder voorboring door vlakplank 

en inhout geslagen, waarbij de uitstekende punten terug-

geslagen zijn, maar dan in de bovenkant van de inhouten. 

Deze extra spijkers waren mede noodzakelijk, omdat 

de uiteinden alleen door de stelspijkers met kleine kop 

vastgezet waren.

Onbeantwoorde vragen

Enkele veronderstelde karakteristieken komen eerder 

overeen met de bouwwijze van punterachtige vaartuigen 

als De Meern 6, zoals de uit een vlakplank en onderste 

boordplank samengestelde scherpe kim in plaats van een 

L-vormige kim, en het spantensysteem van afwisselend 

leggers en knieën. Bij De Meern 6 was, in tegenstelling 

tot alle bekende, stevenloze aak-achtigen van het type 

Zwammerdam, met zekerheid voorzien van echte stevens 

(stevenbalken). Het is daarmee het enige tot nu toe be-

kende voorbeeld uit de Romeinse tijd van een platbodemd 

binnenvaartschip. De Meern 6 is echter een veel kleiner 

schip dan De Meern 7: van de eerste was het vlak binnen 

de boorden slechts 1 m breed, van De Meern 7 ongeveer 

3,20 m. Niet met zekerheid te bepalen valt of De Meern 

7 al dan niet van stevenbalken voorzien was. Zou dit wel 

het geval zijn geweest, dan behoort De Meern 7 niet tot 

de aak-achtigen, maar tot de praam-achtige vaartuigen.

11.2.9 Waardering scheepsonderdeel  
De Meern 7

Opmerking

Ook bij deze rapportage hoort, hoe summier de scheeps-

rest ook is, een formele waardering als bij De Meern 6. 

Deze moet het uitgangspunt vormen voor nog te nemen 

beslissingen met betrekking tot eventuele conservering 

en opslag of presentatie. 

Belevingsaspecten

 - Schoonheid

 · Zichtbaarheid als landschapselement 

Niet van toepassing.

 · Zichtbaarheid als expositie-element 

De vondst lijkt geschikt voor expositie in samen-

hang met de geplande tentoonstelling van het grote 

aak-achtige vaartuig De Meern 1 in het expositie-

centrum op de Hoge Woerd in De Meern (thans 

gemeente Utrecht). Samen met andere schepen en 

scheepsresten – zoals de kanorestanten De Meern 

2 en 3, het geborgen segment van De Meern 4, de 

resten van De Meern 6 en mogelijk (in de toekomst) 

ook (delen van) Vleuten 1 en 2 – zou een presentatie 

opgebouwd kunnen worden met zowel algemene 

als meer specifieke aspecten. Het algemene aspect 

betreft een overzicht van de scheepsbouw en rivier-

scheepvaart en de variatie aan scheepstypen van de 

vroege Romeinse keizertijd tot in de middeleeuwen. 

De meer specifieke aspecten benadrukken de grote 

bijzonderheid van het vondstgebied Vleuten-De 

Meern: De Meern 1 is het meest complete schip uit 

de Romeinse tijd met zelfs substantiële delen van 

inbouw en inrichting (het unieke vondstcomplex);578 

De Meern 4 is het enige Romeinse rivierschip (tot nu 

toe) waarvan alle huidplanken onderling bevestigd 

zijn door veer-en-deuvelverbindingen;579 De Meern 6 

is het enige punterachtige vaartuig uit de Romeinse 

tijd in Noordwest-Europa en De Meern 7 de enige 

representant van een relatief grote platbodem 

zonder L-vormige kimmen in Noordwest-Europa. 

Bij de vroegmiddeleeuwse wrakken Vleuten 1 en 2 

moet nog nader onderzoek plaatsvinden, maar ook 

deze vertegenwoordigen een periode waar – meer 

nog dan geldend voor de Romeinse tijd – het tot nu 

toe gevonden aantal wrakken zeer schaars is.

 · Totaal beoordeling schoonheid:  

Het begrip schoonheid is hier niet van toepassing. 

 - Herinneringswaarde 

De vondst is, hoe summier ook, representatief voor 

het maritieme verleden van Nederland, in dit geval 

vooral van de variëteit aan scheepstypen die in de 
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Romeinse tijd op de Nederlandse wateren gevaren 

hebben.

 - Totaal beoordeling belevingsaspecten 

Evenals De Meern 6, geeft De Meern 7 een onverwacht 

inzicht in bepaalde aspecten van het Nederlandse ma-

ritieme verleden en heeft daarmee tevens een zekere 

herinneringswaarde.

Fysieke kwaliteit

 - Gaafheid

 · Aanwezigheid scheepsresten 

Aangetroffen is slechts één legger. Score aanwezig-

heid scheepsresten: 1 punt.

 · Gaafheid scheepsresten 

Het bewaarde deel van de legger is gaaf, het belang-

rijkste onderdeel – de opstand – is echter verdwe-

nen, wat het object op zich minder behoudenswaard 

maakt. Score gaafheid scheepsresten: 1 punt.

 · Stratigrafie intact 

Niet van toepassing (bij een losse vondst als deze 

überhaupt niet van belang).

 · Mobilia in situ 

Niet van toepassing.

 · De invloed van de natuurlijke omgeving op de 

stabiliteit van het hout  

Niet van toepassing (bij een geborgen vondst niet 

van belang). Eindscore gaafheid: 1 punt.

 - Conservering 

 · Conservering organische wrakdelen 

Redelijk. Score conservering organische wrakdelen: 

2 à 3 punten.

 · Conservering metalen wrakdelen 

Goed. Score conservering metalen wrakdelen:  

3 punten.

Tabel 11.9 Eindscore waardering De Meern 7. 

Waarden Criteria Scores

Beleving Schoonheid behoudenswaard

Herinneringswaarde behoudenswaard

Eindbeoordeling Beleving behoudenswaard

Fysieke kwaliteit Gaafheid 1 punt

Conservering 3 punten

Totaalscore Fysieke kwaliteit 4 punten = behoudenswaard

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 3 punten

Informatiewaarde 3 punten

Representativiteit 2 punten

Totaalscore Inhoudelijke kwaliteit 8 punten = behoudenswaard

 · Conservering mobilia 

Niet van toepassing.

 · Eindscore conservering: 3 punten (afgerond).

Inhoudelijke kwaliteit

 - Zeldzaamheid

 · Zeldzaamheid periode 

Nog niet eerder is een (deel van een) dergelijk 

vaartuig uit de Romeinse periode aangetroffen.Score 

zeldzaamheid periode: 3 punten.

 · Zeldzaamheid regio 

Conform § 11.2.8. Score zeldzaamheid regio:  

3 punten.

 · Eindscore zeldzaamheid: 3 punten.

 - Informatiewaarde

 · Geografische kennislacunes 

Niet van toepassing.

 · Inhoudelijke kennislacunes 

Hoewel het hier slechts een legger betreft, is uit de 

bovenstaande beschrijving duidelijk dat toch tot 

een relatief goede reconstructie op hoofdlijnen van 

een tot voor kort in Noordwest-Europa onbekend 

scheepstype gekomen kan worden. Score informa-

tiewaarde inhoudelijke kennislacunes: 3 punten.

 · Eindscore informatiewaarde: 3 punten.

 - Representativiteit 

De legger is representatief voor een bepaald spanten-

systeem en, naar alle waarschijnlijkheid, ook voor de 

rompvorm.

 · Score representativiteit: 2 punten.

Eindconclusie 

De eindconclusie is dat legger, uitsluitend op grond van 

de verrassend hoge informatiewaarde, hoog scoort, 

ondanks het ontbreken van andere delen van het schip. 
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Het onderdeel zelf is door het ontbreken van de opstand 

echter niet (meer) behoudenswaard.

11.2.10 Selectieadvies legger De Meern 7

De vraag was of de legger geconserveerd en gedeponeerd 

zou moeten worden, ondanks het wetenschappelijke be-

lang van deze vondst. Het ontbreken van de opstand, het 

enige wezenlijk belangrijke onderdeel van deze legger, 

leidt tot de conclusie dat dit niet het geval is, ondanks de 

mogelijkheid dat in de toekomst nog andere delen van  

De Meern 7 gevonden worden, waarbij de legger opnieuw 

gewaardeerd kan worden in een ruimere context. De kans 

daartoe lijkt echter gering.
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12.1 Synthese 

12.1.1 Beschrijving van het landschap

Aan het eind van de eerste eeuw wordt bijna de hele 

onderzoekslocatie gedomineerd door de Heldammer rivier 

(zie afb. 2.11, fase 2). Het water stroomt van noord naar 

zuid in een vrijwel rechte bedding. De oeverbeschoeiing 

A1/A12, die omstreeks 96 na Chr. is aangelegd, vormt 

de oostelijke begrenzing van de rivier. De breedte van de 

rivier in deze periode is gereconstrueerd tussen de 70 en 

100 m. De diepte van de Heldammer geul is onbekend, 

maar de beddingafzettingen in deze bloeifase reiken tot 

minimaal 1,8 m-NAP. Het gemiddelde waterniveau schom-

melt vermoedelijk rond de 0,5 tot 0,8m+NAP.

In de tweede eeuw na Chr. schuift de rivier geleidelijk 

in westelijke richting (fase 2 en 3a). Het pakket kleiige 

afzettingen aan de westzijde van de onderzoekslocatie 

biedt een hogere weerstand tegen erosie. Op het moment 

dat de rivier dit pakket begint aan te snijden neemt de 

migratiesnelheid af of stagneert.

Kort daarna, aan het eind van de tweede of begin derde 

eeuw, raakt de verbinding van de Heldammer rivier met 

de Oude Rijn stroomrug, die zich ca. 700 m (zie afb. 

2.1) ten noorden van het opgravingsterrein bevindt, 

gestremd. Als gevolg van de verminderde transportca-

paciteit wordt in een tijdsbestek van enkele decennia 

een aantal zandpakketten in de voormalige bedding 

afgezet (fase 3b). Hierdoor nemen de dimensies van 

de rivier af. In de eerste decennia van de derde eeuw 

is de bedding nog slechts 40 – 50 m breed en 2,5 m 

diep (fase 4a en 4b). De palenrijen A5 en A4/A6/A8 

vormen de oostelijke oeverbeschoeiing rond het eind 

van de tweede/begin derde eeuw. Als de rivier iets 

verder westwaarts is verplaatst wordt een deel van deze 

beschoeiing opnieuw aangelegd, structuur A3/A9/A11. 

Doordat de oostelijke rivieroever in het centrale deel van 

het opgravingsterrein lange tijd, waarschijnlijk vanaf het 

midden van de tweede eeuw tot aan de verlandingsfase 

in de derde eeuw (fase 4c), nagenoeg op dezelfde plaats 

bleef liggen, is het niet duidelijk of deze beschoeiingen 

zijn aangelegd op het moment dat de rivier zich nog 

uitstrekte tot aan de westzijde van het plangebied (fase 3) 

of dat de rivierbedding al aan het krimpen was (fase 4).

12 Synthese en conclusies

In het centrale en zuidelijke deel van het opgravingster-

rein vindt met name sedimentatie aan de westzijde van 

rivierbedding plaats, terwijl in het noorden sediment 

aan de oostzijde van de rivier wordt afgezet. Als gevolg 

van doorgaande sedimentatie wordt de bedding steeds 

smaller en ondieper. Rond het midden van de derde eeuw 

resteert nog slechts een ca. 10 m brede laagte in het 

landschap die ca. 1 meter diep is ten opzichte van het 

omliggende landschap. Doordat watertransport niet of 

nauwelijks meer plaatsvindt kan bodemvorming optreden 

en vormt zich een donkergrijze vegetatiehorizont in 

de top van de restgeul (fase 5). De aanwezigheid van 

een dubbele horizont in het noordelijke deel van het 

opgravingsterrein (put 7 en 11) duidt op een kortstondige 

toevoer van water en sediment, vermoedelijk aangevoerd 

tijdens een periode van hoogwater in de noordelijk 

gelegen Rijnbedding. Wanneer deze overstroming heeft 

plaatsgevonden is niet duidelijk. 

In de zevende eeuw (fase 6) wordt in het centrale deel 

van het opgravingsterrein een kuil met een doorsnede 

van ca. 8 m gegraven direct ten oosten van de restgeul. 

Deze poel, ca. 1,5 m diep en gevuld met water, dient 

waarschijnlijk als drenkkuil. In het stilstaande water 

begint echter al snel verlanding op te treden, waardoor de 

poel ondieper wordt. Door middel van twee greppels staat 

deze poel in verbinding met de langgerekte laagte die de 

naastliggende restgeul vormde, vermoedelijk om de wa-

tertoe- en/of -afvoer enigszins te reguleren. De schelpen 

in het veenpakket geven aan, dat het water helder, zoet, 

stilstaand en voedselrijk was (zie bijlage 2.1). De plan-

tenresten tonen aan, dat het water rijk begroeid was en 

dat op de oevers een kruidenrijke vegetatie stond. Bomen 

ontbraken in de directe omgeving. Aan het eind van de 

zevende of in de loop van de achtste eeuw is de poel al 

gedeeltelijk verland en nog slechts 1 m diep. In de daarop 

volgende eeuwen vindt geen natuurlijke sedimentatie of 

erosie meer plaats in het onderzoeksgebied (fase 7).

12.1.2 De beschoeiingen

Op het oostelijke deel van het terrein zijn zeven rijen van 

palen aangetroffen. Deze volgen allemaal de loop van de 

rivier en zijn geïnterpreteerd als oostelijke beschoeiingen 

van de waterloop in verschillende periodes. Uit deze rijen 

kunnen, van oost naar west, in ieder geval drie fasen 

worden onderscheiden.
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Structuur A1/A12

In het oostelijke deel bevindt zich de vroegste beschoei-

ing op het terrein. Deze zware oeverversteviging is 

globaal noord-zuid georiënteerd en buigt aan de noord-

zijde richting het oosten af (zie afb. 3.7). Mogelijk maakte 

de rivier hier een bocht. De structuur is opgebouwd uit 

kleine, dicht opeen geplaatste paaltjes met op regelmatige 

afstand, gemiddeld om de 2,93 m, een dikke aangepunte 

paal aan de westzijde. Dichter naar de bocht toe wijken 

de grotere palen iets naar het westen. In de bocht zelf zijn 

vijf dikke palen dicht bijeen in de grond geslagen. Aan de 

oostkant van de kleine paaltjes is op drie plekken liggend 

hout waargenomen. In twee gevallen resteert nog slechts 

een schaduw van het ter plekke weggerotte hout, maar 

direct ten zuiden van de bocht is het hout nog bewaard 

gebleven.

Waarschijnlijk bestond de beschoeiing uit kleine, dicht 

opeen geslagen paaltjes met aan de oeverzijde horizontaal 

geplaatste planken of balken om de druk van de grond op 

de paaltjes te verdelen. De dikke, diep ingeslagen palen 

aan de waterzijde hebben mogelijk gediend om deze 

constructie te verstevigen. Deze palen kunnen daarnaast 

ook nog dienst hebben gedaan als stoot- of meerpalen.

Van de 79 bemonsterde kleine paaltjes zijn er twee van 

eikenhout, de rest is van elzenhout gemaakt. In het door 

de ROB in 1994 opgegraven deel zijn ook nog essenhou-

ten paaltjes gevonden. Het liggende hout is een gekloofde 

eiken stam van ruim 3,5 m lang. Drie van de dikke palen 

zijn van iepenhout vervaardigd, de overige elf van eiken-

hout. Alle drie de iepen palen en zes van de eiken palen 

waren geschikt voor dendrochronologisch onderzoek. De 

meetreeksen van de eiken verlopen zeer synchroon met 

elkaar wat een kenmerk is voor bomen die in hetzelfde 

gebied hebben gegroeid. De iepencurve vertoont grote 

overeenkomsten met die van de eiken. Het hout heeft 

waarschijnlijk een lokale herkomst.

Alle eiken palen hebben een kapdatum van 93 na Chr. 

Opmerkelijk is dat de iepen allemaal een andere veldatum 

hebben: resp. 94, 95 en 96 na Chr. In het veld zijn geen 

sporen waargenomen die erop duiden dat de iepen ter 

vervanging van oudere palen dienden. Ook de identieke 

braampatronen op verschillende beschoeiingspalen en 

de gemiddelde afstand van ca. 10 voet tussen de grote 

palen duiden erop dat de beschoeiing in één bouwfase 

is aangelegd. Het is aannemelijk dat het hout een tijd in 

opslag heeft gelegen alvorens het gebruikt is voor de 

aanleg van de beschoeiing. Dat zou ook het verschil in 

kapmomenten van de kleine elzenhouten palen verklaren. 

Hiermee lijkt de constatering dat het hout ‘groen’ bewerkt 

is tegengesproken. Echter, rondhout met schors kan in 

opslag tot maximaal drie jaar ‘vers’ blijven en dezelfde 

bewerkingskenmerken vertonen als direct na de kap 

bewerkt hout. Ook is het nog mogelijk dat het hout op 

verschillende momenten wel direct na de kap is bewerkt, 

en daarna in opslag is gegaan. Als het hout uit opslag 

afkomstig is kunnen de kapdata daardoor slechts gezien 

worden als terminus post quem voor de bouw van de oe-

verversteviging. Deze beschoeiing is hoogstwaarschijnlijk 

in de laatste vijf jaar van de eerste eeuw aangelegd.

Uit deze periode zijn meerdere oeververstevigingen 

bekend.580 Zo is op ongeveer 1,5 km ten zuidwesten van de 

onderzoekslocatie in 2003 een wigvormige houtconstructie 

aangetroffen in een zuidelijke bocht van de Heldammer 

stroom, die onderhevig was aan erosie. Deze krib bestond 

uit verticaal gestelde palen en horizontaal aangebrachte 

planken. De palen waren zowel van eiken- als van iepen-

hout vervaardigd. Twee palen waren geschikt voor dendro-

chronologisch onderzoek. Een iep bleek een kapdatum van 

99/100 na Chr. te hebben, een eik is in 100 geveld.581

Iets verder naar het westen is in 1998 op meerdere 

locaties onderzoek verricht naar de Romeinse weg, die 

daar op maximaal 10 m van de Heldammer rivier liep. 

Daarbij zijn verschillende beschoeiingsfasen van de rivier 

aangetroffen, ook hier in een zuidelijke, door erosie 

geteisterde bocht. 582 De vroegste beschoeiing, 91 na 

Chr., bestaat uit een rij iepen palen, die net als bij de 

bovengenoemde krib min of meer haaks op de oever zijn 

geplaatst. Acht eikenhouten palen, met een veldatum van 

92/93 na Chr., maken onderdeel uit van de fundering 

van een steigerconstructie. Tenslotte is hier een zware 

beschoeiing aangetroffen van eiken palen en horizontale 

beschotplanken van zilverspar. Deze is lokaal versterkt 

tot een kademuur. Dendrochronologisch onderzoek heeft 

een kapdatum opgeleverd van 99/100 na Chr.583

In Alphen aan den Rijn is vlakbij het castellum in de 

oeverzone van de Oude Rijn een wirwar aan palen en 

balken aangetroffen, daterend van 42 tot 125 na Chr.584 In 

de jaren ‘90 van de eerste eeuw is hier veelvuldig gewerkt 

aan oeververstevigingen. Een daarvan, kade 4, bevatte 

eikenhout dat in 94 na Chr. gekapt is. Net als de beschoei-

ing A1/A12 is voor deze constructie naast eikenhout ook 

zachthout gebruikt. In verschillende houtclusters in de 

directe omgeving is nog meer hout met dendrochronolo-

gische dateringen uit het laatste decennium van de eerste 

eeuw aangetroffen. Uit de groeipatronen van de bemon-

sterde eiken blijkt dat ze lokaal of regionaal gegroeid zijn.

Ook in Valkenburg zijn in de nabijheid van het castellum 

de beschoeiingen van de Romeinse Rijn onderzocht. 585 

De oudste dateert rond 100 na Chr. en bestond, naast 

eikenhout, voornamelijk uit essenhout. 

Tenslotte zijn in Leiden in het kanaal van Corbulo vanaf 

de tweede helft van de eerste eeuw na Chr. elkaar 

opvolgende oeverbeschoeiingen aangetroffen. 586 In eerste 

instantie een enkele of dubbele rij kleine paaltjes, later 

zware beschoeiingen van dicht opeen geslagen aange-

punte palen met dumplagen ertussen.
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Het valt op dat het meeste hout voor deze oeververstevi-

gingen aan het begin van de jaren ‘90 en rond 99/100 is 

gekapt. Dezelfde data komen naar voren bij het hout van 

de limesweg. De eerste bouwjaren van de limesweg lijken 

tussen 89 en 93 na Chr. te liggen en er zit een tweede piek 

in het hout dat in de weg is gebruikt omstreeks 99/100. 

Alles wijst erop dat er in deze perioden twee grote centraal 

gestuurde bouwcampagnes draaiden, met veel aandacht 

ook voor het ‘natte’ front van de limesweg. 587

In 93 is in Germania Inferior op grote schaal eikenhout 

gekapt, waarschijnlijk georganiseerd van hogerhand. 

Het hout is in een opslag gegaan en gebruikt voor onder 

andere militaire bouw- en infrastructurele werken. Het 

meeste bouwhout uit de eerste eeuw was van goede kwa-

liteit en had een lokale herkomst. Door de grootschalige 

kapcampagnes zal het landschap veranderd zijn. Deze 

ontbossing heeft ook gevolgen gehad voor het verdere 

houtgebruik in de tweede eeuw. Er zijn andere houtsoor-

ten gebruikt en er werd ook hout geïmporteerd. Zo is  

de mogelijke meerpaal van LR62, met een datering van 

131 ± 5, afkomstig uit Duitsland.

Structuren A4/A6/A8 en A7; A3/9/A11 en A13; A5

Ongeveer 45 tot 50 m verder naar het westen is nog een 

aantal palenrijen aangetroffen die waarschijnlijk onderdeel 

zijn geweest van twee opeenvolgende beschoeiingen. 

Doordat de oostelijke rivieroever in het centrale deel van 

het opgravingsterrein lange tijd, waarschijnlijk vanaf het 

midden van de tweede eeuw tot aan de verlandingsfase 

in de derde eeuw (fase 4c), nagenoeg op dezelfde plaats 

bleef liggen, is het niet duidelijk of deze beschoeiingen 

zijn aangelegd op het moment dat de rivier zich nog 

uitstrekte tot aan de westzijde van het plangebied (fase 3) 

of dat de rivierbedding al aan het krimpen was (fase 4).

In het zuidelijke deel van het terrein is de westwaartse mi-

gratie minder sterk dan in het noorden. Mogelijk is rond 

het einde van de tweede/begin derde eeuw een beschoei-

ing aangelegd waarvan de palenrijen A5, A4/A6/A8 en 

A7 deel hebben uitgemaakt. Structuur A4/A6/A8 bestaat 

uit een noord-zuid georiënteerde rij van 73 aangepunte 

paaltjes. Deze staan dicht opeen in een redelijk strakke 

rij van bijna 15 m lengte. De paaltjes zijn niet erg diep 

ingeslagen waardoor er geen hout bewaard is gebleven. 

Aan de noordzijde stopt deze beschoeiing abrupt. In het 

zuiden lijkt de rij uit te waaieren in een kluwen kleine 

aangepunte paaltjes.

Op 40 tot 50 cm ten westen van deze palenrij zijn parallel 

nog vijf paalsporen aangetroffen, structuur A7. Deze rij 

is 7 m lang en bestaat eveneens uit verticale aangepunte 

paaltjes, die ondiep zijn ingeslagen. Door de nabijheid 

van beide palenrijen en de gelijke oriëntatie bestaat het 

vermoeden dat ze bij elkaar hebben gehoord. Te denken 

valt aan een steigertje of plankier.

Als enige tijd later de Heldammer rivier een aantal meters 

naar het westen is verplaatst wordt het noordelijke 

deel geheel nieuw aangelegd: structuur A3/A9/A11 en 

misschien A13. Structuur A3/A9 wordt gevormd door een 

globaal noord-zuid georiënteerde rij paaltjes, die in het 

zuiden licht naar het zuidoosten afbuigt. Over een lengte 

van ruim 12 m staan 31 kleine aangepunte paaltjes op 

ongeveer twee keer zo grote afstand van elkaar als bij 

de hierboven beschreven fase. Het is opmerkelijk dat de 

paaltjes van het noorden naar het zuiden toe geleidelijk 

dieper zijn ingeslagen. De noordelijke 10 m van deze 

rij is zeer regelmatig geconstrueerd: alle paaltjes staan 

op regelmatige afstand en zijn met de punt naar het 

oosten gericht. Naar het zuiden toe neemt de regelmaat 

af. De richting van de punt varieert sterk, net als de 

onderlinge afstand en de diepte. Van drie paaltjes is de 

elzenhouten punt nog bewaard gebleven. Hierop zijn 

dezelfde braampatronen waargenomen als op een aantal 

elzenhouten paaltjes van een palenrij 25 m verder naar 

het noorden, structuur A11. Deze 3 m lange rij bestaat 

uit zeven elzenhouten en één eikenhouten paal, die alle 

met de punt naar het oosten staan gericht. De oriëntatie 

van de rij, de braampatronen, de schuinstand van de 

paaltjes, de onderlinge afstand en de stratigrafie maken 

het zeer waarschijnlijk dat dit de noordelijke voortzetting 

van structuur A3/A9 is. Ten oosten van structuur A11 

zijn twee aangepunte elzenhouten paaltjes aangetroffen. 

Op een van de paalpunten zijn dezelfde braamsporen 

waargenomen als op een aantal palen van deze beschoei-

ing. Dit doet vermoeden, dat de palen ter plekke zijn 

bewerkt om meteen gebruikt te worden. Waarschijnlijk 

hebben ze onderdeel uitgemaakt van dezelfde structuur. 

Een vlonder of plankier is in dit geval de meest voor de 

hand liggende mogelijkheid. Verder naar het noorden zijn 

in het verlengde van structuur A11 nog vijf paalsporen 

aangetroffen. structuur A13. De aangepunte paaltjes zijn 

ondiep ingeslagen en het is niet zeker of deze onderdeel 

van dezelfde beschoeiing hebben uitgemaakt.

De kluwen paaltjes ten zuiden van de structuren A4/

A6/A8 en A3/A9 bestaat vermoedelijk uit deels verrotte 

paaltjes van de beschoeiing A4/A6/A8. Hier werden 

waarschijnlijk nieuwe paaltjes bijgeslagen ter versteviging 

van de oever. Aangezien de rivier in het zuiden nauwelijks 

is verplaatst stonden de paaltjes van structuur A5 nog 

in het water, waardoor deze hoogstwaarschijnljik niet 

vervangen hoefden te worden.

Het verschil in constructiewijze tussen deze beide 

oeververstevigingen en A1/A12 valt direct op. A1/A12 is 

een zware beschoeiing met dikke, diep ingeslagen palen 

en horizontaal geplaatste planken en/of balken. De twee 

latere structuren zijn veel lichter en zijn bovendien ten 

opzichte van de gereconstrueerde waterlijn erg ondiep 

ingeslagen. Mogelijk is hier sprake van een lichte be-

schoeiing, aangelegd om afkalving van een flauwe oever 

tegen te gaan. Rond het begin van de derde eeuw begint 
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de Heldammer rivier te krimpen. In fase 4b is bovendien 

duidelijk dat de rivier in het oosten een tijd op dezelfde 

plek is gebleven, getuige de vondstrijke beddingafzetting. 

In fase 4c begint de definitieve verlanding al en in de loop 

van de derde eeuw is de rivier (zo goed als) onbevaarbaar. 

Een dergelijke robuuste beschoeiing als aan het einde van 

de eerste eeuw was toen vermoedelijk niet meer nodig.

Verder is het opmerkelijk dat er ten noorden van de knik in 

de beschoeiing A1/A12 geen palenrijen meer zijn aangetrof-

fen. Het lijkt erop dat de oever hier geen versteviging heeft 

gehad. De reden daarvoor is niet duidelijk. Vermoedelijk 

was hier geen activiteit op het terrein en was het niet nodig 

om het grondlichaam achter de rivier tegen afkalving te 

beschermen. Een andere mogelijkheid is, dat de oever zo 

flauw was dat deze geen beschoeiing behoefde.

12.1.3 De sporen

Aangezien de Heldammer rivier zich in fase 2 en 3 over 

vrijwel het gehele terrein uitstrekt zijn eventueel aanwe-

zige oudere sporen niet meer aan te tonen. De sporen die 

zich op de onderzoekslocatie bevinden dateren daarmee 

vanaf de tweede eeuw na Chr. In totaal zijn 34 greppels, 

28 kuilen, 37 paalkuilen, een dierbegraving en 23 locaties 

met hoefindrukken aangetroffen.

De meeste sporen zijn op het eerste sporenvlak waar-

genomen en bevatten geen of nauwelijks (dateerbaar) 

vondstmateriaal. De dateerbare stukken komen vrijwel 

allemaal uit de Romeinse tijd, wat echter niet betekent dat 

de sporen dan ook Romeins zijn. In het algemeen zijn de 

sporen aan de hand van de stratigrafie, vulling, kleur en 

associatie met andere sporen niet nader te dateren dan in 

de late middeleeuwen/nieuwe tijd, vroege middeleeuwen 

of (vermoedelijk) Romeinse tijd. 588

Sporen uit de late middeleeuwen/nieuwe tijd

De sporen uit de late middeleeuwen/nieuwe tijd worden 

gedomineerd door perceleringsgreppels uit de nieuwe 

tijd. Deze zijn in het oostelijke en noordelijke deel van 

het terrein oost-west georiënteerd. Op de rest van de 

onderzoekslocatie is de oriëntatie noord-zuid. Daarnaast 

zijn enkele greppels aangetroffen die verband houden 

met de oude Alendorperweg. Deze doorkruiste het terrein 

van het noordwesten richting het zuidoosten en is op 

een luchtfoto uit 1956 nog in het landschap te herkennen 

(zie afb. 3.14). Vier kuilen, die bij de waarneming in 2009 

zijn gedocumenteerd ten zuiden van de Burgemeester 

Middelweerdbaan, houden vermoedelijk verband met de 

verplaatste rij betonnen informatiezuiltjes aan de noord-

westrand van het castellumterrein.

Vier kuilen op de deellocatie rotonde ‘t Zand dateren in 

de late middeleeuwen en houden mogelijk verband met 

enkele paalkuilen en kuilen die zijn aangetroffen bij de 

opgraving LR38 ten noorden van de rotonde. De overige 

sporen uit deze periode konden niet nader geduid worden.

Sporen uit de vroege middeleeuwen

In het centrale deel van de opgraving zijn een grote kuil, 

twee greppels en een paalkuil aangetroffen. Dit zijn de 

enige sporen op het terrein, die aantoonbaar ouder zijn 

dan de perceleringsgreppels uit de late middeleeuwen/

nieuwe tijd en jonger dan de laatste verlandingsfase van 

de restgeul van de Heldammer rivier. De kuil, K08, heeft 

een diameter van 7,7 m en is ongeveer 1,5 m diep. De 

sterk verrommelde laag aan de basis geeft aan dat deze 

geen natuurlijke oorsprong heeft, maar is gegraven (zie 

afb. 3.17). De greppel ten westen van de kuil, G25, loopt 

van het midden van de restgeul tot aan de kuil en heeft 

een zeer onregelmatige bodem (zie afb. 3.15). G26 loopt 

ongeveer van het midden van de kuil in zuidoostelijke 

richting. Deze greppel doorsnijdt de hogere vullingen 

van de kuil en is dus later gegraven. Beide greppels 

worden dieper naarmate de afstand tot de kuil kleiner is. 

Vermoedelijk stond de kuil door middel van deze greppels 

in verbinding met de langgerekte laagte, die de naastge-

legen restgeul vormde. Hoefindrukken van evenhoevigen 

in de vegetatiehorizont van de restgeul vlakbij de kuil dui-

den erop dat deze waarschijnlijk als drenkkuil dienst heeft 

gedaan. Mogelijk dienden de greppels om het laatste 

beetje restwater uit de omgeving naar de kuil te leiden. In 

eerste instantie G25 en later, toen de kuil al grotendeels 

verland was, G26. De grote hoeveelheid vondstmateri-

aal en de samenstelling ervan suggereert een tweede 

gebruik als afvalkuil, mogelijk in de periodes dat het vee 

niet gedrenkt werd. Drie paalsporen, PK13/PK15, aan 

de noordoostzijde van de kuil zijn misschien onderdeel 

geweest van een omheining of plankier. De relatie van al 

deze sporen met de paalkuil, PK35, die in het zuidelijke 

verlengde van G26 is aangetroffen, is onduidelijk.

Van de 468 fragmenten aardewerk, die in de kuil zijn 

aangetroffen dateren er 459 uit de Romeinse tijd. Negen 

komen uit de vroege middeleeuwen. Het metaal betreft 

114 ijzervondsten, het merendeel (fragmenten van) 

nagels, waarvan er vijf pas voorkomen vanaf de vroege 

middeleeuwen. Een zilveren denarius is geslagen in 194 

of 195 na Chr. De kapdatum van een stuk hout is door 

middel van dendrochronologisch onderzoek vastgesteld 

op na 346 na Chr. Analyse van twee 14C-monsters heeft 

dateringen opgeleverd van 594-763 resp. 605-675 na Chr. 

Hieruit kan geconcludeerd worden, dat de grote hoeveel-

heid Romeins materiaal opspit is. De kuil dateert in de 

vroege middeleeuwen en is in de zevende eeuw gegraven. 

Aan het eind van de zevende of in de loop van de achtste 

eeuw was de kuil al gedeeltelijk verland.

Sporen met een (mogelijk) Romeinse datering

Slechts acht sporen dateren aan de hand van de stratigra-

fie of associatie met andere sporen zeker in de Romeinse 

tijd. Het gaat in alle gevallen om paalsporen. PK26 en 



255 

PK27 zijn ongeveer 3,5 m ten oosten van de beschoeiing 

A11 ingeslagen. De braampatronen op het elzenhout van 

een van beide aangepunte paaltjes zijn identiek aan een 

van de elzenhouten palen van structuur A11. Dat geeft 

aan dat het hout gelijktijdig is bewerkt, vermoedelijk 

ter plekke. Waarschijnlijk hebben deze beide paaltjes 

onderdeel uitgemaakt van deze structuur. Een functie als 

plankier of vlonder is het meest voor de hand liggend.

Ook de palen PK16 en PK37 vertonen gelijke braampa-

tronen. PK16 is in het veld voor het eerst gezien bij het 

afwerken van de grote kuil, K08. Daarbij was het niet dui-

delijk of de paal door de kuil heen geslagen was of juist 

vergraven bij de aanleg van deze poel (zie afb. 3.21). Aan 

de hand van de braamsporen en de stratigrafie van PK37 

kunnen beide palen in fase 4b geplaatst worden. PK29 

komt onder de diepere lagen van fase 4c uit en dateert 

eveneens in fase 4b. PK06 bevindt zich verder oostwaarts. 

Deze is aangetroffen in de oudere strata van fase 3a en 

is daarmee vanaf het midden van de tweede eeuw te 

plaatsen. De laatste twee paalsporen, PK28 en PK36 zijn 

onder de afzettingen van de laatste verlandingsfase van 

de restgeul tevoorschijn gekomen en dateren in fase 4c.

De overige paalsporen zijn op het eerste sporenvlak aan-

getroffen en bevatten geen (dateerbaar) vondstmateriaal. 

De meeste zijn op basis van de vulling en kleur mogelijk 

in de Romeinse tijd te dateren. Dat geldt ook voor de 

greppels, de kuilen en een dierbegraving. Het skelet van 

een paard is aangetroffen in de afzettingen van fase 3a. 

Aangezien er geen insteek van een kuil is waargenomen is 

een datering in de Romeinse tijd goed mogelijk. 

Vier greppels hebben een oriëntatie en vulling, die afwijkt 

van die van de greppels uit de late middeleeuwen/nieuwe 

tijd en de vroege middeleeuwen. Deze bevinden zich 

in het oostelijke deel van het terrein en zijn ingegraven 

in de afzettingen van fase 3a. Daarmee dateren deze 

na het einde van de tweede eeuw. Datzelfde geldt voor 

zeven kuilen, die zich tussen de beschoeiingen A1/A12 

en A4/A6/A8 bevinden. Elf kuilen zijn ten westen van de 

beschoeiing A3/A9/A11 aangetroffen. Deze zijn allemaal 

ingegraven in de afzettingen van fase 4c en dateren 

daarmee na de tweede helft van de derde eeuw.

Een duidelijke functie of samenhang van de sporen uit 

de (vermoedelijk) Romeinse tijd is niet te reconstrueren. 

Er kan ook niet uit afgeleid worden welke activiteiten er 

op de onderzoekslocatie plaatsvonden. Hoefindrukken in 

de oeverzones van alle fasen van de Heldammer rivier, 

zowel aan de oost- als de westzijde, tonen aan dat het 

terrein in de Romeinse tijd in elk geval gebruikt werd als 

drenkplaats voor vee.

Vier paalkuilen met een onbekende datering

In het noordwestelijke deel van het terrein zijn vier 

paalkuilen aangetroffen, PK01-PK04, die noch aan de 

hand van de stratigrafie, noch op basis van de kleur 

en vulling gedateerd konden worden. Bij alle vier is de 

schaduw van een weggerotte paal te zien, die in een kuil 

met een vlakke bodem is geplaatst. In geen van de sporen 

is materiaal gevonden. In dit deel van het terrein zijn, 

afgezien van greppels en kuilen uit de nieuwe tijd, andere 

sporen noch vondsten aangetroffen. Datzelfde geldt voor 

ander onderzoek in de directe omgeving. Van de palen is 

geen hout meer bewaard gebleven, maar de ronde sporen 

zijn goed geconserveerd en duidelijk zichtbaar, net als de 

insteek van de paalkuilen (zie afb. 3.12).

De onderlinge afstand tussen de palen is erg groot en 

onregelmatig, wat een functie als staander van een 

gebouw zeer onwaarschijnlijk maakt. Misschien zijn de 

bijbehorende sporen minder diep geweest en in de bouw-

voor opgenomen of betreft het eenpalige constructies. 

Zowel de functie als de datering van deze paalkuilen blijft 

onduidelijk. Er kan slechts gesteld worden, dat ze door 

de afzettingen van fase 4a zijn gegraven. Daarmee zijn ze 

niet voor het midden van de derde eeuw te dateren.

12.1.4 Het vondstmateriaal

De sporen bevatten geen of nauwelijks (dateerbaar) 

vondstmateriaal. Bovendien is er geen samenhang te 

ontdekken tussen de sporen die in het algemeen direct 

onder de bouwvoor zijn aangetroffen. De enige constante 

op het terrein is de Heldammer rivier die naar het westen 

toe migreert, krimpt en uiteindelijk verlandt. Aan de hand 

van een aantal kenmerkende lagen die zowel in het vlak 

als in het profiel te volgen waren over het terrein is een 

fasering opgesteld. Om een beeld te krijgen van het (al 

dan niet veranderende gebruik van het) gebied wordt 

het vondstmateriaal hieronder per fase besproken. In 

fase 1, een kleilichaam van onbekende genese daterend 

in de midden/late ijzertijd, is geen vondstmateriaal 

aangetroffen.

Fase 2

Fase 2 wordt gevormd door de oudste afzettingen van de 

Heldammer rivier op het terrein. Deze bevinden zich ten 

oosten van de beschoeiing A1/A12 en dateren daarmee 

vóór 96 na Chr. Al het aardewerk dateert in de Flavische 

periode, en er zijn geen stukken aangetroffen die vóór 

70 dateren. Het betreft voornamelijk kleine fragmenten. 

Eén fragment is afkomstig van een geverfde beker met 

kerfsnedeversiering, een relatief zeldzame decoratiewijze 

voor in techniek A geverfde bekers. Opvallend is verder 

het ontbreken van uit de hand gevormd aardewerk.

Er zijn slechts twee stukken grofkeramiek aangetroffen, 

een fragment van een tegula en een ondefinieerbaar 

brokje. Een stuk kalksteen hoort in de categorie bouwma-

teriaal thuis.
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Het metaalcomplex bestaat in deze periode voornamelijk 

uit nagels. Verder zijn er twee munten aangetroffen: een 

as van Vespasianus (77-78) en een stempelfrisse as van 

Domitianus (81). Bijzonder is de vondst van een complete 

speer met inscriptie. Deze is ten westen van de beschoei-

ing in de diepere strata van de afzettingen uit fase 2 aan 

het licht gekomen. De inscriptie, VIIRAX, is aangebracht 

op de schacht van de speerpunt. Opmerkelijk is het 

gebruik van de nominativus, in plaats van het gebruike-

lijke bezittelijke voornaamwoord dat bij eigendommen 

voorkomt. Voor de ongewone naam zijn in Nederland 

drie paralellen bekend: twee terra sigillata-scherven 

uit Vechten589 en een umbo uit Valkenburg590. Voor het 

aardewerk uit Vechten is geen context bekend. De umbo 

dateert uit de tweede eeuw. Door de vondstcontext van 

de speer dateert deze in het laatste kwart van de eerste 

eeuw. Waar Bogaers een mogelijk Keltische of Gallische 

herkomst van de naam vermoedde lijkt een Bataafse 

oorsprong meer voor de hand te liggen: bij Tacitus wordt 

vermeld dat Verax, een neef van Julius Civilus, de opstan-

dige troepen leidde in de aanval op Arenacum.591

Uit dezelfde diepere afzettingen van de Heldammer 

rivier ten westen van de beschoeiing A1/A12 is een 

fuik afkomstig. Ten oosten van deze oeverversteviging 

zijn een eikenhouten balk en nog een zestal stuks hout 

gevonden. De balk bleek een legger van een schip te 

zijn, De Meern 7. Dendrochronologisch onderzoek heeft 

een kapdatum van ná 74 opgeleverd, wat dit mogelijk 

het oudste scheepsrestant in Nederland maakt. Hoewel 

het slechts een klein deel van een schip is heeft specia-

listisch onderzoek uitgewezen dat het om een bijzonder 

type gaat. De Meern 7 is de enige representant van een 

relatief grote platbodem zonder L-vormige kimmen in 

Noordwest-Europa.

Vlakbij de legger is een schoen gevonden waarvan het 

spijkerpatroon vroege kenmerken vertoont. Tenslotte is 

nog een aantal kleine botfragmentjes in de afzettingen 

van deze fase aangetroffen.

Fase 3

Deze fase (onderverdeeld in fasen 3a en 3b) bestaat voor-

namelijk uit zandige beddingafzettingen met een spora-

disch zavelbandje. Beschoeiing A1 markeert de oostelijke 

grens van fase 3a, waarmee deze een beginperiode heeft 

in de allerlaatste jaren van de eerste eeuw na Chr. De 

samenstelling van het gedraaide aardewerk (met name ge-

verfd) maakt duidelijk dat fase 3 zeker tot het einde van 

de tweede eeuw na Chr. doorloopt, en mogelijk nog tot 

in de derde eeuw. Er zijn geen potvormen aanwezig die 

per sé voor ca. 96 moeten dateren, hoewel een deel wel al 

in de eerste eeuw voorkomt. Terra sigillata, in deze fase 

voor het eerst aangetroffen, is slechts in beperkte mate 

aanwezig. Er is geen verschil in datering waarneembaar 

tussen het Romeinse aardewerk uit fase 3a en 3b. Kleine 

fragmenten handgevormd aardewerk (25 % van het totaal 

aantal scherven) zijn uitsluitend uit fase 3b afkomstig. Dit 

betreft waarschijnlijk versleept ouder materiaal.

In de afzettingen zijn meer dan 200 fragmenten grofke-

ramiek, waaronder tegulae, imbrices en lateres (vloerte-

gels), en meer dan 120 stuks natuursteen aangetroffen. 

Op twee stuks grofkeramiek waren stempels zichtbaar, 

die echter onleesbaar waren. Onder het natuursteen 

bevonden zich fragmenten bouwmateriaal, maalsteen en 

slijpstenen.

Van de metaalvondsten in fase 3a zijn slechts drie stuks 

dateerbaar. Twee assen, geslagen in 88-89 resp. 101-

102 na Chr. en een stuk sierbeslag van paardentuig, dat 

voorkomt vanaf het begin van de eerste tot ruim in de 

tweede eeuw. Het overige metaal bestaat uit nagels en 

indetermineerbare stukken. Onder de metaalvondsten uit 

fase 3b zijn alleen een tweetal zwaardgordelbeslagen en 

een kookketel dateerbaar. De laatste komt voor vanaf de 

tweede helft van de eerste tot en met de tweede eeuw. 

Het beslag dateert vanaf de tweede helft van de tweede 

tot en met de eerste helft van de derde eeuw. Verder zijn 

in deze fase een verzegellood, nagels en indetermineer-

bare stukken gevonden. In de overgang naar fase 4 is 

een complete spatha (langzwaard) met houten schede 

aangetroffen.

De palen van structuur A1 kunnen tot de houten vondsten 

van fase 3 gerekend worden, evenals een visfuik met 

daaromheen enkele stuks verspoeld bouwhout. 

Het leer uit deze fase bestaat voornamelijk uit kleine frag-

menten van schoenen en schoenzolen, alsmede een grote 

hielversterker. Met de fragmenten kan ook de vondst van 

enkele schoenspijkertjes in verband worden gebracht.

Wat betreft botmateriaal zijn in fase 3a voornamelijk bot-

ten van grote zoogdieren (met name rund, maar waaron-

der ook een schedelfragment van een edelhert en een deel 

van een paardenskelet) aangetroffen, terwijl in fase 3b 

ook schaap/geit en varken is aangetroffen. Opmerkelijk is 

de vondst van de schedel van een twintig- tot dertigjarige 

man in fase 3b. 

Fase 4

In deze fase begint de Heldammer te verlanden, en de 

afzettingen worden steeds kleiiger door de verminderde 

stroomsnelheid van het water. Fase 4 is onderverdeeld 

in drie subfasen (a, b en c). Er zijn in deze fase meer dan 

1000 fragmenten aardewerk gevonden, waarvan het 

grootste deel in fase 4b. Het gedraaide aardewerk bestaat 

voornamelijk uit ruwwandige stukken. Ook valt, meer dan 

in fase 3, op dat de scherven duidelijke kenmerken van 

natte context vertonen, zoals vlekkerigheid en afgeronde 

breuken. Deze zijn kennelijk minder snel in het sediment 

opgesloten. De samenstelling van het spectrum wijst op 

een datering vanaf de tweede helft van de tweede eeuw 
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tot in de derde eeuw. Aardewerk dat vroeger dateert 

is nauwelijks aanwezig, met uitzondering van enkele 

handgevormde scherven. 

Meer dan 500 stuks grofkeramiek zijn afkomstig uit fase 

4 (voornamelijk fase 4b). Negen fragmenten vertoonden 

een stempel, waarvan vijf EXGERINF of VEXEXGER vermel-

den. Hiermee zijn deze stukken vanaf resp. 175 en 140 

na Chr. te dateren. Natuursteen is in fase 4 vertegenwoor-

digd met meer dan 500 fragmenten. Hieronder bevinden 

zich fragmenten bouwmateriaal, maalsteen en slijpstenen. 

Opvallend is ook het grote aantal keien in fase 4b. De 

mogelijkheid is geopperd dat sommige van deze keien, 

net als de aangetroffen grofkeramieken werpkogels in 

deze fase, mogelijk als projectiel hebben gefunctioneerd.

Het grootste aantal metaalvondsten is afkomstig uit deze 

fase (met name fase 4b). Het vondstenspectrum bestaat 

uit ijzeren werktuigen, militaria, paardentuig en munten. 

Ondanks het feit dat de meeste dateerbare stukken een 

lange periode van gebruik binnen de midden-Romeinse 

tijd kennen, hebben enkele militaire stukken zoals een 

zwaardriemhouder, zwaardgordelbeslag en enkele 

munten een scherpe datering van na het midden van de 

tweede eeuw. Een zeer brede en opengewerkte gespplaat 

is de jongst te dateren metaalvondst van fase 4b, met een 

datering in de eerste helft van de derde eeuw. Fasen 4a 

(met name niet verder dateerbare nagels) en 4c hebben 

beduidend minder metaalvondsten opgeleverd. Een 

zwaardriemhouder uit fase 4c kent een ruime datering 

vanaf de tweede helft van de tweede eeuw tot ruim in de 

derde eeuw. Naast de eveneens ruime eerste of tweede-

eeuwse datering voor een draadfibula geldt voor de 

kruisboogfibula een derde-eeuwse datering. De jongste 

te dateren munt is van Julia Soaemias, deze is geslagen 

tussen 218 en 222 na Chr.

Onder de houtvondsten uit fase 4 bevond zich het (ge-

deeltelijke) punterachtige vaartuig De Meern 6. Dit voor 

de Romeinse tijd zeer bijzondere scheepstype (slechts één 

ander bekend exemplaar kan eveneens als punterachtig 

vaartuig benoemd worden) is door middel van dendro-

chronologie gedateerd na 158 na Chr. Het lijkt echter 

zeer waarschijnlijk dat De Meern 6 in de eerste helft van 

de derde eeuw ge(re)deponeerd is. Ook werd in deze 

fase het kniestuk van een Zwammerdam-rivierpraamtype 

aangetroffen. Overige houten vondsten betreffen de palen 

van beschoeiing A9/A11 en een tweetal aangepunte palen 

waarvan de context niet direct duidelijk is. 

Het grootste deel van de schoenen is in fase 4b aangetrof-

fen. Deze zijn voornamelijk als bespijkerde werkschoenen 

te typeren, met uitzondering van een caliga-achtig 

exemplaar en een zeer drastisch gerepareerde carbatina. 

Verder behoren nog drie fragmenten geitenleer met stik-

sel van een naad tot de leervondsten. Een schildhoesfrag-

ment wijst op militaire activiteit in de omgeving.

Er zijn meer dan 200 fragmenten dierlijk bot in deze 

fase (voornamelijk 4b) aangetroffen. Het botspectrum 

bestaat uit rund, paard en varken. Schaap/geit ontbreekt. 

Opvallend is in fase 4b de grote hoeveelheid varken ten 

opzichte van rund. 

Fase 5

Deze fase representeert de volledige verlanding van de 

Heldammer rivier. In deze afzettingen zijn beduidend 

minder aardewerkfragmenten gevonden dan in voor-

gaande fases. Er is alleen Romeins gedraaid aardewerk 

aangetroffen, met een voornamelijk derde-eeuwse date-

ring. Vroeger aardewerk is schaars, maar een opvallende 

vondst is een eerste-eeuwse scherf terra sigillata, één van 

de vroegste scherven van de opgraving.

Minder dan 50 fragmenten grofkeramiek zijn afkomstig 

uit fase 5. Twee exemplaren vertonen een stempel, maar 

beide zijn onleesbaar. Er zijn 35 stuks natuursteen in 

deze fase aangetroffen, waaronder enkele fragmenten 

bouwmateriaal en één mogelijke speelschijf van leisteen. 

Van het kleine aantal metaalvondsten in deze fase zijn er 

twee dateerbaar: een denarius van Septimius Severus uit 

het jaar 201 na Chr., en een as van Traianus uit 98 tot 

117 na Chr.

Er zijn geen hout- of leervondsten afkomstig uit fase 5. 

Het dierlijk botmateriaal is beperkt tot vier stuks van 

slechte kwaliteit, waarbij er één aan rund kon worden 

toegeschreven.

Fase 6

Fase 6 behelst de vroegmiddeleeuwse sporen die in de 

afzettingen van de verlande restgeul zijn gegraven. Het 

aardewerk uit deze fase betreft voornamelijk Romeinse 

opspit, afkomstig uit een grote kuil (K08). Enkele scherven 

zijn van vroegmiddeleeuwse datering; waarschijnlijk uit 

de Karolingische periode. 

In deze fase zijn meer dan 2500 stuks grofkeramiek 

aangetroffen, waarvan het grootste deel bestaat uit kleine, 

niet-determineerbare stukjes gevonden tijdens het zeven 

van de vullingen van K08. De meer dan 260 stukken na-

tuursteen bestaan vooral uit grind en natuurlijke brokken. 

Wel zijn een fragment van een maalsteen aangetroffen, 

een netverzwaring van tufsteen en een mogelijk fragment 

bouwmateriaal.

Van het metaal bestaat het grootste deel uit nagels en inde-

termineerbare stukken. Vijf stukken konden als scheepsna-

gels worden benoemd. Aan deze nagels bevonden zich nog 

resten van ruitvormige plaatjes, die kenmerkend zijn voor 

de nagels gebruikt bij vroegmiddeleeuwse scheepsbouw. 

Onder de houtvondsten zijn latjes, delen van planken, 

staken en palen. Ook is er een mogelijk fragment van een 
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segment van een karrewiel aangetroffen. Eén stuk hout uit 

fase 6 leverde een dendrochronologische datering op van 

ná 346 na Chr. Er is geen leer aangetroffen in deze fase.

Het dierlijk botmateriaal bestond uit meer dan 200 frag-

menten en kon worden toegeschreven aan rund, varken 

en schaap/geit. Er is geen paard aangetroffen.

Fase 7

Deze fase wordt gevormd door sporen uit de late mid-

deleeuwen/nieuwe tijd en de bouwvoor. 

Het aardewerk bestaat voor ongeveer de helft uit vroeg- 

en midden-Romeinse opspit, waaronder terra sigillata en 

ruwwandige kookpotten. Het overige materiaal dateert in 

de late middeleeuwen en nieuwe tijd. 

De bijna 30 fragmenten grofkeramiek uit deze fase zijn 

van Romeinse oorsprong en kunnen als opspit gezien 

worden. Twee exemplaren vertoonden stempels; één 

maal EXGERINF en een onleesbaar stempel. Er zijn slechts 

enkele fragmenten natuursteen aangetroffen.

De metaalvondsten bestaan uit Romeinse (midden- en 

laat-Romeinse tijd) en vroegmiddeleeuwse opspit. 

Ook is een zilveren penning uit de late middeleeuwen 

aangetroffen. 

Hout en leer zijn in fase 7 niet aangetroffen.

Van het kleine aantal fragmenten dierlijk bot kon het 

grootste deel aan varken worden toegeschreven. Eén 

botfragment was van een rund afkomstig. 

12.1.5 Verspreiding en karakter van het 
vondstcomplex 
L. Dielemans

De sporen, structuren en het vondstmateriaal aangetrof-

fen op het onderzoeksterrein wijzen grotendeels in de 

richting van het zuidoostelijk gelegen castellum en de 

daaromheen gelegen vicus van De Meern. Een groot aantal 

elementen uit zowel structuren als vondstcomplex heb-

ben, in ieder geval deels, een militair karakter. 

De grote vondstconcentratie van aardewerk, dierlijk bot, 

grofkeramiek en natuursteen in het zuidoosten van het 

onderzoeksterrein representeert waarschijnlijk (deels) 

direct de materiële neerslag van het noordelijk deel van 

het kampdorp rond het castellum: de vicus. De Heldammer 

rivier stroomde vlak langs deze nederzetting, en het is 

dan ook niet verwonderlijk dat de rivier enkele eeuwen 

lang is gebruikt als dumpplaats voor afval uit deze vicus 

en het castellum. Een deel van het aardewerk is groten-

deels compleet (in scherven) teruggevonden in de rivier, 

wat betekent dat deze potten nog op de plek lagen waar 

ze oorspronkelijk zijn neergekomen. Een deel van het 

materiaal vertoont sporen van lange blootstelling aan 

water, wat niet direct hoeft te betekenen dat het door 

de rivier is meegevoerd van elders. Ook het ter plekke 

gedumpte materiaal kan op deze manier door het water 

zijn verweerd, hoewel enig fluviatiel transport niet uit 

te sluiten is. Ook het glas bevestigt de interpretatie als 

primaire dumpplaats: er zijn geen slijtagesporen te zien 

op de fragmenten. Alle vondstcategorieën hebben hun 

grootste concentratie in het zuidoostelijk deel van het 

opgravingsterrein, in de beddingafzettingen van de rivier 

(zie afb. 12.1). Mogelijk werden de activiteiten rond het 

castellum rond het midden van de tweede eeuw tot en met 

het begin van de derde eeuw, de periode van de groot-

ste materiaalneerslag, uitgebreid naar het noorden. De 

dumpplaats werd daarmee eveneens uitgebreid naar het 

opgravingsterrein. Tijdens het onderzoek LR46 werd eer-

der al vastgesteld dat de maximale expansie van de vicus 

plaatsvond van de tweede helft van de tweede tot in het 

begin van de derde eeuw.592 Naar het noorden toe, verder 

weg van vicus en castellum, wordt de vondstconcentratie 

minder dicht en meer diffuus. Opvallend hierbij is de aard 

van de metaalvondsten; binnen de primaire dumplocatie 

is het metaalcomplex diffuus van aard, met zowel militaria 

en paardentuig als werktuigen, persoonlijke voorwerpen 

en munten. In het noordelijk deel van het opgravingster-

rein is de diversiteit, naast de dichtheid, sterk afgenomen 

en ligt de nadruk op militaria. De betekenis hiervan is niet 

direct duidelijk, hoewel de suggestie wordt gewekt dat 

vanaf een bepaalde afstand van het castellum alleen nog 

maar militairen opereerden, waarbij soms delen van hun 

uitrusting verloren werden in het water. 

Het vondstcomplex lijkt (voor een deel) een militair 

karakter te hebben. Voor het aardewerk betekent dit een 

relatief groot aandeel terra sigillata en nauwelijks lokaal 

of regionaal geproduceerd materiaal. Binnen de metaal-

vondsten vertegenwoordigen onder meer een compleet 

zwaard (spatha) met schede, een complete speer en 

diverse andere speerpunten, zwaardgordelonderdelen, 

een pijlpunt en delen van een maliënkolder (lorica ha-

mata) zeer duidelijk het militaire aspect. Ook is een stuk 

vensterglas aangetroffen binnen de dumpzone. Hoewel 

niet per definitie militair, is dit een bijzonder gegeven. Het 

gebouw waarvan dit glas afkomstig is, moet belangrijk 

genoeg zijn geweest voor vensterverglazing. Het ligt voor 

de hand om in dit geval in de richting van het castellum te 

denken. Ook het dierlijk bot suggereert, in ieder geval in 

fase 4, een militair aspect: varkensbotten, en dan niet de 

vleesrijke delen, overheersen. Dit betekent dat de dieren 

niet (of nauwelijks) op locatie werden gehouden, maar 

door middel van handel werden verkregen. De slachtrijpe 

dieren werden aangevoerd, waarschijnlijk ter plekke 

geslacht (mogelijk in het noordelijk deel van de vicus) 

en daarna werd het vlees verder verdeeld. Dit is geen 

‘normaal’ nederzettingspatroon; rund zou in dat geval 

meer overheersen en de leeftijdsvariatie van de dieren 
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zou groter zijn. De leren, bespijkerde schoenen die tijdens 

het onderzoek zijn gevonden geven niet per definitie een 

militaire herkomst weer. Een van de schoenen is echter 

van een caliga-achtig type; de kenmerkende sandaal van 

een Romeinse soldaat. Ook is een klein fragment van 

een schildhoes tussen de leervondsten aangetroffen. 

Opvallend is de waarneming dat de schoenvondsten uit-

sluitend bestaan uit stevig werkschoeisel van volwassen 

mannen. Omdat ook leerbewerkingsfragmenten ontbre-

ken, lijkt het erop dat het hier eerder schoeisel betreft dat 

tijdens werkzaamheden aan de oever van de Heldammer 

rivier verloren is, dan dat het gaat om afgedankte schoe-

nen die vaak tot nederzettingsafval behoren.

De rivier werd op meerdere manieren benut. In bijna alle 

fasen zijn langs de oevers hoefindrukken waargenomen. 

Deze ontstaan wanneer dieren op een drassige onder-

grond lopen, en daarbij met hun hoeven de grond in de 

onderliggende lagen trappen. Mogelijk zijn dit de sporen 

van het vee dat vanuit de omgeving van de vicus aan de 

rivieroever werd gedrenkt. Of het werkelijk vee betreft 

(dat het sporen zijn van wild, zoals herten, is ook een 

mogelijkheid) en om welke dieren het dan gaat, is echter 

niet uit de hoefindrukken op te maken.

Met name beschoeiing A1/A12 kan, op basis van de 

relatief zware constructie, mogelijk geïnterpreteerd 

worden als kadefront waarlangs schepen geladen en 

gelost konden worden. De eiken palen hebben een 

kapdatum van 93 na Chr. Deze datum komt overeen met 

de kapdata die zijn vastgesteld bij de oudste fase van 

een losplaats in Veldhuizen (Leidsche Rijn), een kade in 

Afb. 12.1 De ruimtelijke verspreiding van het vondstmateriaal over het opgravingsterrein per categorie en per vak (4x4 m). Het 
vondstmateriaal concentreert zich duidelijk in de zuidoosthoek van het terrein. Het vak dat voor alle categorieën rood gekleurd is in het 
midden van het terrein is de ‘poel’ K08: de inhoud is gezeefd en geeft hierdoor een onevenredig hoge vondstdichtheid die in de analyse 
niet wordt meegenomen.
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Woerden (-Groenendaal) en het rivierfront van Aphen aan 

den Rijn.593 De veldatum van de iepen is 94, 95 en 96 na 

Chr. Deze verschillen in kapmomenten suggereren dat 

het hout uit opslag afkomstig is. De palen zijn ‘groen’ be-

werkt, wat betekent dat de palen zijn aangepunt toen het 

hout nog vers was. Omdat (eiken)hout met schors zo’n 

drie jaar ‘vers’ blijft, zijn hiermee twee mogelijkheden te 

suggereren. Ofwel het hout is gedurende een aantal jaren 

in opslag verzameld, en daarna in één campagne bekapt 

en gebruikt in de beschoeiing, ofwel het hout is direct 

na de kap al aangepunt en vervolgens opgeslagen voor 

later gebruik. Bij twee van de beschoeiingen vertoont 

een aantal palen identieke braamsporen, wat betekent 

dat deze met dezelfde bijl zijn aangepunt. Hierdoor lijkt 

de laatste mogelijkheid het meest waarschijnlijk; bij een 

grote bekappingscampagne lijkt het aannemelijker dat 

een veel groter deel van de palen gelijke braamsporen 

zou vertonen. De dateringen van de palen in het eind 

van de eerste eeuw suggereren een verband met de 

grootschalige bouwcampagne aan de Romeinse infrastruc-

tuur in Nederland tussen ca. 90 en 100 na Chr.594 Dit, in 

combinatie met de aanwijzingen voor langdurige houtop-

slag, is een mogelijk bewijs voor een gecentraliseerde 

organisatie van deze campagne. De elzen en iepen van de 

beschoeiing A1/A12 zijn van een regionale herkomst. Het 

gebruik van takken in plaats van stamhout in het geval 

van de eiken suggereert dat deze van lokale herkomst 

zijn. Mogelijk zijn de beschoeiingen van LR62 gebouwd 

met hout uit een lokaal depot, dat over enkele jaren was 

aangelegd. Dit houtdepot zou er zelfs een van meerdere 

kunnen zijn geweest, aangelegd ter voorbereiding van de 

grote bouwcampagne aan het eind van de eerste eeuw. 

De verschillende houten beschoeiingen langs de oever 

van de rivier hebben in verschillende periodes van 

bewoning onder meer als doel gehad om de oever tegen 

afkalving te beschermen. Een deel van het natuursteen 

dat in de beddingafzettingen gevonden is, kan worden 

geïnterpreteerd als intentioneel aangebrachte oeve r-

versterking. Het was blijkbaar van belang dat de rivier 

open, en dus goed bevaarbaar werd gehouden. Dit, 

samen met de mogelijke interpretatie van structuur A1/

A12 als kadefront, maakt het dan ook niet verwonderlijk 

dat er scheepsresten in de beddingafzettingen zijn 

aangetroffen. Beide typen vaartuig zijn echter nauwelijks 

eerder in Europa gevonden. DMN6 is een klein, punterach-

tig schip dat waarschijnlijk, op basis van de dendrochro-

nologische datering, in de tweede helft van de tweede 

eeuw gebouwd is. In de eerste helft van de derde eeuw 

is de punter, of delen daarvan, in de beddingafzettingen 

terecht gekomen. Of het schip gesloopt is en daarom 

incompleet is aangetroffen, of dat het door de stroming 

uit elkaar is geraakt en deels is getransporteerd, is niet 

duidelijk. Wel duidelijk is dat niet eerder in Nederland een 

Romeinse voorloper van de punter is gevonden. Dit kleine 

binnenvaartschip werd, zoals in historische bronnen 

beschreven wordt, vanaf de late middeleeuwen gebruikt 

voor het lokale vervoer van goederen en dieren, en in de 

visserij. Punters worden nog steeds gemaakt, hoewel hun 

functie tegenwoordig beperkt is tot de pleziervaart. Het is 

een zeer bijzonder gegeven dat dit type schip al sinds de 

Romeinse tijd meer continuïteit dan evolutie kent. DMN7 

is de legger van een aak-achtige platbodem, van een tot 

nu toe onbekend type in Noordwest-Europa. Ook behoort 

deze legger tot een van de oudst gedateerde scheepsres-

ten uit Nederland, namelijk na 74 na Chr. Beide schepen 

zijn gemaakt van hout dat waarschijnlijk uit Nederland 

afkomstig is. Dit betekent dat schepen van Romeins 

ontwerp in Nederland ook lokaal vervaardigd werden.

Enkele meters ten westen van de oostoever, die waar-

schijnlijk van het midden van de tweede tot en met de 

derde eeuw na Chr. vrijwel onveranderd bleef, is een 

spreiding van 62 ronde, grofkeramieken werpkogels 

aangetroffen. De objecten hebben een diameter tussen de 

4,5 en 9 cm, en een gewicht tussen de 45 en 920 g. Door 

deze afmetingen en vorm kunnen ze als ballistakogels 

beschouwd worden. Een ballista is een kruisboogachtig 

geschutswapen, dat werd gebruikt om stenen, gebak-

ken kleikogels of pijlen af te schieten over relatief grote 

afstanden. Het is niet ongebruikelijk dat dergelijke kogels 

in de buurt van Romeinse militaire werken gevonden 

worden, bijvoorbeeld bij de wachttoren LR39 in Leidsche 

Rijn, en de castella bij Leiden (Matilo) en Alphen aan den 

Rijn (Albaniana).595 Opvallend bij LR62 is de ruimtelijke 

verspreiding (zie afb. 12.2). De kogels spreiden zich van 

noord naar zuid uit over ca. 60 m. De hoogste dichtheid 

werpkogels bevindt zich op 140 tot 170 m ten noorden 

van de noordwesthoek van het castellum. Zowel naar het 

noorden als naar het zuiden wordt de spreiding dunner 

tot op respectievelijk 180 en 120 m vanaf het castellum. 

De verspreiding volgt een min of meer rechte noord-

zuidlijn langs de oever van de Heldammer rivier, met een 

breedte van 8 m, met uitzondering van enkele exempla-

ren die zich incidenteel een aantal meters verder naar 

het oosten en westen bevinden. De grootste concentratie 

kogels valt niet goed samen met de vondstconcentratie 

die als afvaldump van castellum en vicus wordt geïnter-

preteerd. Hierdoor ontstaat de indruk dat het hier een 

verzameling kogels betreft die ook werkelijk door een 

ballista zijn afgeschoten. Het bereik van dit Romeinse 

geschutswapen staat, ondanks diverse reconstructies in 

het kader van de experimentele archeologie, nog steeds 

onder discussie. Zowel een maximaal bereik van 150 als 

400 m wordt genoemd, mede afhankelijk van de hoek 

waaronder de ballista wordt afgesteld. In het geval van 

LR62 lijkt een afstand van 150 tot 160 m de basis, als het 

geschutswapen op de noordwesthoek van het castellum 

zou zijn opgesteld. Wat er in dat geval dan beschoten is, 

is niet te achterhalen. Mogelijk gaat het om schoten die 

zijn gelost voor trainingsdoeleinden. In ieder geval is niet 

eerder in Nederland een mogelijke directe neerslag van 

afgeschoten ballistakogels aangetroffen.
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Twee bijzondere vondsten, die ook weer met de 

Heldammer rivier in verband staan, zijn de complete 

werpspeer en de spatha met schede die op verschillende 

locaties in de beddingafzettingen zijn aangetroffen. De 

speer, waarop de naam VIIRAX is ingekrast, dateert tussen 

74 en 96 na Chr. vanwege de stratigrafische positie ten 

oosten van beschoeiing A1/A12 (fase 2). Bijzonder is 

de vorm waarin de naam geschreven is; de nominativus 

(onderwerp) wordt gebruikt, in plaats van de meer gebrui-

kelijke genitivus die bezit aangeeft (dit zou zijn VIIRACIS: 

‘van Verax’). Van de naam zijn slechts enkele parallelle 

inscripties bekend in Nederland (zie boven). Een cruciale 

vraag is hoe of waarom de speer in de rivier terecht is 

gekomen. Is een soldaat de speer per ongeluk verloren? 

Tijdens een gevecht of uit onhandigheid? Of moet eerder 

worden gedacht aan een opzettelijk deponeren van de 

speer in de rivier? Er zijn aanwijzingen voor een Romeinse 

voortzetting van de inheemse traditie van depositie van 

wapens in natte contexten, met name in de eerste eeuw 

na Chr, en soms in de buurt van castella.596 Mogelijk 

kan de VIIRAX-speer in dit verband worden gezien, en is 

het wapen als dank aan de goden, of om deze gunstig 

te stemmen, aan de rivier geofferd. Het gebruik van de 

nominativus is bekend van inscripties op vaatwerk, dat 

door de context waarin dit is gevonden met enige zeker-

heid als offergoed beschouwd kan worden.597 Toch is het 

evengoed mogelijk dat het wapen tijdens een gevecht 

of per ongeluk in de Heldammer terecht is gekomen. 

De speer lag wellicht zo diep in het water, dat deze niet 

teruggevonden kon worden vanaf de oever. Ditzelfde 

scenario is denkbaar voor de later gedateerde, midden-

Romeinse spatha met schede. Wat de werkelijke toedracht 

van de aanwezigheid van speer en zwaard in de rivier is, 

is op basis van archeologische aanwijzingen echter niet 

met zekerheid te zeggen.

Het onderzoek LR62 heeft een beeld gegeven van de 

directe omgeving van het zuidoostelijk gelegen castellum 

en vicus. Vooral de materiële neerslag van de bewoning 

geeft aanwijzingen voor Romeinse militaire activiteiten 

Afb. 12.2 De verspreiding van de ballistakogels over het opgravingsterrein per vak (4x4 m). Hierin is een duidelijk lineair patroon 
zichtbaar, met een concentratie op ca. 150-160 m van de noordwesthoek van het castellum.
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vanaf het laatste kwart van de eerste eeuw tot in de derde 

eeuw, maar ook het vicus-aspect komt naar voren in het 

vondstmateriaal. Het hoogtepunt van de activiteiten ligt 

in fase 4b, gedateerd van de tweede helft van de tweede 

eeuw tot in de eerste helft van de derde eeuw. Mogelijk 

werd in deze periode het vicusareaal uitgebreid langs de 

oevers van de rivier, waardoor het nederzettingsafval 

ook meer noordelijk van het castellum in het water werd 

gedeponeerd. Toen de Heldammer rivier vervolgens 

begon te verlanden, hielden geleidelijk ook de Romeinse 

activiteiten op het terrein op. Pas vanaf de zevende eeuw 

is er weer enige aanwijzing voor bewoning in de omge-

ving. Sommige vragen over hoe en waarom bepaalde 

objecten, zoals de scheepsresten, het zwaard en de speer, 

in de afzettingen van de Heldammer rivier terecht zijn 

gekomen, kunnen hier niet met zekerheid beantwoord 

worden. Duidelijk is echter wel dat de rivier in meerdere 

opzichten een belangrijke rol speelde in het leven van de 

bewoners in en rond het castellum. 

12.2 Conclusie: beantwoording 
onderzoeksvragen

Landschap

 - Wat is de geologische, gemorfologische en bodemkun-

dige opbouw van het landschap in het plangebied en 

wat is de relatie met de archeologische resten? 

Het onderzoeksterrein bestaat uit rivierafzettingen 

van de Rijn. Ten oosten van beschoeiingstructuur 

A1/A12 zijn oever- op beddingafzettingen aanwezig 

die zijn ontstaan vóór 96 na Chr. In de top van deze 

oeverafzettingen heeft zich een vegetatiehorizont 

gevormd. Ten westen van deze structuur bevinden 

zich afzettingen van de Heldammer rivier reactive-

ringsfase 2 zowel afgezet in de bloei- als eindfase 

van dit riviersysteem. De rivier was in dit deel vrijwel 

recht en noord-zuid georiënteerd. De restgeul van 

de Heldammer rivier bevindt zich ook op het opgra-

vingsterrein en is noordwest-zuidoost georiënteerd. 

Aan de westzijde van het onderzoeksterrein zijn 

restgeul- of oeverafzettingen van de Oude Rijn uit de 

late ijzertijd aangetroffen.

 - Wat is de omvang, diepte, genese, datering van en 

relatie tussen de verschillende geulen? Wanneer zijn de 

geulen verland? 

De rivierbeddingen op het terrein behoren bij de 

Heldammer rivier reactiveringsfase 2. Ca. 700 m ten 

noorden van het opgravingsterrein takt deze zich 

af van de Oude Rijn. Aan het eind van de eerste en 

in de tweede eeuw na Chr. bevindt de Heldammer 

rivier zich in haar bloeifase en is dan minimaal 70 tot 

maximaal 100 m breed en ca. 4 m diep. De rivierbed-

ding schuift in deze fase geleidelijk op in westelijke 

richting. Aan het einde van de tweede eeuw of begin 

derde eeuw na Chr. raakt de verbinding met de Rijn 

gestremd en komt de rivier in haar eindfase. In deze 

periode slinkt de beddingbreedte van 40 - 50 m in de 

eerste decennia van de derde eeuw naar ca. 10 m rond 

het midden van de derde eeuw. De beddingdiepte 

vermindert daarbij van resp. 2,5 naar minder dan 1 

m. Deze gestage teruggang, waarbij veel sediment 

(zand) wordt afgezet in de rivierbedding, duidt op een 

geleidelijke en geen plotselinge afname van de wa-

tertoevoer. De noordwestelijke gelegen Oude Rijn tak 

heeft dus langzaam de waterafvoer van de Heldammer 

rivier overgenomen.

 - Wat is de aard, datering en genese van het kleipakket 

in het westelijke deel van het plangebied?  

Het pakket dateert uit de midden of late ijzertijd. De 

genese blijft helaas onduidelijk: het betreft oever- of 

restgeulafzettingen van de Rijn. 

 - In hoeverre is het landschap uit de bronstijd, ijzertijd, 

Romeinse tijd en vroege middeleeuwen nog intact en 

hoe zag dit eruit? 

In het onderzoeksgebied zijn geen landschapsrelicten 

aanwezig die dateren uit de bronstijd, en slechts 

een smalle zone met sediment dat is afgezet in de 

ijzertijd, namelijk het kleipakket aan de westelijke 

rand van het plangebied en mogelijk de onderliggende 

beddingafzettingen (zie vorige onderzoeksvraag). 

Het plangebied bestaat met name uit sediment dat is 

afgezet in de Romeinse tijd. Het landschap is na het 

midden van de derde eeuw na Chr. nauwelijks veran-

derd en, afgezien van kleine (sub)recente verstorin-

gen, nog grotendeels intact aanwezig. In de volgende 

onderzoeksvraag wordt een beschrijving gegeven van 

het landschap in deze perioden.

 - Hoe ontwikkelde het landschap zich binnen het 

plangebied?  

Aan het einde van de eerste eeuw na Chr. bevindt de 

Heldammer rivier zich in het centrale deel van het 

opgravingsterrein (afb. 2.11a). Het water stroomt van 

noord naar zuid in een vrijwel rechte bedding met 

een breedte van minimaal 70 m en maximaal 100 m 

en waarschijnlijk ca. 4 m diep. In de tweede eeuw na 

Chr. schuift de rivier geleidelijk in westelijke richting. 

De migratie stopt aan het einde van de tweede eeuw 

op het moment dat de rivier de westzijde van het 

opgravingsterrein bereikt, waar een stug kleipakket 

in de ondergrond aanwezig is. Doordat de verbinding 

van de rivier met de Oude Rijn kort daarna ca. 700 

m ten noorden van het opgravingsterrein gestremd 

raakt, begint de rivier geleidelijk te verlanden. In de 

eerste decennia van de derde eeuw is de bedding nog 

slechts 40 – 50 m breed en 2,5 m diep en vanaf het 

midden van de derde eeuw resteert nog slechts een 

ca. 10 m brede laagte in het landschap die ca. 1 meter 

diep is ten opzichte van het omliggende landschap. 

In de daarop volgende eeuwen vindt bodemvorming 
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plaats en wordt een vegetatiehorizont in de top van 

de restgeul gevormd. Natuurlijke sedimentatie of 

erosie vindt niet of nauwelijks meer plaats in het 

onderzoeksgebied. Alleen de ca. 1,5 m diepe ‘poel’ 

die in de zevende eeuw in het centrale deel van het 

opgravingsterrein wordt gegraven verlandt in de loop 

van de achtste (en negende) eeuw.

 - Welke vormen van landschapsgebruik kunnen onder-

scheiden worden? Is er sprake van een ruimtelijke en 

chronologische differentiatie hierin? 

De Heldammer rivier was onder andere een drenk-

plaats voor vee. In alle fases van de naar het westen 

migrerende geul zijn in de oeverzone hoefindrukken 

waargenomen. De aangetroffen scheepsresten en de 

beschoeiingen suggereren, dat de rivier werd gebruikt 

voor transport van goederen van en naar het iets 

zuidelijker gelegen castellum en vicus. Ook werd de 

Heldammer gebruikt als dumpplaats. In de zuidoost-

hoek van het opgravingsterrein bevond zich een grote 

concentratie afval, waaronder aardewerkscherven, 

keramisch bouwmateriaal en dierlijk botmateriaal. 

Waarschijnlijk is dit materiaal afkomstig uit de 

zuidoostelijk gelegen vicus; het kampdorp rond het 

castellum De Meern. Het is goed mogelijk dat dit zich 

verder richting het noordwesten uitstrekte dan eerder 

gereconstrueerd. Een laatste mogelijke functie van de 

rivier kan een meer spirituele betekenis hebben. In de 

afzettingen zijn in ieder geval twee objecten aange-

troffen waarvan het moeilijk is voor te stellen dat 

ze zijn weggegooid of verloren: een complete speer 

met inscriptie en een compleet zwaard met schede. 

Mogelijk fungeerde de rivier dus ook als offer- of 

depositieplaats.  

 

In de vroege middeleeuwen is het restwater uit de 

laagte van de inmiddels verlande geul opgevangen en 

door middel van twee greppels, G25-G26, in een grote 

kuil, K08, geleid. Deze kuil deed vermoedelijk dienst 

als drenkkuil voor vee.

 - Wat is de functie, omvang, datering en fasering van de 

aangetroffen greppels/percelering? 

Van de 34 aangetroffen greppels zijn er 22 geïdentifi-

ceerd als perceleringsgreppels uit de nieuwe tijd, G01-

G20, G33 en G34 (zie afb. 3.11). Op het oostelijke deel 

van het terrein en in het noorden zijn deze oost-west 

georiënteerd. Op de rest van de onderzoekslocatie is 

de oriëntatie noord-zuid. Drie greppels uit de nieuwe 

tijd, G21, G22 en G24, zijn geassocieerd met de oude 

Alendorperweg en twee, G31-G32, zijn gekoppeld aan 

de bebouwing op de rotonde ‘t Zand. Een greppel uit 

de nieuwe tijd, G22, heeft een afwijkende oriëntatie en 

kon niet met andere sporen geassocieerd worden. 

Twee greppels, G25-G26, zijn door de afzettingen van 

de jongste verlandingsfase van de Heldammer geul 

gegraven. Deze zijn vermoedelijk gegraven om het 

restwater in de laagte van de restgeul op te vangen en 

naar een grote kuil, K08, te leiden. Deze kuil dateert in 

de vroege middeleeuwen. 

Vier greppels, G27-G30, dateren op basis van de 

afwijkende oriëntatie, vullingen en dieptes, ten 

opzichte van de greppels uit de hier boven besproken 

periodes, vermoedelijk in de Romeinse tijd. Alle vier 

zijn op het oostelijke deel van de onderzoekslocatie 

aangetroffen en zijn uitgegraven in de afzettingen 

van fase 3a. Daarmee dateren ze niet eerder dan het 

begin van de derde eeuw. Gezien er in de omgeving 

van deze greppels weinig tot geen andere sporen zijn 

aangetroffen op hetzelfde niveau en er weinig tot 

geen vondstmateriaal in is aangetroffen is de functie 

van deze greppels onduidelijk.

 - In hoeverre kan het beeld van de landschappelijke 

ontwikkelingen dat naar aanleiding van het proef-

sleuvenonderzoek van 2008 geschetst is, nog worden 

aangescherpt? 

Met name op basis van de profielwanden van put 19 

en 20 kon een gedetailleerde fasering worden vastge-

steld in de ligging en verplaatsing van de (krimpende) 

rivierbedding in de Romeinse tijd.

 - Is er in het zuiden van het onderzoeksterrein een vege-

tatiehorizont aanwezig vergelijkbaar met de vegetatie-

horizont die in 1992 en 2006 (LR57) is aangetroffen? 

Wat is de relatie tussen dit fenomeen en de in het IVO 

omschreven beeld van de landschapsgenese? 

Nee, een soortgelijke horizont is niet aanwezig, aange-

zien de oever- en beddingafzettingen in dat deel van 

het plangebied pas in de Romeinse tijd zijn ontstaan, 

en het kleilichaam waarschijnlijk in de midden/late 

ijzertijd.

 - Welk verloop en welke dimensies kunnen voor de 

Heldammer stroom worden gereconstrueerd binnen 

het plangebied en wat zegt dit over het functioneel 

gebruik en conceptueel beeld van de rivier in de 

verschillende gebruiksfasen (denk aan bevaarbaarheid 

en de functie van de rivier als boundary en/of frontier 

van het Romeinse rijk)? 

Zie bovenstaand antwoord op vraag 2. Als gevolg 

van de afsnijding van de Heldammer rivier wordt 

de rivier in de loop van de derde eeuw (zo goed als) 

onbevaarbaar. Aangezien het castellum zich vlakbij 

de onderzoekslocatie bevindt, is de Heldammer rivier 

vermoedelijk onderdeel geweest van de noordelijke 

grens van het Romeinse rijk. De zware beschoeiing die 

rond 96 na Chr. is aangelegd is een aanwijzing voor 

het actief beheren van het waterfront. Dat past in het 

grotere beeld van waterbeheer en bouwcampagnes 

in het laatste decennium van de eerste eeuw langs de 

Nederrijnse limes.
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 - Welke aanwijzingen zijn er aangetroffen voor de date-

ring van de jongste verlandingsfase (IVO-fase 4) en de 

activiteiten op het terrein in deze gebruiksfase? 

Het aardewerk en het metaal, dat is aangetroffen in 

de voorlaatste verlandingsfase van de Heldammer 

rivier, fase 4c, tonen aan dat de definitieve verlanding 

niet voor het tweede kwart van de derde eeuw heeft 

plaatsgevonden. Het materiaal uit de sedimenten 

van de jongste verlandingsfase bevat geen vondsten 

die na de derde eeuw gedateerd kunnen worden. Dit 

komt overeen met de datering van de eindfase van de 

Heldammer reactiveringsfase 2 stroomafwaarts rond 

230-240 na Chr. 

 

Over de activiteiten op het terrein in deze periode kan 

geen uitsluitsel worden gegeven. De weinige sporen 

bevatten geen of nauwelijks (dateerbaar) vondst-

materiaal en kunnen niet aan een specifieke fase of 

activiteit gekoppeld worden. In deze periode neemt 

echter de bewoningsintensiteit van de nabijgelegen 

vicus sterk af.598

Voor het IVO waren de volgende vragen van specifiek 

belang:

 - Wat gebeurt er met de Oude Rijn en de Heldammer 

stroomrug vanaf de eerste eeuw na Chr.? 

Zie ‘Hoe ontwikkelde het landschap zich binnen het 

plangebied?’

 - Waar lag het splitspunt tussen bovengenoemde 

stroomruggen? 

Zie ‘Hoe ontwikkelde het landschap zich binnen het 

plangebied?’

 - Hoe verhoudt het perceleringssysteem uit de Romeinse 

tijd zich tot de reeds aangetoonde systemen ten zuiden 

van de vicus? 

De vier greppels, die mogelijk in de Romeinse tijd da-

teren, G27-G30, variëren in oriëntatie, vulling, diepte 

en breedte. Ook de onderlinge afstand maakt het niet 

waarschijnlijk, dat ze deel hebben uitgemaakt van een 

perceleringssysteem. Een relatie met het systeem ten 

zuiden van de vicus is daarmee zeer onwaarschijnlijk.

 Watermanagement

 - Welke vormen van waterbeheer en –gebruik vonden 

plaats en in welke periode? 

De beschoeiingen, A1, A3 en A4, tonen aan dat er 

enige vorm van watermanagement is geweest in de 

Romeinse tijd. Dendrochronologisch onderzoek aan de 

houten palen van structuur A1 heeft kapdata opgele-

verd van 93 na Chr. voor de eiken palen. De iepen zijn 

in 94, 95 en 96 na Chr. geveld. Daarmee dateert deze 

beschoeiing aan het eind van de eerste eeuw na Chr.  

Van de beschoeiing A4 resteerden nog slechts de 

paalschaduwen. Van structuur A3 waren nog enkele 

houten paalpunten bewaard gebleven. Deze zijn van 

elzenhout gemaakt en daardoor ongeschikt voor den-

drochronologisch onderzoek. Doordat de oostelijke 

rivieroever in het centrale deel van het opgravingster-

rein lange tijd, waarschijnlijk vanaf het midden van de 

tweede eeuw tot aan de verlandingsfase in de derde 

eeuw (fase 4c), nagenoeg op dezelfde plaats bleef 

liggen, is het niet duidelijk of deze beschoeiingen 

zijn aangelegd op het moment dat de rivier zich nog 

uitstrekte tot aan de westzijde van het plangebied 

(fase 3) of dat de rivierbedding al aan het krimpen was 

(fase 4). Deze oeververstevigingen dateren daardoor 

ongeveer eind tweede/begin derde eeuw.

 - Zijn er restgeulen kunstmatig opengehouden? En zo ja, 

op welke manier en gedurende welke periode? 

Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor het kunst-

matig openhouden van de rivier.

Met betrekking tot de aangetroffen constructies A1, A3 

en A4. 

 - Hoe is de structuur in constructieve zin opgebouwd? 

Zijn er bouwfasen te herkennen en wat is de datering 

hiervan? 

Structuur A1/A12 bestaat uit dicht opeenstaande 

aangepunte paaltjes met op regelmatige afstand, 

gemiddeld om de 2,93 meter, een grotere aangepunte 

paal. De beschoeiing is globaal noord-zuid georiën-

teerd, maar in het noorden buigt deze naar het oosten 

af. De grote palen zijn aan de westzijde, de waterkant, 

tegen de kleinere paaltjes geplaatst. Naar de knik toe 

wijken ze verder naar het westen. In de bocht zijn vijf 

grote aangepunte palen geslagen, die mogelijk als 

stootpalen geïnterpreteerd kunnen worden. Aan de 

oostzijde is direct ten zuiden van de bocht een stuk 

liggend hout aangetroffen. Op twee andere locaties 

zijn langwerpige ondiepe sporen gedocumenteerd 

van ter plekke weggerot hout. Vermoedelijk zijn dit 

eveneens liggende houten takken of planken geweest, 

die bij de beschoeiing horen. 

 

De kleinere paaltjes zijn voor het grootste deel van 

elzenhout vervaardigd, twee zijn van eik gemaakt 

en uit het deel dat in 1994 is opgegraven, zijn twee 

essenhouten paaltjes geborgen. De grotere palen 

zijn van eiken- en iepenhouten takken en stammen 

gemaakt.  

 

De meetreeksen van de eiken vertonen grote over-

eenkomsten, wat kenmerkend is voor bomen die 

in eenzelfde gebied hebben gegroeid. Het hout van 

de iepen heeft waarschijnlijk een lokale herkomst. 

Aangezien de groeicurven van de iepen zeer sterk 

lijken op die van de eiken komt alle hout vermoedelijk 

uit hetzelfde bosbestand. Daarbij is het opmerkelijk, 

dat voor alle eiken palen een kapdatum in 93 na Chr. 

is vastgesteld, terwijl de iepen resp. in 94, 95 en 96 

geveld zijn. Er zijn bij het couperen en afwerken geen 
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aanwijzingen gevonden, dat er sprake is van verschil-

lende bouwfasen dan wel reparatiewerkzaamheden. 

De hele beschoeiing is in een keer aangelegd. Dit 

duidt erop, dat het hout uit opslag is gehaald ten 

behoeve van de aanleg van deze beschoeiing.  

 

Deze beschoeiing heeft waarschijnlijk meerdere 

functies gehad. In de eerste plaats beschermt een 

dergelijke oeverversteviging het achterliggende grond-

lichaam tegen afkalving door het water. Ten tweede 

bevordert deze de bevaarbaarheid van de rivier 

aangezien verlanding door instortende oevers wordt 

voorkomen. Ook kan gedacht worden aan het creëren 

van een steil kadefront, waaraan vaartuigen gemak-

kelijk afgemeerd en mogelijk geladen en gelost kon 

worden. De knik in de beschoeiing correspondeert niet 

met de loop van de rivier over de rest van het terrein. 

De exacte reden hiervoor is niet duidelijk geworden. 

De mogelijkheid dat deze structuur aansluit op de 

houtconstructie die in 2001 ten zuiden van de rotonde 

is waargenomen, blijft bestaan. Deze hypothese kon 

echter op het terrein niet onderzocht worden. De 

oplossing voor dit vraagstuk kan op het aangrenzende 

perceel in het oosten liggen, maar het is ook mogelijk 

dat het om een eindpunt gaat, dat aansluit op de de 

natuurlijke oever. 

 

De structuur A4/A6/A8 bestaat uit een noord-zuid 

georiënteerde rij van 73 aangepunte paaltjes. De bijna 

15 m lange rij is zeer regelmatig aangelegd en de 

paaltjes staan dicht opeen. Aangezien geen van de 

paaltjes tot onder het grondwaterniveau is ingeslagen 

is er geen hout bewaard gebleven van deze structuur.  

Parallel aan deze palenrij zijn, op een afstand van 40 

tot 50 cm, nog zes paalsporen aangetroffen, structuur 

A7. Deze rij is 7 m lang en de palen staan gemiddeld 

1 m uiteen. Net als bij structuur A4/A6/A8 is geen van 

de palen diep ingeslagen, waardoor ook hiervan geen 

hout bewaard is gebleven. Gezien de gelijke oriën-

tatie en de nabijheid van de beide rijen hebben ze 

vermoedelijk bij elkaar gehoord. Waarschijnlijk heeft 

de langere palenrij dienst gedaan als beschoeiing van 

de Heldammer rivier. Mogelijk hebben de palen van 

structuur A7 onderdeel uitgemaakt van een steigertje. 

Ten noorden van structuur A7 is van geen van beide 

rijen nog een spoor waargenomen. Aan de zuidzijde 

lijkt structuur A4/A6/A8 uit te waaieren in een kluwen 

paaltjes, waarvan het onduidelijk is of ze bij deze 

beschoeiing horen of bij structuur A3/A9/A11. 

Structuur A3/A9 is een ruim 12 m lange rij, bestaand 

uit 31 aangepunte paaltjes. De rij is globaal noord-

zuid georiënteerd, maar buigt in het zuiden licht af 

richting het zuidoosten. Het noordelijke deel van deze 

structuur is zeer regelmatig aangelegd. De paaltjes 

staan ongeveer tweemaal zo ver uiteen als die van 

structuur A4/A6/A8 en zijn met de punt naar het 

oosten gericht. Geen van de paaltjes is diep genoeg 

ingeslagen om houtresten te bevatten. Naar het 

zuiden toe zijn de paaltjes steeds dieper ingeslagen, 

maar de regelmaat neemt af. Niet alleen de onderlinge 

afstand varieert sterk, ook de richting van de punt. 

Van drie paatjes zijn houtresten bewaard gebleven, 

die als elzenhout konden worden gedetermineerd. 

Ten zuiden van deze rij bevindt zich een kluwen van 

27 aangepunte paaltjes, waarvan in acht gevallen nog 

elzenhout bewaard is gebleven. De meeste paaltjes 

zijn tot onder het grondwaterniveau ingeslagen, zowel 

verticaal als ook schuin. Er is geen patroon in de 

richting van de punten te ontdekken. Waarschijnlijk 

heeft ook deze rij dienst gedaan als beschoeiing van 

de Heldammer rivier. 

 

In het zuidelijke verlengde van deze kluwen is een 

ruim 6,5 m lange rij van elf paalsporen aangetroffen, 

structuur A5. Van de aangepunte paaltjes, die op 

onregelmatige afstand staan, is geen hout bewaard 

gebleven. Het is onduidelijk bij welke van de twee 

boven beschreven structuren deze rij en de kluwen 

behoren. De paaltjes in de kluwen kunnen zowel bij 

deze rij horen als bij de vorige fase. De diepte en 

de onregelmatigheid komen echter eerder overeen 

met het zuidelijke deel van structuur A3/A9 dan met 

de ondiepere regelmatige rij van A4/A6/A8. Maar 

aangezien de restgeul in het zuiden minder sterk 

westwaarts migreert is het mogelijk dat deze kluwen 

en de rij, structuur A5, gedurende beide fasen in 

gebruik zijn geweest. 

 

Naar het noorden toe kon de palenrij A3/A9 niet 

verder gevolgd worden, maar 25m verderop is een 3m 

lange rij aangepunte houten paaltjes aangetroffen die 

allemaal met de punt naar het oosten gericht waren, 

structuur A11. Het betreft zeven elzenhouten paaltjes 

en één van eikenhout. De oriëntatie van de rij, de 

inslagrichting van de paaltjes, de onderlinge afstand 

en de stratigrafie maken het zeer waarschijnlijk dat dit 

de noordelijke voortzetting van deze beschoeiing is. 

Ten oosten van structuur A11 zijn nog twee elzenhou-

ten paaltjes aangetroffen, PK26-PK27. Op een van de 

punten zijn dezelfde braamsporen aangetroffen als op 

een van de palen van structuur A11. (zie afb. 7.10) Dit 

doet vermoeden dat de palen ter plekke zijn bewerkt 

om meteen gebruikt te worden. Waarschijnlijk hebben 

ze onderdeel uitgemaakt van dezelfde structuur. Een 

vlonder of plankier is in dat geval de meest voor de 

hand liggende mogelijkheid. 

 

In de volgende put ten noorden van deze beschoei-

ing zijn in het verlengde van deze palenrij nog vijf 

paalsporen aangetroffen, structuur A13. Het gaat 

om ondiepe restanten van aangepunte paaltjes, die 

verticaal waren ingeslagen. Het is niet zeker dat ze 

onderdeel van dezelfde structuur hebben uitgemaakt 

als de palen van A11. 
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Doordat de oostelijke rivieroever in het centrale deel 

van het opgravingsterrein lange tijd, waarschijnlijk 

vanaf het midden van de tweede eeuw tot aan de 

verlandingsfase in de derde eeuw (fase 4c), nagenoeg 

op dezelfde plaats bleef liggen, is het niet duidelijk of 

deze beschoeiingen zijn aangelegd op het moment dat 

de rivier zich nog uitstrekte tot aan de westzijde van 

het plangebied (fase 3) of dat de rivierbedding al aan 

het krimpen was (fase 4).

 - Wat voor soort hout is gebruikt en wat is de herkomst 

hiervan? 

De kleine paaltjes van de beschoeiing A1/A12 zijn in 

het algemeen van elzenhout gemaakt, maar er zijn 

ook twee eikenhouten paaltjes aangetroffen, en in 

het deel dat in 1994 door de ROB is opgegraven zijn 

drie essenhouten paaltjes gevonden. De grote palen 

zijn van eiken- en iepenhouten takken en stammen 

vervaardigd. De groeicurves tonen aan, dat deze uit 

hetzelfde bosbestand afkomstig zijn. Het hout heeft 

waarschijnlijk een lokale herkomst. Van de structuren 

A4/A6/A8 en A7, A5 en A13 is geen hout bewaard 

gebleven. In structuur A3/A9/A11 zijn resten van el-

zenhouten paaltjes aangetroffen. De herkomst hiervan 

kan echter niet achterhaald worden.

 - Is er sprake van een herstelfase of van een nieuwe 

aanleg? 

In structuur A1/A12 zijn geen aanwijzingen voor her-

stel of een nieuwe aanleg waargenomen. Alles wijst 

erop dat de beschoeiing in één bouwfase is aangelegd. 

Het cluster ten zuiden van de structuren A3/A9/A11 

en A4/A6/A8 lijkt erop te duiden dat de beschoeiing 

A3 een nieuwe aanleg is ter vervanging van A4. In 

het zuidelijke deel van het terrein is de westwaartse 

migratie minder sterk dan in het noorden. Mogelijk is 

rond het einde van de tweede/begin derde eeuw een 

beschoeiing aangelegd, waarvan de palenrijen A5, A4/

A6/A8 en A7 deel hebben uitgemaakt. Als enige tijd 

later de Heldammer rivier een aantal meters naar het 

westen is verplaatst wordt het noordelijke deel geheel 

nieuw aangelegd: structuur A3/A9/A11 en misschien 

A13. De kluwen bestaat dan vermoedelijk uit deels 

verrotte paaltjes van de vorige beschoeiing. Hier 

worden waarschijnlijk nieuwe paaltjes bijgeslagen ter 

versteviging van de oever. Aangezien de rivier in het 

zuiden nauwelijks is verplaatst staan de paaltjes van 

structuur A5 nog in het water, waardoor deze hoogst-

waarschijnlijk niet vervangen hoefden te worden.

 - Wat is de functie van de structuur? (kade, antiverlan-

dingsmaatregel etc.) 

De structuren volgen allemaal de oostelijke oeverzone 

van de Heldammer rivier en zijn daardoor als be-

schoeiingen geïnterpreteerd. De palenrijen voorkomen 

dat het achterliggende grondlichaam in de rivier zakt 

en dat bevordert tevens de bevaarbaarheid van de 

geul. Voor structuur A1/A12 kan eveneens worden 

gedacht aan een functie als kadefront. De palen van 

A7 zijn vermoedelijk onderdeel van een steigertje bij 

de beschoeiing A4/A6/A8. De twee paaltjes ten oosten 

van A11 hebben mogelijk deel uitgemaakt van een 

plankier.

 - Hoe staat structuur A1, of eventuele andere relevante 

structuren, in relatie tot de beschoeiingsconstructies 

die in 2001 door het ADC zijn aangetroffen? 

De knik in de beschoeiing correspondeert niet met 

de loop van de rivier over de rest van het terrein. De 

exacte reden hiervoor is niet duidelijk geworden. De 

mogelijkheid dat deze structuur aansluit op de hout-

constructie, die in 2001 ten zuiden van de rotonde 

is waargenomen, blijft bestaan. Het is ook mogelijk 

dat het hier om een eindpunt gaat, dat aansluit op 

de natuurlijke oever. De oplossing voor dit vraagstuk 

ligt vermoedelijk op het aangrenzende perceel in het 

oosten.

Bewoningsgeschiedenis/gebruik van het landschap

 - Tot welke structuren hebben - voor zover vast te stel-

len - de sporen behoord? 

Verspreid over het terrein zijn in totaal 99 antropo-

gene sporen aangetroffen. Het gaat om greppels, 

kuilen, paalsporen en een dierbegraving, waarvan 

het merendeel helemaal geen of geen dateerbaar 

materiaal bevatte. Deze sporen zijn aan de hand 

van de stratigrafie, vulling en associatie met andere 

sporen slechts globaal te dateren in drie groepen: late 

middeleeuwen/nieuwe tijd, vroege middeleeuwen en 

(vermoedelijk) Romeins.  

 

Een duidelijke functie of samenhang van de sporen uit 

de (vermoedelijk) Romeinse tijd is niet te reconstrue-

ren. De meeste sporen zijn direct onder de bouwvoor 

aangetroffen en zijn nog slechts enkele centimeters 

tot zo’n 40 cm diep. Het merendeel bevindt zich in 

het zuidelijke deel van het terrein ten westen van de 

beschoeiing A3/A9/A11. Deze sporen zijn ingegraven 

in de afzettingen van fase 4 en dateren daarmee vanaf 

het tweede kwart van de derde eeuw. Indien er oudere 

sporen in dit deel van de onderzoekslocatie aanwezig 

zijn geweest dan zijn deze door de westwaarts migre-

rende Heldammer rivier verzwolgen. In alle fases van 

de Heldammer rivier zijn hoefindrukken waargenomen 

langs de oeverzones, zowel aan de west- als aan de 

oostzijde. Dit duidt erop, dat de rivier werd gebruikt 

om vee te drenken.

 - Is het mogelijk om op basis van de aard van de sporen 

uitspraken te doen over de ruimtelijke inrichting van 

de nederzetting(en)? Zo ja, hoe was de nederzetting 

ingericht? 

Aangezien de sedimenten van de Heldammer stroom 

over het gehele terrein zijn te volgen is het niet 
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waarschijnlijk, dat er hier een nederzetting is geweest 

in de periode dat de rivier actief was. De concentratie 

vondstmateriaal in de afzettingen van deze rivier, met 

name in het zuidoosten van het opgravingsterrein, 

wijst echter wel op activiteiten in de directe omgeving. 

Mogelijk kunnen deze in verband worden gebracht met 

de vicus, het kampdorp rond het zuidoostelijk gelegen 

castellum. De hoefindrukken in de oeverzones in elke 

fase van de Heldammer rivier geven aan, dat het ter-

rein in ieder geval gebruikt werd om vee te drenken.  

 

Midden op de onderzoekslocatie zijn een grote 

diepe kuil en twee greppels aangetroffen die uit de 

vroege middeleeuwen dateren. In de periode dat de 

Heldammer rivier verland is werd het laatste water 

vermoedelijk via deze twee greppels naar de grote 

kuil geleid. Deze heeft waarschijnlijk dienst gedaan 

als drenkkuil voor het vee. Gezien de hoefindrukken 

van evenhoevigen, die in de nabijheid van de kuil in 

de afzettingen van de laatste verlandingsfase van 

de Heldammer rivier zijn waargenomen, gaat het 

waarschijnlijk om runderen.

 - Zijn er aanwijzingen voor ambachtelijke activiteiten? 

Zo ja, welke activiteiten hebben plaatsgevonden? 

Er is één duidelijke aanwijzing gevonden voor 

ambachtelijke werkzaamheden op het terrein. 

Houtspaanders in een zone direct langs de grote 

beschoeiing A1/A12 doen vermoeden dat het hout 

ter plekke bewerkt is. De overeenkomende braampa-

tronen op verschillende palen binnen de structuur, 

en het feit dat op het liggende hout haksporen zijn 

aangetroffen, wijzen in die richting. De bijlslagen zijn 

geplaatst nadat het hout al verweerd en ingedroogd 

was. Mogelijk werd de stam tijdens het aanpunten van 

het hout als een soort onderlegger onder de aan te 

punten uiteinden geschoven.  

 

Verspreid over het terrein zijn twee ijzerslakken 

(smeedslakken) aangetroffen en twee bronsdruppels. 

Deze kunnen in verband worden gebracht met metaal-

bewerking. Ze zijn echter in riviercontext aangetroffen 

en het aantal is zo gering, dat hier geen conclusies 

aan verbonden kunnen worden omtrent metaalbewer-

king op de onderzoekslocatie. Deze vier kleine stukjes 

staan in geen verhouding tot de hoeveelheid materiaal 

die is aangetroffen in de zuidelijke vicus (LR58).599  

De aanwezigheid van kolenkalksteen binnen het 

vondstspectrum wijst op de lokale productie van 

brandkalk. Mogelijk is deze steensoort gebruikt als 

funderingsmateriaal, maar gezien het veel dichterbij 

voorkomen van materiaal dat hiervoor eveneens 

geschikt is, lijkt het aannemelijk dat de kolenkalk-

steen doelbewust is aangevoerd als grondstof voor 

kalkbereiding.

 - Wat is de aard en genese van eventueel aanwezige 

dumpzones? 

In de grote vondstconcentratie in de verschillende 

afzettingen van de Heldammer rivier fase 4, op het 

centrale deel van de opgraving, zijn geen duidelijk 

verschillende dumpzones te onderscheiden. Het lijkt 

om één dumpzone te gaan, waarvan de grootste 

vondstdichtheid zich in de zuidoosthoek van het 

terrein bevindt (zie afb. 12.1). Mogelijk is dit materiaal 

afkomstig van de vicus rond het zeer nabij gelegen 

castellum De Meern. In het algemeen zijn er geen 

duidelijke verspreidingspatronen, anders dan de 

grotere concentratie in het zuidoosten aan te geven. 

Het valt echter wel op, dat de meeste munten en het 

leer in de buurt van de verschillende beschoeiingen 

zijn gevonden. Vermoedelijk is het geld onbedoeld in 

de rivier gevallen. De schoenen zijn eveneens verloren 

of weggegooid. 

 - Wat is de relatie tussen de bewoningssporen en 

eventuele afvaldumps in de restgeulen? 

De sporen op de onderzoekslocatie kunnen niet 

gekoppeld kunnen worden aan specifieke activiteiten. 

Er kan slechts geconstateerd worden, dat de meeste 

sporen zich in het centrale deel van het terrein bevin-

den ten westen van de beschoeiing A3/A9/A11. Deze 

zijn uitgegraven in de sedimenten van de Heldammer 

rivier in fase 4. Het is dan ook niet heel waarschijnlijk, 

dat deze sporen in verband staan met het materiaal 

dat in de geul is aangetroffen. De dumpzone kan 

waarschijnlijk in verband worden gebracht met de 

nabijgelegen vicus ten zuidoosten net buiten het 

opgravingsterrein.

 - Welke relatie bestaat er tussen activiteiten in de 

Romeinse tijd binnen het onderzoeksgebied en het 

zuidelijker gelegen castellum? 

De vermoedelijk Romeinse sporen op het terrein kun-

nen niet gekoppeld worden aan specifieke structuren 

of activiteiten, en een verband met het castellum 

is voor deze sporen dan ook moeilijk te leggen. De 

vondstspreiding in de Heldammer rivier lijkt zich 

echter te concentreren in het zuidoostelijk deel 

van het opgravingsterrein; enkele tientallen meters 

verwijderd van de huidige gereconstrueerde grens van 

het noordelijk deel van de vicus. Het is goed mogelijk 

dat de activiteiten rond het castellum zich tijdens 

fase 4b noordelijk langs de rivier hebben uitgebreid. 

Samen met de kenmerkend militaire (metaal)vondsten 

en de (semi-)militaire samenstelling van het aardewerk 

is een direct verband van de vondstconcentratie 

met het castellum (en de omringende vicus) dus 

zeer waarschijnlijk. De scheepsresten en de naar het 

zuiden doorlopende houten beschoeiingen langs de 

Heldammer rivier zijn eveneens met grote waarschijn-

lijkheid aan het castellum te relateren. Een interpreta-

tie van de beschoeiing als kadefront voor de aan- en 
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afvoer van goederen, samen met de bespijkerde 

schoenen die waarschijnlijk tijdens werkzaamheden 

aan of op deze kade verloren zijn, geeft deze fenome-

nen in ieder geval een georganiseerd, zo niet militair 

karakter. 

Met betrekking tot het de sporen met onbekende 

datering in het noordwesten van het plangebied:

 - In hoeverre kunnen deze sporen als een geïsoleerd 

fenomeen bezien worden? Indien bij aanvullend 

onderzoek blijkt dat de sporen deel uitmaakten van 

een groter sporencluster: wat is de aard, omvang en 

datering van de sporenconcentratie? 

In het noordwesten van het plangebied zijn vier 

paalkuilen aangetroffen, PK01-PK04. Alle vier hebben 

een humeuze paalschaduw met een vlakke onderkant, 

die in een langwerpige paalkuil met een eveneens 

vlakke bodem is geplaatst. De onderlinge afstand 

tussen de palen is onregelmatig en bovendien erg 

groot, 17,5 tot 25 m in de lengte en 8,5 tot 9,75 m 

in de breedte, wat een functie als staander van een 

gebouw zeer onwaarschijnlijk maakt. Mogelijk zijn 

de bijbehorende sporen minder diep geweest en in 

de bouwvoor opgenomen of betreft het eenpalige 

constructies. In dit deel van het terrein zijn, afgezien 

van greppels en paalkuilen uit de nieuwe tijd, andere 

sporen noch vondsten aangetroffen. Het zijn de enige 

sporen op de onderzoekslocatie ten westen van de 

westelijke insnijding van de restgeul. Ook bij ander 

onderzoek in de directe omgeving zijn geen sporen 

aangetroffen. Gezien het ontbreken van vondstmate-

riaal en andere sporen van bewoning of gebruik van 

het terrein in de omgeving is de datering van deze 

paalsporen onduidelijk. Er kan alleen gesteld worden 

dat ze door de afzettingen van fase 4a heen gegraven 

zijn en daarmee niet eerder dan het midden van de 

derde eeuw dateren. 

Met betrekking tot de sporen en vondsten uit de 

Romeinse tijd:

 - Welke materiaalcategorieën zijn aangetroffen; in welke 

hoeveelheden en uit welke periode? 

Het aardewerk bestaat uit 2563 fragmenten, waarvan 

243 gereconstrueerde individuen. Het grootste deel 

bestaat uit op de draaischijf gemaakt aardewerk uit de 

Romeinse tijd. Daarnaast is iets meer dan 3% post-

Romeins gedraaid aardewerk aangetroffen. Van de 

122 uit de hand gevormde scherven dateren er drie 

waarschijnlijk uit de bronstijd of de vroege ijzertijd. 

Het grootste deel komt vooral in de late ijzertijd 

en de Romeinse tijd voor. Potvormen die vanaf de 

derde eeuw moeten dateren zijn niet aangetroffen. 

Slechts één fragment is waarschijnlijk afkomstig van 

een kogelpot en dateert uit de middeleeuwen. Het is 

opmerkelijk dat van de 468 scherven die in een grote 

kuil uit de vroege middeleeuwen zijn aangetroffen, 

er slechts negen ook daadwerkelijk uit de vroege 

middeleeuwen dateren. De rest is Romeins aardewerk 

en moet gezien worden als opspit. 

Het keramisch bouwmateriaal bestaat uit 3643 stuks 

en is vrijwel uitsluitend van Romeinse oorsprong 

(slechts 3 stuks zijn post-Romeins). Het betreft 

grotendeels dakbedekking (tegulae en imbrices). De 

datering loopt waarschijnlijk van de tweede eeuw tot 

het eind van de derde eeuw, op basis van stempels en 

vorm. Er zijn tevens 62 werpkogels van grofkeramiek 

aangetroffen.  

 

Er zijn 771 stuks natuursteen aangetroffen. Slechts 

een klein deel hiervan kan tot de categorieën bouw-

materiaal of gebruiksvoorwerp worden gerekend..

Mogelijk heeft het materiaal in ca. de tweede tot derde 

eeuw voornamelijk een toepassing gehad in oever-

verstevigingen. 

 

In totaal zijn 951 zowel complete als ook veel 

gefragmenteerde metaalvondsten geborgen. Op basis 

van de vorm, functie of de archeologische context kan 

worden verondersteld dat tenminste 675 stuks in de 

Romeinse tijd vervaardigd zijn. De overige metaal-

vondsten kunnen verder worden onderverdeeld in drie 

groepen. Een kleine groep van vier vondsten zonder 

archeologische context kan op basis van de vorm 

in de vroege middeleeuwen gedateerd worden. Een 

tweede groep van 115 vondsten betreft materiaal dat 

alleen op basis van de context mogelijk in de vroege 

middeleeuwen dateert. De derde groep van 157 stuks 

betreft ondetermineerbaar materiaal afkomstig uit de 

bouwvoor en verstoorde context of materiaal dat op 

basis van de vorm of functie een meer recente date-

ring kent en niet aan de verkregen contextgegevens 

gekoppeld kan worden.  

Van de 238 stuks geborgen hout dateren er vier aan 

de hand van de context in de vroege middeleeuwen. 

De rest komt uit de Romeinse periode. Hieronder 

bevinden zich 93 houtsnippers, die als monster zijn 

verzameld en 115 palen, afkomstig van de beschoeiin-

gen A1/A12 en A3/A9/A11. De rest kan op basis van 

de stratigrafie in de Romeinse tijd geplaatst worden. 

Er zijn in totaal 665 botfragmenten verzameld. 

Hiervan zijn er zes afkomstig uit een context uit de 

late middeleeuwen/nieuwe tijd, 214 uit een grote kuil 

uit de vroege middeleeuwen en één uit de bouwvoor. 

De rest komt uit de verschillende afzettingen van de 

Heldammer rivier en stamt zeer waarschijnlijk uit de 

Romeinse tijd. 

Er zijn 22 (fragmenten van) leren objecten gevonden. 

Het gaat om een fragment van een schildhoes, stukjes 

geitenleer en twintig (fragmenten van ) schoenen. 

Deze dateren alle in de Romeinse periode. Het oudste 

materiaal stamt uit het eind van de eerste eeuw na 

Chr. Geen van de aangetroffen schoenen is na 190 na 

Chr. te dateren. 
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In totaal zijn er vijftien stukken en een aantal zeer 

kleine fragmentjes glas verzameld. Deze dateren alle 

in de Romeinse tijd. Daarbij is het opmerkelijk, dat zes 

van de scherven en de kleine fragmenten zijn aange-

troffen in een grote kuil uit de vroege middeleeuwen. 

Het Romeinse materiaal uit deze kuil betreft opspit.

 - Wat zegt de samenstelling van de vondstassemblage 

(indien mogelijk per fase) over de aard van de activi-

teiten ter plaatse? In hoeverre houdt dit verband met 

de activiteiten op het castellum? 

In het kleilichaam in het westelijke deel van het plan-

gebied, fase 1, is geen materiaal aangetroffen. Deze 

is op basis van 14C-onderzoek gedateerd in 377-182 

v. Chr. Indien er in deze periode menselijke activiteit 

op het terrein is geweest, dan zijn de sporen daarvan 

door de Heldammer rivier opgeruimd. De samenstel-

ling van het vondstenspectrum is voor het merendeel 

van de overige fases niet aan specifieke activiteiten te 

koppelen. Het vondstmateriaal bestaat voornamelijk 

uit een neerslag van nederzettingsactiviteiten. Twee 

fuiken (uit fase 2 en 3) wijzen op lokale visvangst. 

Opvallend is dat de dichtheid van het vondstmateriaal 

in fase 3 en 4 toeneemt, om vanaf fase 5 weer af 

te nemen. In deze fasen 3 en 4 komt tegelijkertijd 

ook een meer militaire context naar voren in de 

vorm van militaria (metaal), bespijkerde schoenen 

en in fase 4 een fragment van een schildhoes. Ook 

de aanwezigheid van meer dan 60 grofkeramieken 

werpkogels, voornamelijk in fase 4, wijst op militaire 

activiteiten, die in verband kunnen worden gebracht 

met het zuidoostelijk gelegen castellum, evenals de 

aanwijzingen voor lokale kalkbereiding binnen het 

natuursteen. De scheepsresten en oeverbeschoeiingen 

die op het terrein zijn aangetroffen wijzen op intensief 

gebruik van de Heldammer rivier, waarbij de nadruk 

waarschijnlijk lag op de aan- en afvoer van goederen 

over het water, van en naar het castellum. In fase 6, 

die een vroegmiddeleeuwse datering heeft, zijn (naast 

nederzettingsafval) binnen het vondstenspectrum 

aanwijzingen gevonden voor scheepsbouw.

 - Wat is de ruimtelijke verspreiding van de vondstcon-

centratie in de riviergeul in IVO-fase 3 (en eventueel 

nog aan te treffen vondstconcentraties). Wat zegt dit 

over de genese van de concentratie (dump of ver-

spoeld?)? 

Het meeste materiaal in de vondstrijke beddingafzet-

ting is aan de oostzijde in de buurt van de beschoeiin-

gen A3 en A4 aangetroffen. Zoals op afb. 12.1 te zien 

is bevindt het merendeel zich aan de zuidzijde van het 

terrein. In deze afbeelding zijn alleen de verschillende 

materiaalcategorieën weergegeven. De hoeveelheid 

vondsten per categorie is in het zuiden ook hoger dan 

in het noorden. Waarschijnlijk is het meeste materiaal 

in de rivier als afval gedumpt of verloren. Gezien de 

weinige sporen van slijtage is vermoedelijk slechts 

een deel verspoeld. 

Tijdens het machinaal verdiepen van het laatste vlak is 

in WP15 een concentratie natuursteen aangetroffen in 

de afzettingen van de Heldammer rivier uit fase 4b, de 

witte verstoring in afb. 3.2a. Deze bevatte stenen en 

een aangepunte paal. Bij nader onderzoek bleek het 

een zeer locale concentratie te zijn, niet meer dan een 

bakbreedte, 2 meter, groot. In de omgeving is geen 

ander materiaal gevonden, noch zijn er sporen van 

een ingraving waargenomen. Aangezien de stenen te 

groot zijn om door de rivier te zijn verplaatst moeten 

ze hier door menselijk handelen terecht zijn gekomen. 

Het gegeven dat deze concentratie zich in het midden 

van de rivier maakt het waarschijnlijk dat het een 

scheepslading betreft. Of deze bewust in de rivier is 

gedumpt of verloren is valt niet te achterhalen. Het is 

evenmin mogelijk vast te stellen of het afkomstig is 

van de De Meern 6, die in dezelfde afzettingen 10 m 

stroomafwaarts is aangetroffen.

 - Met welke activiteiten houdt de aanwezigheid van 

Romeins keramisch bouwmateriaal in de afzettingen 

van IVO-fase 3 verband? 

De samenstelling van het keramisch bouwmateriaal 

wijst in ieder geval op bewuste dump in de rivier, 

waarbij de herbruikbare stukken (nogmaals als dakpan 

of als bouwsteen) eerst uit de stort waren verwijderd. 

Mogelijk gaat het hier om oeverversteviging. De 

tegulae laten zien dat het materiaal betreft dat alleen 

zijn primaire functie als dakpan heeft gekend. Ook 

wandelementen zijn aangetroffen. De aanwezigheid 

van een misbaksel zou kunnen wijzen op de lokale 

productie van tegulae, al is dit op basis van slechts 

één exemplaar niet met zekerheid vast te stellen.

Voor het IVO waren de volgende vragen van specifiek 

belang:

 - Wat is de aard, genese en datering van de zogeheten 

cultuurlaag, die in het oosten van het plangebied is 

aangetroffen? 

Er zijn geen aanwijzingen voor een cultuurlaag 

gevonden. Vermoedelijk is de vegetatiehorizont 

van de laatste verlandingsfase van de Heldammer 

rivier aangeboord en geïnterpreteerd als mogelijke 

cultuurlaag.

 - In welke perioden vond bewoning binnen het plange-

bied plaats en wat is de aard hiervan? 

Er zijn geen aanwijzingen voor bewoning gevonden.

Infrastructuur

 - Is binnen het plangebied een weg aanwezig? Zo ja:

 - Wat is de aard van de weg?

 - Hoe was de weg opgebouwd?

 - Was er sprake van een wegverharding, en zo ja, wat 

was hiervan de aard?

 - Wat is de oriëntatie van de weg?
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 - Is er sprake van meerdere fasen? Zijn deze te dateren? 

En zo ja, wat is hiervan de datering?

 - Welke materialen zijn gebruikt bij de aanleg van de 

weg en wat is de herkomst hiervan?

 - Hoe breed is de weg geweest?

 - Zijn er weggreppels aanwezig? En zo ja: wat is hiervan 

de omvang? 

 - Wat is de gaafheid van de weg?

 - Is het oorspronkelijke oppervlak nog intact onder de 

weg aanwezig? 

 - Hoe verhoudt de weg zich wat betreft karakter, 

datering/fasering en maatvoering tot de eerder binnen 

Leidsche Rijn aangetroffen wegtracés?

Er zijn bij het archeologisch onderzoek geen sporen van 

een weg, noch van aan een weg gerelateerde sporen 

aangetroffen. Het terrein op dit deel van het onderzoeks-

gebied was ernstig verstoord: in het noorden tot mimi-

maal 0,35m-NAP. In het zuiden tot minimaal 0,50m+NAP. 

Alleen in het zuidoosten was de recente verstoring van 

de bodem minder diep. Hieronder zijn echter tot ca. 

0.30m+NAP diepe ploegsporen waargenomen. Op een 

diepte van 0,10m+NAP zijn nog sporen en vondsten uit de 

late middeleeuwen/nieuwe tijd aangetroffen. De top van 

de aan de weg gerelateerde sporen zijn bij het onderzoek 

van LR38 waargenomen op een diepte van 0,50m+NAP.

Met betrekking tot de interpretatie en de 

landschappelijke inkadering van de De Meern 6 en 

eventueel andere aan te treffen scheepsdelen:

 - In hoeverre wijzen de vondstomstandigheden op een 

bewuste plaatsing van het scheepsonderdeel in het 

paleo-landschap? Indien er sprake is van bewuste 

plaatsing: wat is de waarschijnlijke reden hiervoor en 

welke functie vervult het scheepsonderdeel? 

Bij het archeologische onderzoek naar de scheepsres-

ten van de punter, De Meern 6, zijn geen aanwijzingen 

gevonden voor een bewuste plaatsing. Zo zijn er 

bijvoorbeeld geen materialen aangetroffen die duiden 

op het afzinken of fixeren van de scheepsdelen.

 - Zijn er nog meer resten van De Meern 6 binnen het 

onderzoeksgebied aanwezig? Zo ja, wat voor aanvul-

lende informatie leveren deze met betrekking tot de 

depositie van het schip? 

Er zijn geen nieuwe resten van De Meern 6 

aangetroffen.

 - In hoeverre kan de depositiedatering van de De Meern 

6 op grond van het DO worden aangescherpt? 

Dendrochronologisch onderzoek aan de bodemplank 

van De Meern 6 heeft een kapdatum opgeleverd van 

na 158 na Chr. Stratigrafisch zijn de resten ingeklemd 

tussen de vondstrijke beddingafzetting uit fase 4b 

en de laatste verlandingsfase van de restgeul, fase 5. 

De sedimenten waarin deze punter is aangetroffen 

dateren aan de hand van het overige vondstmateriaal 

tot in het tweede kwart van de derde eeuw. Dit kan 

betekenen dat het schip ofwel na het vergaan door 

de stroming is meegevoerd, uit elkaar gevallen is en 

gedeeltelijk op deze plaats is afgezet, ofwel dat het 

gesloopt is en de onderdelen op verschillende plaat-

sen en tijdstippen in de rivier terecht zijn gekomen. 

Beide suggesties kunnen het verschil in datering van 

het hout van De Meern 6 en de afzettingen waarin dit 

is gevonden verklaren.

 - Wat is de aard, omvang en datering van eventueel 

andere aan te treffen scheepsdelen? Wat is de stra-

tigrafische positie binnen de geulen en hoe kan de 

depositie verklaard worden (verspoeld, afgezonken, 

functie binnen beschoeiing, enz.)? 

Op de rest van het onderzoekterrein is nog een knie-

stuk aangetroffen, eveneens in een van de zandpak-

ketten, die de vondstrijke beddingafzetting oversnijdt. 

Ook in dit geval lijkt er geen sprake te zijn van een 

bewuste plaatsing. 

Ten oosten van de beschoeiing A1/A12 is een spant 

aangetroffen met een lengte van 3,2 m, De Meern 7. 

Dendrochronologisch onderzoek heeft een valdatum 

van na 74 na Chr. opgeleverd. Dat komt overeen met 

het overige vondstmateriaal uit de sedimenten van 

fase 2, waarin het spant is gevonden. Rondom het 

scheepsdeel zijn nog zeven stukken hout gevonden. 

Het gaat daarbij onder andere om bouwhout, dat 

afwijkt van het overige hout uit de beschoeiingen. De 

balken en latjes zijn onderdeel geweest van ander-

soortige houtconstructies, die niet nader gespecifi-

ceerd konden worden. 

Daarnaast kan nog een aantal algemene vragen met 

betrekking tot de fysieke kwaliteit gesteld worden: 

 - Wat is de (verticale en horizontale) gaafheid van 

de resten (cultuurlagen, sporen/structuren), indien 

mogelijk per onderscheiden bewoningsfase? 

De staat van conservering van de aangetroffen 

sporen en structuren is tamelijk divers. De sporen op 

het eerste sporenvlak zijn in het algemeen ondiep, 

vrijwel zonder vondstmateriaal en niet te relateren 

aan bepaalde structuren of activiteiten. Dit staat in 

contrast met de structuren, die zijn waargenomen in 

de diepere strata. De geborgen houtfragmenten van 

de beschoeiing A1/A12 en ook die van de structuren 

A3/A9/A11 zijn gekwalificeerd als goed tot matig 

geconserveerd.

 - Welke postdepositionele processen zijn van invloed 

geweest op de conservering van het bodemarchief? 

In alle onderscheiden geulfasen is vondstmateriaal 

aangetroffen. Met uitzondering van de laatste 

verlandingsfase van de Heldammer rivier, verkeren 

alle geulcontexten grotendeels in (grond-)water-

rijke toestand. Hiervoor is geconstateerd dat zowel 

organisch als anorganisch vondstmateriaal in goede 
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staat van conservering verkeert. Voor de hogere strata 

binnen de verschillende rivierafzettingen, waaronder 

de restanten van de Heldammer rivier in fase 4c, zijn 

organische vondsten, met uitzondering van botmateri-

aal, niet bewaard gebleven. 

Al het anorganische als ook het organische materiaal 

uit de grote kuil, K08, is goed geconserveerd. Deze 

kuil dateert uit de vroege middeleeuwen en diende 

vermoedelijk om het weinige restwater uit de omge-

ving op te vangen.

 - Wat is de mate van conservering van het vondstma-

teriaal, organisch en anorganisch, per onderscheiden 

landschapseenheid? 

Zie het antwoord op de vorige vraag.

 - Op welk niveau ligt de oxidatie-/reductiegrens in de 

werkputten? 

De oxidatie-/reductiegrens schommelt tussen de 0,10 

m-NAP en 0,30 m-NAP.

 - Wat is de grondwaterstand in de werkputten ten tijde 

van het onderzoek? 

De grondwaterstand in de sleuven ten tijde van het 

onderzoek was ca. 0,40 m-NAP. In het merendeel van 

de sleuven is met bemaling gewerkt.

 - Wat is de aard en omvang van eventuele verstoringen 

in de werkputten? 

De laatste decennia had de onderzoekslocatie voorna-

melijk een agrarische bestemming. Over het hele ter-

rein zijn paaltjes en een drainagesysteem van de oude 

boomgaard aangetroffen. In het zuidoostelijke deel van 

het terrein zijn diepe ploegsporen aanwezig tot onge-

veer 80 cm onder maaiveld. Bij de rotonde ’t Zand heeft 

de bebouwing de bodem tot grote diepte verstoord. De 

RAAP-sleuven van 2004 zijn aangetroffen. 

Resten van de oude Alendorperweg doorkruisen het 

terrein van noordwest naar zuidoost. En over het 

gehele terrein zijn perceleringsgreppels uit de nieuwe 

tijd waargenomen. Alle sporen uit de nieuwe tijd zijn 

bruin en de recente verstoringen lichtgrijs gemarkeerd 

in afb. 3.11.

 - Welke formatieprocessen zijn van invloed geweest op 

het bodemarchief en wanneer? 

Er is voornamelijk sprake van fluviatiele activiteit. 

In het westen bevindt zich een kleilichaam, dat is 

geïnterpreteerd als oever- of restgeulafzettingen van 

een oudere fase van de Rijn. 14C-onderzoek heeft een 

datering van 377-182 voor Chr. opgeleverd. Daarnaast 

zijn verschillende fasen van de zich naar het westen 

verplaatsende Heldammer rivier aangetroffen. De 

vroegste afzettingen op het terrein dateren uit het 

laatste kwart van de eerste eeuw na Chr., de laatste 

verlandingsfase dateert vanaf de tweede helft van de 

derde eeuw. 

Net onder de bouwvoor zijn lokaal wat restanten van 

een oude akkerlaag aangetroffen, met onbekende 

datering.



Schepen, scherven en schoeiingen. Basisrapportage Archeologie 43 272 



273 

Aarts, A.C. & Y. Meijer, Inventariserend Veld Onderzoek 

LR62-Parkzichtlaan-Zuid in Vleuten-De Meern (Gemeente 

Utrecht). Utrecht 2008, evaluatierapport, niet 

gepubliceerd.

Ayala, G. (dir.), La fouille du Parc Saint-Georges à Lyon. 

Histoire d’un bord de Saône. Rapport final d’opération (12 

volumes), INRAP, Lyon 2005.

Baatz, D., ‘Bauten und Katapulte des römischen Heeres’, 

in: M.P. Speidel (ed.), Mavors Roman army researches 11, 

Stuttgart 1994.

Bakker, A. Aanvullend Archeologisch Onderzoek in de ge-

meente Vleuten-De Meern (provincie Utrecht). Vindplaats 

De Meer- Meentweg, ADC-rapport 29, Bunschoten 2000.

Bakker, L. & B. Galsterer-Kröll, Graffiti auf römi-

scher Keramik im rheinischen Landesmuseum Bonn, 

Epigraphische Studien 10, Keulen 1975.

Bazelmans, J., ‚Kookketel‘, in: Jansma E. & M.A.W. Morel, 

Een Romeinse Rijnaak, gevonden in Utrecht-De Meern, 

Amersfoort 2007, 230.

Beltrame, C., ‘Sutiles Naves of Roman Age. New evidence 

and Technological Comparisons with Pre-roman Sewn 

Boats’, in: J. Litwin 2000, Gdansk 2000, 91-96.

Berendsen, H.J.A., De genese van het landschap in het 

zuiden van de provincie Utrecht – een fysisch-geografische 

studie, Utrechtse Geografische Studies 25, Geografisch 

Instituut Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht 1982.

Berendsen H.J.A. & E. Stouthamer, Palaeogeographic 

development of the Rhine-Meuse delta, the Netherlands, 

Assen 2001.

Berg, J.H. van den & S.D. Nio, Sedimentary structures and 

their relation to bedforms and flow conditions, Houten 

2010.

Berk, G.L., De Punter, De Boer Maritiem, Weesp 1984.

Bienert, B. et al., ‘Katalog: Furstengrab II, Romisches und 

germanisches Trinkgeschirr’, in: Rom an der Niederelbe, 

Neumunster 1995, 204-207.

Literatuur

Bishop, M. en J. Coulston, Roman military equipment, 

from the Punic wars to the fall of Rome, second revised 

edition, Oxford 2006.

Bockius, R. ‘Antike Prahme. Monumentale Zeugnisse 

keltisch-römischer Binnenschiffahrt aus der Zeit vom 2. 

Jh. v. Chr. bis ins 3. Jh. n. Chr.’, in: Jahrb. RGZM 47, Mainz 

2000, 439-493.

Bockius, R., Die römerzeitlichen Schiffsfunde von 

Oberstimm (Bayern). Monographien des Römisch-

Germanisches Zentralmuseums Band 50, Mainz 2002a.

Bockius, R., ‚Der Prahm von Kapel-Avezaath‘, in: Mees & 

Pferdehirt Mainz 2002b, 24.

Bockius, R., Die spätrömischen Schiffswracks aus Mainz, 

Mainz 2006.

Boelicke, U., Die Fibeln aus dem Areal der Colonia Ulpia 

Traian, Xantener Berichte Band 10, 2002.

Bogaers, J.E. & J.K Haalebos, ‚Op zoek naar een castellum 

in Woerden‘, in: Spiegel Historiael 18, nr. 6, Meppel 1983, 

302-309.

Bohn, O. (ed.), Corpus Inscriptionum Latinarum XIII, pars 

III, fasc. 2, Berlijn 1906.

Bosman, A.V.A.J. & M.D. de Weerd, ‘Velsen: The 1997 

Excavations in the Early Roman Base and a Reappraisal of 

the Post-Kalkriese Velsen/Vechten Dating Evidence’, in: 

F. Vermeulen, K. Sas & W. Dhaeze (eds.), Archaeology in 

confrontation: Aspects of Roman military presence in the 

Northwest. Studies in honour of Hugo Thoen, Gent 2004 

(Archaeological reports Ghent University 2), 31-62.

Brandenburgh, C.R. & W.A.M. Hessing, Matilo – Rodenburg 

– Roombug. De Roomburgerpolder: van Romeins castellum 

tot moderne woonwijk, Bodemschatten en bouwgeheimen 

deel 1, Leiden 2005.

Bronk Ramsey, C., Bayesian analysis of radiocarbon dates, 

Radiocarbon, 51(1), 337-360. Tucson 2009.

Brunsting, H., Het grafveld onder Hees bij Nijmegen. 

Een bijdrage tot de kennis van Ulpia Noviomagus, 

Archaeologisch-Historische Bijdragen 4, Amsterdam 1937.



Schepen, scherven en schoeiingen. Basisrapportage Archeologie 43 274 

Bult, E.J. & D.P. Hallewas (eds.), Graven bij Valkenburg II. 

Het archeologisch onderzoek in 1986, Delft 1997.

Bult, E.J. & D.P. Hallewas (eds.), Graven bij Valkenburg III. 

Het archeologisch onderzoek in 1987 en 1988, Delft 1990.

Busch, A.L., ‘Die römerzeitlichen Schuh- und Lederfunde 

der Kastelle Saalburg, Zugmantel und Kleiner Feldberg’, in 

Saalburg-Jahrbuch XXII, 1965, 158-210.

Busé, G., LR1-1997 Verslag proefsleuven, Intern verslag 

Utrecht 1997.

Callender, M.H., Roman Amphorae. With Index of Stamps, 

Londen etc. 1965.

Carmiggelt, A., A. J. Guiran & M. C. van Trierum (red.), 

Boorbalans 4. Archeologisch onderzoek in het tracé van de 

Willemsspoortunnel te Rotterdam. Sluizen en schepen in 

de dam van de Rotte, Rotterdam 2001.

Clercq, W. de & P. Degryse, ‘The mineralogy and pertro-

graphy of Low Lands Ware 1 (Roman lower Rhine-Meuse-

Scheldt basin; the Netherlands, Belgium, Germany)’, in: 

Journal of Archaeological Science 35, Amsterdam 2008, 

448-458.

Clercq, W. de & R. van Dierendonck, ‘Extrema Galliarum. 

Noordwest-Vlaanderen en Zeeland in het Imperium 

Romanum’, in: VOBOV-info, in druk, 34-75.

Collins, A., H. van Enckevort & J. Hendriks, ‘A grey area 

between the Batavians and the Romans. Wheel-thrown 

domestic pottery in the civitas Batavorum’, in: H. van 

Enckevort (red.), Roman material culture. Studies in 

Honour of Jan Thijssen, Zwolle 2009, 171-199.

Curle, J., A Roman Frontier Post and its People. The fort of 

Newstead in the parish of Melrose, Glasgow 1911.

Dallmeijer, F. & J.-M. A. W. Morel, ‚6.5. Afdichting’, in: 

Jansma & Morel 2007(a), 133-134.

Dallmeijer, F. & J.-M. A. W. Morel, ‘5.3.4. Bijzondere con-

structiedetails in het vlak’, in: Groot, de & Morel 2007(b), 

39-42.

Deschler-Erb, E., Ad arma!, Römisches Militär des 

1.Jahrhunderts n. Chr. in Augusta Raurica, Augst 1999. 

Dhaeze, W. & P. de Paepe, ‚The Hand-thrown Stones 

from the Roman Fort of Maldegem-Vake (East-Flanders, 

Belgium)‘, in: Vermeulen, F., K. Sas, & W. Dhaeze (eds.) 

Archaeology in Confrontation. Apsects of Roman Military 

Presence in the Northwest. Studies in Honour of Prof. Em. 

Hugo Thoen, Archaeological Reports Ghent University 2, 

Gent 2004, 168-180.

Dielemans, L., Rond het castellum. LR66: Inventariserend 

archeologisch veldonderzoek (IVO) en waarnemingen op 

de Hoge Woerd Oost, Utrecht (werktitel), Basisrapportage 

archeologie 47, Utrecht in voorbereiding.

Dijk, L. van & J.-M. A. W. Morel, ‘5.3. Inventarisatie 

scheepswrak punter Harderwijk 1’, in: Harderwijk 

Waterfront Zuid. Deelgebied Boulevard/Strandeiland, 

RAAP-rapport 1366. Amsterdam 2006.

Dinter, M. van & E.P. Graafstal, ‘1 Landschap en mi-

litaire infrastructuur rond het schip’, in: Jansma E. & 

J.M.A.W. Morel (red.), Een romeinse Rijnaak, gevonden in 

Utrecht – de Meern; Resultaten van het onderzoek naar 

de platbodem ‘De Meern 1’, Rapportage Archeologische 

Monumentenzorg 144, Band A. Amersfoort 2007.

Dockum, S.G. van, ‘Utrecht/Vleuten-De Meern, Leidse 

Rijn’, in D.H. Kok, S.G. van Dockum & F. Vogelzang (red.) 

Archeologische kroniek Provincie Utrecht 1994-1995, 

Utrecht 1998, 128-131.

Dockum, S.G. van & A. van Rooijen, ‘Vleuten-De Meern, 

Hoge Woerd’, in: Rijksdienst voor het Oudheidkundig 

Bodemonderzoek, jaarverslag 1994, Amersfoort 1995, 

86-87.

Dominguez, M., Utrecht, Leidsche Rijn, projectcode LR62, 

RING-rapport 2009066, Amersfoort 2009.

Dominguez, M., Utrecht, LR62, scheepswrak De Meern 6, 

RING-rapport 2010064, Amersfoort 2010a.

Dominguez, M., Utrecht, LR62, scheepswrak De Meern 7, 

RING-rapport 2010065, Amersfoort 2010b.

Dragendorff, H., ‘Terra Sigillata. Ein Beitrag zur Geschichte 

der griechischen und römischen Keramik’, in: Bonner 

Jahrbücher 96-97, Bonn 1895, 18-155.

Dressel, H., Corpus Inscriptionum Latinarum XV, Pars 1. 

Berlijn 1899.

Driel-Murray, C. van, ‘Die Schuhe aus Schiff I und ein 

lederner Schildüberzug’, in: J.K. Haalebos, Ein römisches 

Getreideschiff in Woerden. Jahrbuch des Römisch-

Germanischen Zentralmuseums Mainz 43, 1996 (1998), 

493-498.

Driel-Murray, C. van, Das Ostkastell von Welzheim, 

Rems-Murr-Kreis: Die römischen Lederfunde. Forschungen 

und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte in Baden-

Württemberg 42. Stuttgart 1999.

Driel-Murray, C. van, ‚Footwear in the North-Western 

Provinces of the Roman Empire‘, in: O. Goubitz, W. 

Groenman van Waateringe & C. van Driel-Murray, Stepping 



275 

Through Time. Archaeological footwear from prehistoric 

times until 1800 (Stichting Promotie Archeologie). Zwolle 

2001a, 337-375.

Driel-Murray, C. van, ‘A rectangular shield cover of the 

Coh. XV Voluntariorum C.R’, in Journal of Roman Military 

Equipment Studies 10, 1999 (2001b) 45-54.

Driel-Murray, C. van, ‘Leren schoenen van de ‘Woerden 7’’, 

in: E. Blom & W.K. Vos (red.), Woerden-Hoochwoert. De op-

gravingen 2002-2004 in het Romeinse castellum Laurium, 

de vicus en van het schip de ‘Woerden 7’, Amersfoort 

2008, 403-407.

Dries, F.M.A van der, Breekbaar verleden. Romeinsglas in 

de Lage Landen. Utrecht 2007.

Enckevort, H. van & W.K. Vos, ‘De Limes - een natte grens 

dwars door Nederland’, in: Nationale Onderzoeksagenda 

Archeologie, 2006, Hoofdstuk 19 (www.noaa.nl). 

Gaauw, P.G. van der & H. van Londen, De Hoge Woerd: een 

boor- en weerstandsonderzoek van het Romeins castellum 

van De Meern. RAAP-rapport 65. Amsterdam 1992.

Gard, L., Reliefsigillata des 3. und 4. Jahrhunderts aus den 

Werkstätten von Trier, Tübingen 1937 (ongepubliceerde 

dissertatie).

Goubitz, O., ‚The drawing and registration of archaeolo-

gical footwear‘, in: Studies in Conservation 29, London 

1984, 187-196.

Graafstal, E.P., ‘Logistiek, communicatie en watermanage-

ment. Over de uitrusting van de Romeinse rijksgrens in 

Nederland’, in: Westerheem 51, Utrecht 2002, 2-27..

Graafstal, E.P., ‘Waterland’, in: D.H. Kok, K. van der Graaf 

& F. Vogelzang (red.) Archeologische kroniek Provincie 

Utrecht 1998-1999, Utrecht 2000, 167-191.

Graafstal, E.P., Voorlopige resultaten AAO Zuidelijke 

Stadsas, Intern rapport ADC, Bunschoten 1999.

Groenman-van Waateringe, W., Romeins lederwerk uit 

Valkenburg Z.H., Groningen 1967.

Groot, T. de & J.-M.A.W. Morel (red.), Het schip uit de 

Romeinse tijd De Meern 4 nabij boerderij de Balije, 

Leidsche Rijn, gemeente Utrecht. Waardestellend 

onderzoek naar de kwaliteit van het schip en het con-

serverend vermogen van het bodemmilieu, Rapportage 

Archeologische Monumentenzorg 147, Amersfoort 2007.

Guyon, M., ‘3. Les bateaux gallo-romains: étude descrip-

tive’, in: Guyon et al. 2005 in: G. Ayala (dir.), La fouille du 

Parc Saint-Georges à Lyon. Histoire d’un bord de Saône. 

Rapport final d’opération (12 volumes), INRAP. Lyon 2005. 

.

Guyon, M., F. Laurent & E. Rieth, ‘Tome IV. Les bateaux 

de St. Georges. Batellerie gallo-romaine, médiévale et 

moderne’, in: G. Ayala (dir.), La fouille du Parc Saint-

Georges à Lyon. Histoire d’un bord de Saône. Rapport final 

d’opération (12 volumes), INRAP. Lyon 2005.

Haalebos, J.K. & J.E. Bogaers, Een schildknop uit 

Zwammerdam-Nigrum Pullum, gem. Alphen (Z.-H.). 

Helinium 11, Vlaardingen 1971, 243-249, 35-47.

Haalebos, J.K., Zwammerdam – Nigrum Pullum. Ein 

Auxiliarkastell am Niedergermanischen Limes, Cingula III, 

Amsterdam 1977.

Haalebos, J,K., ‘Fibulae uit Maurik’, in: Oudheidkundige 

mededelingen, Supplement 65 1984-85, Leiden 1986.

Haalebos, J.K., Het grafveld van Nijmegen-Hatert. Een 

begraafplaats uit de eerste drie eeuwen na Chr. op het 

platteland bij Noviomagus Batavorum, Beschrijving van 

de verzamelingen in het Provinciaal Museum G.M. Kam te 

Nijmegem 11, Nijmegen 1990.

Haalebos, J.K., ‘Van Nijmegen naar Utrecht. De limes in 

Nederland’, in: Jaarboek Oud Utrecht, Utrecht 1997a, 

36-65.

Haalebos, J.K., ‘Een Romeins graanschip in Woerden’, in: 

Jaarboek Oud Utrecht, Utrecht 1997b, 67-95.

Hartley, B.R. & B.M. Dickinson, Names on terra sigillata. 

An index of makers’ stamps and signatures on gallo-

roman terra sigillata (samian ware), volume 1-5. Londen 

2008, 2009.

Hartog, C.M.W. den, Sportpark Terweide 2. LR41-

42: archeologisch onderzoek Sportpark Terweide, 

Basisrapportage archeologie 18, Utrecht 2009.

Hartog, C.M.W. den, Appellaantje. LR55: Een vroegmiddel-

eeuwse nederzetting aan de Wilhelminalaan bij Vleuten, 

Basisrapportage archeologie 30, Utrecht 2010.

Hazenberg, T., Leiden-Roomburg 1995-1997: archeo-

logisch onderzoek naar het kanaal van Corbulo en de 

vicus van het castellum Matilo, Rapportage Archeologisch 

Monumentenzorg 77, Amersfoort 2000.

Hemert, J., van, Het Rivierenknooppunt bij Rossum/

Alem opnieuw bezien. Rossum-Het Klooster en Alem-De 

Marensche Waarden in de Late IJzertijd en Romeinse tijd, 

Vrije Universiteit (MA-scriptie), Amsterdam 2010.



Schepen, scherven en schoeiingen. Basisrapportage Archeologie 43 276 

Hendriksen, M., ‘Metaal’, in: C.M.W. den Hartog, 

Appellaantje, LR55: een vroegmiddeleeuwse nederzetting 

aan de Wilhelminalaan bij Vleuten, Basisrapportage 30, 

Utrecht 2010.

Hoegen, R.D., Plangebied Hamlaan; Middeleeuwse 

bewoning naast de Hamtoren te Vleuten, Basisrapportage 

Archeologie 46, Utrecht in voorbereiding.

Hoevenberg, J., ‘Leather Artefacts’, in: R.M. Dierendonck, 

D.P. Hallewas & K.E. Waugh, The Valkenburg Excavations 

1985-1988. Nederlandse Oudheden 15, Amersfoort 1993, 

217-340.

Holk, A.F.L. van, ‘3. Een punterachtig scheepje’ in: 

Carmiggelt, Guiran & Van Trierum 2001.

Hollstein, E., Mitteleuropäische Eichenchronologie, Mainz 

am Rhein 1980.

Holwerda, J.H., Arentsburg. Een Romeinsch militair 

vlootstation bij Voorburg, Leiden 1923.

Holwerda, J.H., De Belgische waar in Nijmegen, 

Beschrijving van de verzameling van het Museum G.M. 

Kam te Nijmegen 2, Den Haag 1941.

Hörter, F., ‘Die Herkunft der Basaltlavablöcke für die 

römische Steinpfeilerbrücke in Trier’, in: Trierer Zeitschrift 

40-I, Trier 1997, 75-82.

Hoss, S., ‘De metaalvondsten’, in: E. Blom & W.K. Vos 

(red.), Woerden- Hoochwoert, de opgravingen 2002- 2004 

in het Romeinse castellum Laurium, de vicus en van het 

schip de “Woerden 7” ADC monografie 2, 2008.

Huld-Zetsche, I., Glatte Sigillaten des “Massenfundes” aus 

Trier, Rei Cretariae Fautorum Acta, XIII, Tongeren 1971. 

Huld-Zetsche, I., Trierer Reliefsigillata Werkstatt II, 

Materialien zur Römisch-Germanischen Keramik 12, Bonn 

1993.

Hunold A., Die Befestigung auf dem Katzenberg bei 

Mayen und die spätrömischen Höhenbefestigungen in 

Nordgallien, Mainz 2011.

Immenkamp, A., ‘Rekonstruktion eines römischen 

Militärziegelofens aus Dormagen’, in: Archäologie im 

Rheinland 2009, Stuttgart 2010, 75-77.

Isings, C. & C.A. Kalee, ‘De Meern (gem. Vleuten-De 

Meern)’, in: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse 

Oudheidkundige Bond 1, Delft 1975, 53-54.

Isings, C., ‘Glass from the Canabae Legionis at Nijmegen’, 

in: Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig 

Bodemonderzoek, Jaargang 30, Amersfoort 1980, 

281-346.

Jager, D.H. de, De Hoge Woerd, gemeente Vleuten-De 

Meern; aanvullend boor- en weerstandsonderzoek bij het 

Romeinse castellum van De Meern, RAAP-rapport 531, 

Amsterdam 2000.

Jansen, B. & K. Leijnse, Plangebied ‘t Zand, gemeente 

Utrecht: een archeologische vooronderzoek, RAAP-rapport 

1167, Weesp 2005.

Jansen, B., I.R.P.M.M. Briels & A.J. Tol, Castellumterrein 

Fectio, gemeente Bunnik; Archeologisch onderzoek in het 

kader van de publieksopenstelling, RAAP-rapport 1778, 

Weesp in voorbereiding.

Jansma, E., ‘Datering, herkomst en bouwvolgorde van De 

Meern 4’, in: De Groot & Morel 2007(a), 69-77.

Jansma, E., ‘Jaarringonderzoek van het scheepshout en 

meubelonderdelen: bouwtechnische aspecten, datering 

en herkomst van het hout’ in: Jansma & Morel 2007(b), 

297-311.

Jansma, E. & J.-M.A.W. Morel (red.), Een Romeinse Rijnaak, 

gevonden in Utrecht-De Meern. Resultaten van het 

onderzoek naar de platbodem ‘De Meern 1’, Rapportage 

Archeologische Monumentenzorg 144, Amersfoort 2007.

Johnson, A., Römische Kastelle des 1. und 2. Jahrhunderts 

n. Chr. in Britanien und in den germanischen Provinzen 

des Römerreiches, Kulturgeschichte der antiken Welt 37, 

Mainz am Rhein 1987.

Jonkees, J.H. & Isings, C., Opgravingen op de Hoeg Woerd 

bij De Meern (1957, 1960), Archaeologica Traiectina V, 

Groningen 1963.

Kalee, C.A., ‘De archeologische opgraving op de Hoge 

Woerd in de De Meern in 1982-1983’, in: Historische 

Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2, Utrecht 1982 

nr. 4, 59-80.

Kalee, C.A. & C. Isings, ‘Beknopt verslag van een opgra-

ving in De Meern’, in: Jaarboek Oud-Utrecht. Utrecht 

1980, 5-25.

Kalee, C.A. & C. Isings, 150 jaar graven naar Romeins 

castellum in De Meern, Historische Vereniging Vleuten-De 

Meern-Haarzuilens, tentoonstellingsgids, Utrecht 1984.

Kamp, J.S. van der, Parkwijk-Noord. Zoektocht naar 

Romeinse activiteiten ten noorden van het castellum op de 

Hoge Woerd. Basisrapportage archeologie 6, Utrecht 2004.



277 

Kamp, J.S. van der, Wonen aan het water (deel 1). 

Archeologisch onderzoek van een twaalfde-eeuwse neder-

zetting langs de Oude Rijn. Basisrapportage archeologie 

14, Utrecht 2006a.

Kamp, J.S. van der, Wonen aan het water (deel 2). 

Archeologisch onderzoek naar een laatmiddeleeuws,

omgracht stenen huis in Leidsche Rijn. Basisrapportage 

archeologie 15, Utrecht 2006b.

Kamp, J.S. van der, Werk aan de weg. LR31 Zandweg: 

Archeologisch onderzoek aan een verspoelde sectie van de 

limesweg. Basisrapportage Archeologie 21. Utrecht 2007.

Kars, H., ‘Het maalsteenproduktiecentrum bij Mayen in 

de Eifel’, in: Grondboor en Hamer nr 3 / 4 - 1983, Capelle 

aan den IJssel 1983, 110-120.

Kerkhoven, N.D., ‘Metaal’, in: Vroegmiddeleeuwse 

bewoning langs de A2. Een nederzetting uit de zevende en 

achtste eeuw in Leidsche Rijn, Basisrapportage archeologie 

26, Utrecht 2009.

Kerkhoven, N.D., Beschrijving van de metaalvondsten 

(metaaldegradatie-onderzoek castellum Fectio, RAAP). In 

voorbereiding.

Keyzer, L.M.J. de, ‘Middeleeuwse steenoven in ’t Goy’, in: 

Spiegel Historiael 8, 45-50, Meppel 1973.

King, A.C. & T.W. Potter, ‘A new domestic building-façade 

from Roman Britain’, in: Journal of Roman Archaeology, 

vol. 3, Portsmouth 1990, 195-204.

Kisters, M., ‘Een Romeinse kalkoven in Nijmegen’, in: 

Westerheem XL, nr. 1, Utrecht 1991, 8-18.

Lange, S., ‘Houtspecialistisch onderzoek aan hout-

vondsten van de Romeinse havenstad Forum Hadriani, 

gemeente Voorburg’, in: Driessen, M. et al. Opgraving 

Forum Hadriani, gemeente Voorburg, (AAC-Themata), 

Amsterdam in voorbereiding.

Lange, S., ‘Houtspecialistisch onderzoek’, in Y. Meijer, 

Gewei uit de geul, Basisrapportage archeologie 31, Utrecht 

2009, 59-69.

Langeveld, M.C.M., LR58 Vicuslaan (werktitel), 

Basisrapportage archeologie 32, Utrecht in voorbereiding.

Langeveld, M.C.M., A.Luksen-IJtsma & E.P. Graafstal, 

Wegens Wateroverlast. LR39 De Balije II: wachttorens, 

rivierdynamiek en Romeinse infrastructuur in een 

rivierbocht van de Heldammer Stroom, Basisrapportage 

archeologie 11, Utrecht 2010.

Langeveld, M.C.M., A. Luksen-IJtsma & P.G.H. Weterings, 

Een goede buur? LR 46 en LR 49: definitief archeologisch 

onderzoek naar een vicus, grafvelden, infrastructuur 

en een inheemse nederzetting in de omgeving van het 

Romeinse castellum in De Meern, deelgebied “De Woerd” 

(Gemeente Utrecht), Basisrapportage archeologie 19, 

Utrecht 2010.

Langeveld, M.C.M. & A. Luksen-IJtsma, Bewoning in bewe-

ging. LR 43 en LR 53: inventariserend-, waarderend- en 

definitief- archeologisch veldonderzoek naar, onder meer, 

een Romeinse wachttoren in het “Groot Zandveld” in De 

Meern (Gemeente Utrecht), Basisrapportage archeologie 

22, Utrecht in voorbereiding.

Linden, E. van der, ‘Aardewerk’, in: E. Blom & W.K. Vos, 

Woerden-Hoochwoert. De opgravingen 2002-2004 in het 

Romeinse castellum Laurium, de vicus en van het schip de 

‘Woerden 7’, Amersfoort & Leiden 2008, 143-170.

Linthout, K.L., ‘Petrografie en geochemie van basaltblok-

ken uit de Meern 4’, in: T. De Groot & J.-M.A.W. Morel 

(red.), Het schip uit de Romeinse tijd De Meern 4 nabij 

boerderij de Balije, Leidsche Rijn, gemeente Utrecht. 

Waardestellend onderzoek naar de kwaliteit van het schip 

en het conserverend vermogen van het bodemmilieu, RAM 

147, Amersfoort 2007.

Litwin, J. (ed.), Down the River to the Sea. Proceedings 

of the Eighth International Symposium on Boat and Ship 

Archaeology Gdansk 1997, Gdansk 2000.

Long, L. & M. Rival, ‘Epave Arles Rhône 3’, in: 

Bilan Scientifique du Département des Recherches 

Archéologiques Subaquatiques et Sous-Marines 2005, 

Paris 2007, 64-66.

Lõrincz, B., Onomasticon Provinciarum Europae 

Latinarum, vol. II-IV, Wenen 1999-2002.

Ludowici, W., Katalog V, Stempel-Namen und Bilder 

römischer Töpfer, Legions-Ziegel-Stempel, Formen 

von Sigillata- und anderen Gefässen aus meinem 

Ausgrabungen in Rheinzabern 1901-1914, Jockgrim 1927.

Luksen-IJtsma, A., De Limesweg in West-Nederland. 

Inventarisatie, analyse en synthese van archeologisch on-

derzoek naar de Romeinse weg tussen Vechten en Katwijk, 

Basisrapportage archeologie 40, Utrecht 2010.

Luksen-IJtsma, A., Zoeken in het Zand (werktitel). 

Archeologisch onderzoek in de vorm van waarnemingen, 

proefsleuven en een opgraving langs het Zand in Utrecht, 

Basisrapportage archeologie 23, Utrecht in voorbereiding.



Schepen, scherven en schoeiingen. Basisrapportage Archeologie 43 278 

Manning, W.H., Catalogue of the Romano-British Iron 

Tools, Fittings and Weapons in the British Museum, 

London 1985.

Maûl, M.N., IJzeren Romeinse werktuigen van het Kops 

Plateau. Doctoraalscriptie, Haarlem/Amersfoort 1994.

Mees, A., & B. Pferdehirt, Römerzeitliche Schiffsfunde 

in der Datenbank “Navis 1“. Kataloge Vor- und 

Frühgeschichtlicher Altertümer Band 29, Mainz 2002.

Meijer, Y., Gewei uit de Geul. Onderzoek naar een 

bronstijdrestgeul en sporen uit de vroeg-Romeinse tijd aan 

de Burgemeester Middelweerdbaan in De Meern, Utrecht, 

Basisrapportage archeologie 31, Utrecht 2010.

Meyer, G.M. de & E.W.F. van den Elzen, De verstening van 

Deventer. Huizen en mensen in de 14e eeuw, Groningen 

1982.

Miron, A., ‘Vertikale Architektur in horizontaler Fundlage’ 

in: Archaeologie in Deutschland, 1990 Heft 3: 44-45. 

Stuttgart 1990.

Morel, J.-M.A.W., ‘6.3. De romp’, in: Jansma & Morel 

2007(a).

Morel, J.-M.A.W., ‘7.1. Reconstructie aan de hand van de 

veldgegevens’, in: Jansma & Morel 2007(b), 137-142.

Morel. J.-M. A. W., ‘6. Het schip De Meern 4, de missing 

link tussen Rome en Zwammerdam’, in: De Groot & Morel 

2007(c), 53-67.

Morel, J.-M. A. W., Standaardrapport inventariserend 

veldonderzoek De Meern 6, Lelystad 2008.

Morel, J.-M. A. W., Standaardrapport Woerden 7 (werkti-

tel), Lelystad in voorbereiding.

Morel, J.-M. A. W. & F. Dallmeijer, ‘5.3. De constructie’, in: 

De Groot & Morel 2007, 35-50.

Munster, B. van, Romeinse en vroeg middeleeuwse rivier-

lopen in en rondom Utrecht, Advanced Course Quaternary 

Geology and Climate Change, Fysische Geografie , 

Universiteit Utrecht 2010.

Nales, T. & G. Vis, De paleogeografie van de Oude Rijn. 

Doctoraalscriptie faculteit Fysische geografie, Universiteit 

Utrecht 2003.

Nederlands Normalisatie-instituut, NEN 5104, 

Normcommissie 351 06 Geotechniek, classificatie van 

onverharde grondmonsters, Delft 1989.

Nicolay, J. A.W., Gewapende Bataven. Gebruik en betekenis 

van wapen- en paardentuig uit niet-militaire contexten in 

de Rijndelta. (50 voor tot 450 na Chr.), Amsterdam 2005.

Nicolay, J. A. W., ‘Metalen voorwerpen: van ijzeren 

nagel tot bronzen badflesje’, in: J.A.W. Nicolay (red.), 

Opgravingen bij Midlaren. 5000 jaar bewoningsge-

schiedenis tussen Hondsrug en Hunzedal, Groningen 

Archaeological studies 7, Groningen 2008, 363-390.

Niemeijer, R.A.J., Het Romeinse gedraaide aardewerk 

van de vroeg-Romeinse nederzetting te Leidsche Rijn – 

Hogeweide, Auxiliaria 5, Nijmegen 2006a.

Niemeijer, R.A.J., Het Romeinse aardewerk uit de vicus, 

een nederzetting aan een crevassegeul en de grafvelden 

van De Hoge Woerd bij Vleuten-De Meern (gemeente 

Utrecht), Nijmegen 2006b, intern rapport gemeente 

Utrecht, Team Erfgoed.

Niemeijer, R., ‘Het Romeinse gedraaide aardewerk’, 

in: J.S. van der Kamp: Vroege Wacht. LR31 Zandweg: 

archeologisch onderzoek van twee eerste-eeuwse houten 

wachttorens in Leidsche Rijn, Basisrapportage archeologie 

16, Utrecht 2007, 114-120. (Ook gepubliceerd als: R.A.J. 

Niemeijer, Het Romeinse gedraaide aardewerk van de 

wachttoren Leidsche Rijn-Zandweg, Auxiliaria 1, Nijmegen 

2004).

Niemeijer, R,. ‘Romeins gedraaid aardewerk’, in: A.Luksen-

IJtsma, Oudenrijnseweg. Archeologisch onderzoek van een 

inheems-Romeinse nederzetting uit de eerste eeuw na Chr. 

en een vlasrootcomplex uit de twaalfde eeuw na Chr in De 

Meern, gemeente Utrecht, Basisrapportage archeologie 25, 

Utrecht 2009, 43-45.

Niemeijer, R.A.J., Het Romeinse aardewerk van de opgra-

ving Vicuslaan in De Meern (gemeente Utrecht, opgra-

vingscode LR58), Nijmegen 2010, nog niet gepubliceerd.

Nieveler, E. en F. Siegmund, The pace of change. The 

Merovingian chronology of the Lower Rhine Area: results 

and problems, Cardiff Studies in Archaeology, Göttingen 

1999.

Nokkert, M., A.C. Aarts en H.L. Wynia, Vroegmiddeleeuwse 

bewoning langs de A2 (LR51-54); Een nederzetting uit de 

zevende en achtste eeuw in Leidsche Rijn, Basisrapportage 

archeologie 26, Utrecht 2009.

Oelmann, F., Die Keramik des Kastells Niederbieber, 

Materialien zur Römisch-Germanischen Keramik 1, Bonn 

1914.

Oikonomides, N., Byzantine Lead Seals, Dumbarton Oaks 

Byzantine Collection Publications, Washington 1985.



279 

Oldenstein, J., ‚Zür Ausrüstung römischer 

Auxiliareinheiten, Studien zu Beschlägen und Zierat an 

der Ausrüstung der römischen Auxiliareinheiten ders 

Obergermanisch/raetischen Limesgebietes aus dem zwei-

ten und dritten Jahrhunderts‘, in: Berichte der römisch- 

germanischen Komission, Band 57, Darmstadt 1976.

Olson, B., The Dedication of Roman Weapons and Armor 

in Water as a Religious Ritual, op 25 november 2011 

ontleend aan http://popular-archaeology.com/issue/

june-2011/article/the-dedication-of-roman-weapons-and-

armor-in-water-as-a-religious-ritual, 2011.

Ozinga, L.R.P. & M.D. de Weerd, ‚Traiectum: een hulptroe-

pencastellum aan de Rijn-limes‘, in: L.R.P. Ozinga et al. 

(ed.), Het Romeinse castellum te Utrecht. De opgravingen 

in 1936, 1938, 1943/44 en 1949 uitgevoerd onder leiding 

van A.E. van Giffen met medewerking van H. Brunsting, 

aangevuld met latere waarnemingen, Studies in Prae- en 

Protohistorie 3, Utrecht 1989.

Ozinga, L.R.P. et al. (ed.), Het Romeinse castellum te 

Utrecht. De opgravingen in 1936, 1938, 1943/44 en 

1949 uitgevoerd onder leiding van A.E. van Giffen met 

medewerking van H. Brunsting, aangevuld met latere 

waarnemingen. Utrecht (Studies in Prae- en Protohistorie, 

3) 1989.

Panhuysen, T.A.S.M., Romeins Maastricht en zijn beelden, 

Maastricht/Assen 1996.

Pélichet, P.E., ‘À propos des amphores romaines trouvées 

à Nyon’, in: Zeitschrift für Schweizerische Archäologie und 

Kunstgeschichte 8, Zurich 1946, 189-209.

Perlich, B., ‘Medieval brick production in Europe: travel-

ling competence or local innovation? From high quality to 

mass production’, in: Jaarboek Abdijmuseum Ten Duinen 

1138, Novi Monasterii Vol. 7, Gent 2008, 9-18.

Pferdehirt, B., ‘Das Schiff 6 aus Mainz’, in: Mees & 

Pferdehirt 2002, 100-103.

Pietsch, M., ‚Die römischen Eisenwerkzeuge von Saalburg, 

Feldberg und Zugmantel‘, in: Saalburg Jahrbuch 30, 

1983, 5-132.

Pirling, R. & M. Siepen, Die Funde aus den römischen 

Gräbern von Krefeld-Gellep : Katalog der Gräber 6348-

6361, Germanische Denkmäler der Völkerwanderungszeit, 

Serie B: Die fränkischen Altertümer des Rheinlandes 20, 

Stuttgart 2006.

Polak, M., R.P.J. Kloosterman & R.A.J. Niemeijer, Alphen 

aan de Rijn – Albaniana 2001-2002. Opgravingen tussen 

de Castellumstraat, het Omloopkanaal en de Oude Rijn, 

Libelli Noviomagenses 7, Nijmegen 2004.

Pruissen, C. van, A. Brakman, E. Kars & W. Vos, 

‘Bouwmateriaal’, in: E. Blom & W.K. Vos (red.), Woerden-

Hoochwoert. De opgravingen 2002-2004 in het Romeinse 

Castellum Laurium, de vicus en van het schip de ‘Woerden 

7’, ADC Rapport 810, Amersfoort 2008.

Rieche, A., Römische Kinder- und Gesellschaftsspiele, 

Schriften des Limesmuseums Aalen nr. 34, Aalen 1984.

Riha, E., Der römische Scnmuck aus Augst und 

Kaiseraugst, Forschungen in Augst 10, Augst 1990.

Ritterling, E., Das frührömische Lager bei Hofheim 

im Taunus, Annalen des Vereins von Nassauische 

Altertumskunde und Geschichtsforschung 40, Wiesbaden 

1912 (1913).

Rijn, P., ‚Hout‘, in: J.K. Haalebos & P.F.J. Franzen (eds.), 

Alphen aan de Rijn – Albaniana 1998-1999, Nijmegen 

2000, 167-178.

Robertson, A.S., Birrens (Blatobulgium), Edinburgh 1975.

Röder, J., ‘Die mineralischen Baustoffe der römischen Zeit 

im Rheinland’, in: Bonner Universitätsblätter 1970, 7-19.

Roest, J. van der, ‘Die Römischen Fibeln von De Horden’, 

in: Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig 

Bodemonderzoek 38, Amersfoort 1988. 

Rothenhöfer, P., ‘Die Wirtschaftsstrukturen im sudlichen 

Niedergermanien: Untersuchungen zur Entwikkelung 

eines Wirtschaftsraumes an der Peripherie des Imperium 

Romanum’, in: T. Fischer (Hrsg.), Kölner Studien zur 

Archaologie der Romischen Provinzen 7, Rahden/Westf. 

2005.

Roymans, N., ‘The Sword or the Plough. Regional 

Dynamics in the Romanisation of Belgic Gaul and the 

Rhineland Area’, in: N. Roymans (red.), From the Sword to 

the Plough: Three Studies on the Earliest Romanisation of 

Northern Gaul, 9-126, Amsterdam 1996.

Rudling, D.R., ‘The excavation of a Roman tilery on Great 

Cansiron Farm, Hartfield, East Sussex’, in: Britannia XVII, 

London 1986, 191-230. 

Schweingruber, F.H., Mikroskopische Holzanatomie, 

Birmensdorf 1982.

Sölter, W., Römische Kalkbrenner im Rheinland, 

Dusseldorf 1970. 

Spitzlberger, G., Die römischen Ziegelstempel im nörd-

lichen Teil der Provinz Raetien, Saalburg Jahrbuch XXV, 

1968.



Schepen, scherven en schoeiingen. Basisrapportage Archeologie 43 280 

Stavenga, T., Rapport inzake een geo-elektrisch onderzoek 

naar een Romeinse nederzetting op de Hoge Woerd te De 

Meern, Dienst grondwaterverkenning rapport 88, Delft 

1974.

Stuart, P., 1962: Gewoon aardewerk uit de Romeinse 

legerplaats en de bijbehorende grafvelden te Nijmegen, 

Nijmegen (Oudheidkundige Mededelingen uit het 

Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, Supplement 43 = 

Beschrijving van de verzamelingen in het Rijksmuseum 

G.M. Kam te Nijmegen, 6 [Leiden 1963; herdruk Nijmegen 

1977]).

Stuart, P., 1976: Een Romeins grafveld uit de eerste eeuw 

te Nijmegen. Onversierde terra sigillata en gewoon aarde-

werk, Oudheidkundige Mededelingen uit het Rijksmuseum 

van Oudheden te Leiden 57, 1-148 (= Beschrijving van 

de verzamelingen in het Rijksmuseum G.M. Kam te 

Nijmegen, 8 [Nijmegen 1977]).

Sundqvist, W., Schwedische Schnitz-Schule: Arbeiten mit 

Messer und Axt, Hannover 2004.

Taayke, E., ‘Handgevormd aardewerk’, in: A.Luksen-

IJtsma, Oudenrijnseweg. Archeologisch onderzoek van een 

inheems-Romeinse nederzetting uit de eerste eeuw na Chr. 

en een vlasrootcomplex uit de twaalfde eeuw na Chr in De 

Meern, gemeente Utrecht, Basisrapportage archeologie 25, 

Utrecht 2009, 47-51.

Thanos, C.S.I., J.W. de Kort & B. Jansen, Rijnsche Park: 

Hindersteinlaan en Burgemeester Middelweerdweg, 

gemeente Utrecht: een inventariserend archeologisch 

onderzoek, RAAP-raport 852, Amsterdam 2003.

Thoens, H., De Belgische kustvlakte in de Romeinse Tijd, 

Brussel 1975.

Tol, A.J. & J.W. de Kort, Plangebied De Hoge Woerd-Noord, 

gemeente Utrecht: een inventariserend archeologisch 

onderzoek (waardering), RAAP-rapport 1092, Amsterdam 

2004.

Tornqvist, T.E., Fluvial sedimentary geology and chrono-

logy of the Holocene Rhine-Meuse delta, the Netherlands, 

Netherlands Geographical Studies 166, Utrecht 1993.

Vanvinckenroye, W., Gallo Romeins aardewerk van 

Tongeren, Publikaties van het Provinciaal Gallo-Romeins 

Museum te Tongeren 44, Hasselt 1991.

Verwers, W.J.H., ‘Roman period settlement traces and 

cemetary at Wijk bij Duurstede’, in: Berichten van de 

Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 25, 

Amersfoort 1975.

Verwers, W.J.H., North Brabant in roman and early medie-

val times: Habitation history, Berichten van de Rijksdienst 

voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 43, Amersfoort 

1998.

Vink, T., De Rivierstreek, Baarn 1954.

Vlierman, K., Kleine bootjes en middeleeuws scheepshout. 

Scheepsarcheologie II, Flevobericht nr. 404, Lelystad 

1996.

Vollgraff, C. & G. van Hoorn, Verslag van ene proefop-

graving op de Hoge Woerd bij De Meern. Mededeelingen 

der Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, afd. 

Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 4, No. 6, Amsterdam 

1941.

Vorst, Y.E., De constructie en herkomst van de Romeinse 

platbodem ‘Woerden 7’; een studie van jaarringpatronen 

en bewerkingssporen (doctoraalscriptie Universiteit van 

Amsterdam), Amsterdam 2005.

Vos, W.K. & E. Blom, Vleuten De Meern. Zuidelijke Stadsas 

II-AAO. Aanvullend Archeologisch onderzoek Vleuten 

De Meern: Zuidelijke Stadsas II – Rotonde ‘t Zand, ADC 

Rapport 102, Bunschoten 2001.

Waasdorp, J.A., Van Romeinse soldaten en Cananefaten. 

Gebruiksvoorwerpen van de Scheveningseweg, Den Haag 

1999.

Wal, A. ter, ‘Twee graven met Romeins bronzen vaatwerk 

uit Drenthe’, in: Palaeohistoria 39/40, Rotterdam 1997-

1998, 513-527.

Walter, F., Resultaten van een geo-elektrische verkenning 

naar een Romeinse nederzetting op de Hoge Woerd te De 

Meern, Dienst grondwaterverkenning rapport 60, Delft 

1970.

Warry, P., ‘A dated typology for Roman roof-tiles (tegu-

lae)’, in: Journal of Roman Archaeology 19, Portsmouth 

2006a, 247-265.

Warry, P., Tegulae. Manufacture, typology and use in 

Roman Britain, BAR British Series 417, Oxford 2006b.

Weber, G. (Hrsg.), Cambodunum – Kempten. Erste 

Hauptstadt der romischen Provinz Raetien, Mainz 2000.

Weerd, M.D. de, Schepen voor Zwammerdam (dissertatie 

Universiteit van Amsterdam), Amsterdam 1988.

Weijde, F., Van klei tot baksteen, De technische uitgeverij 

H. Stam, Haarlem, Antwerpen, Djakarta. Zonder jaar.



281 

Werff, J.H. van der, H. Thoen & R.M. van Dierendonck, 

‘Scheldevallei-amforen. Belgisch bier voor Bataven en 

Cananefaten?’, in: Westerheem 46, 6, Utrecht 1997, 2-12.

Weterings, P.G.H. & Y. Meijer, Op zoek naar de weg. LR60: 

onderzoek naar de Romeinse limesweg in De Meern, 

Utrecht, Basisrapportage archeologie 33, Utrecht in 

voorbereiding.

Zanier, W., Das Romische Kastell Ellingen, Mainz 

(Limesforschungen 23) 1992.

Zienkiewicz, J.D., The legionary fortress baths at Carleon, 

Cardiff 1986.

Zijverden, W. van, in: Vos, W.K. & E. Blom, Archeologisch 

onderzoek naar de Romeinse vindplaatsen De Balije en 

Context Schip in de gemeente Utrecht, ADC-rapport 171, 

Bunschoten 2003.



Schepen, scherven en schoeiingen. Basisrapportage Archeologie 43 282 



283 

1 Het onderzoeksgebied is officieel onderverdeeld in 

vier plangebieden:

 - Plan woningbouwlocatie Burgemeester 

Middelweerdbaan

 - Plan Parkzichtlaan-Zuid

 - Plan Parkrand ‘t Zand (werknaam bouwlocatie 

tussen de Burgemeester Middelweerdbaan en de 

Alendorperweg)

 - Plan verkeersweg ‘t Zand-zuid

 Voor de administratie tijdens de werkzaamheden 

en ook voor de uitwerking van het onderzoek is 

alleen de naam Parkzichtlaan-Zuid gebruikt. Waar in 

het vervolg van deze rapportage gesproken wordt 

van het plangebied Parkzichtlaan-Zuid worden alle 

vier de deelgebieden bedoeld, tenzij uitdrukkelijk 

anders wordt aangegeven.

2 De RACM, en daarvoor de Rijksdienst voor het 

Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB), heet sinds 

2009 de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

(RCE).

3 Van Enckevort & Vos 2006.

4 Graafstal 2002.

5 CMA-nr. 31H-053, Rijksmonumentnr. 46097, 

ARCHIS-monumentnr. 1164.

6 Jongkees en Isings 1963; Van der Gaauw en Van 

Londen 1992.

7 Langeveld & Luksen-IJtsma 2010.

8 Meijer, 2010.

9 Luksen in voorbereiding.

10 Van der Kamp, 2004.

11 Langeveld & Luksen-IJtsma in voorbereiding.

12 Graafstal, 1999.

13 Vos en Blom 2001.

14 Dielemans in voorbereiding.

15 Van der Kamp 2006a en 2006b.

16 Busé 1997.

17 Langeveld, Luksen-IJtsma & Weterings 2010.

18 Langeveld in voorbereiding.

19 Weterings en Meijer in voorbereiding.

20 Kalee 1982, 60.

21 Vollgraff & Van Hoorn 1941.

22 Jonkees & Isings 1963.

23 Jonkees & Isings 1963.

24 Kalee 1982.

25 Walter 1970; Stavenga 1974.

26 Isings & Kalee 1975; Kalee & Isings 1980.

27 Kalee & Isings 1984.

28 Van der Gaauw & Van Londen 1992.

29 De Jager 2000.

Noten

30 De Groot & Morel 2007.

31 Van Dockum & Van Rooijen 1994.

32 Thanos, De Kort & Jansen 2003.

33 Tol & De Kort 2004.

34 Aarts & Meijer niet gepubliceerd.

35 Interne notitie RACM, T. de Groot & A. Müller.

36 De aanleg van deze sloot is in 1994 begeleid door 

de ROB.

37 Berendsen 1982.

38 Berendsen 1982: GrN 7963, 5595 ± 35 BP.

39 Törnqvist 1993: UtC-1892, 4310 ± 90 BP.

40 Langeveld & Luksen in prep.

41 Nales en Vis 2003: UtC-11183, 4221 ± 37 BP.

42 Langeveld & Luksen in prep.: resp. UtC-13086 en 

13250, 3142 ± 33 en 3082 ± 38 BP.

43 Taayke, E. Rijksstraatweg, Utrecht 2009. Team 

Erfgoed, niet gepubliceerd intern rapport.

44 van der Kamp 2007; Langeveld & Luksen-IJtsma 

2010.

45 Langeveld, Luksen-IJtsma & Weterings 2010.

46 Bakker 2000.

47 den Hartog 2010.

48 van Zijverden 2003.

49 Projectcode VTN 98.

50 Nales en Vis 2003.

51 van Dinter & Graafstal 2007.

52 van Dinter & Graafstal 2007; van der Kamp 2007; 

Langeveld, Luksen-IJtsma & Graafstal 2010.

53 Hoegen in voorbereiding: 179 na Chr. ± 360.

54 Jansen, Briels & Tol in voorbereiding; van Munster 

2010.

55 Bosman & de Weerd 2004.

56 Berendsen 1982: rond 2000 BP.

57 Berendsen & Stouthamer 2001.

58 Hoegen in voorbereiding: GrN-43213, 1610 ± 30 BP; 

den Hartog 2010: Ua-36484, 1640± 35 BP.

59 Jansen & Leijnse 2005: UtC-13315, 1557 ± 37 BP.

60 Nales & Vis, 2003; Nokkert, Aarts & Wynia 2009; 

den Hartog 2010; Hoegen in voorbereiding.

61 Hoegen in voorbereiding: SUERC-27874, 1070 ± 30 

BP en SUERC-27873, 1050 ± 30 BP; van Dinter in 

voorbereiding: UtC-12176, 1190 ± 70 BP.

62 Hoegen in voorbereiding: UtC-12175, 952 ± 28 BP; 

Van der Kamp 2006a.

63 Vos & Blom 2001.

64 LR38 en LR47: Luksen-IJtsma in voorbereiding.

65 LR57: Meijer 2009.

66 Meijer 2009, 27.

67 Jongkees & Isings 1963.
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68 Van der Gaauw & Van Londen 1992.

69 Bosch 2005; Normalisatie-Instituut 1989

70 GrN. 43216, 2200 ± 35 BP.13C: onbekend. Materiaal: 

16 Persicaria lapatifolia ; 1 Lycopus europaeus ; 1 

Rumex sp, bladresten.

71 Dominguez 2009.

72 GrN. 43287, 1385 ± 30 BP.13C: onbekend. Materiaal: 

3 Ranunculus acris/repens ; 11 Ranunculus 

scleratus ; 4 Rumex sp; 1 Chenopodium album; 1 

Atriplex prostrata/patula; 1 Euphorbia heliscopia; 1 

Lycopus europaeus.

73 GrN. 44779, 1400 ± 50 BP.13C: onbekend. Materiaal : 

6 Ranunculus acris/repens ; 3 Ranunculus scleratus ; 

4 Polygonum aviculata ; 2 Eleocharis eniglumis/

palustris ; 1 Persicaria lapatifolia.

74 Nales & Vis 2003.

75 Opgravingsproject Waterland (projectcode VTN 98).

76 Doorstoomvermogen q // diepte1,5; van den Berg & 

Nio 2010.

77 Van Dinter & Graafstal 2007.

78 Tol & De Kort 2004, 20.

79 Deze behoren tot de tweede activiteitsfase van de 

Heldammer rivier. Zie § 2.1.2.

80 De Romeinse voet, de pes monetalis, meet 29,6 cm. 

Mogelijk zijn de grote palen met een tussenafstand 

van 10 voet geplaatst. NB Alle tussenafstanden zijn 

gemeten van hart tot hart.

81 In het zuiden van WP10 is tijdens het IVO de 

weggerotte kern van een dikke eikenhouten paal 

gedocumenteerd. Bij het DO dreigde de noordelijke 

putwand van WP24 in te storten. Besloten is om 

deze paal niet meer op te zoeken en te verzamelen.

82 Dominguez 2009.

83 Dominguez 2009.

84 Vermoedelijk heeft er op de grens van de 

werkputten WP6 en WP16 nog een paal gestaan, die 

in het veld niet gezien is.

85 Ter hoogte van de paaltjes is op de eerste twee 

vlakken een zeer gebioturbeerde, bruingrijze 

zandlaag zichtbaar. Hierin zijn mogelijk de kleine, 

grijsbruine paalsporen niet opgevallen.

86 PK02 en PK03 zijn bij de aanleg van het profiel van 

WP2 aan het licht gekomen. Het was in die gevallen 

niet te zien of de paalkuilen langwerpig waren en of 

de palen aan een kopse kant waren geplaatst.

87 Zie ook de beschrijvingen bij de spoorcategorieën.

88 Alle afstanden zijn gemeten van hart op hart.

89 De greppels G33 en G34 zijn in het veld niet als 

perceleringsgreppels herkend omdat ze grotendeels 

verstoord waren. In een later stadium van de 

uitwerking zijn ze alsnog toegevoegd aan de lijst 

van sporen. Om administratieve redenen is besloten 

de nummering niet meer aan te passen. 

90 Luksen-IJtsma in voorbereiding.

91 Tol & de Kort 2004, 22.

92 Tol & de Kort 2004, 22.

93 Vgl. Niemeijer 2006b, 18-22.

94 Vgl. Niemeijer 2006b, Niemeijer 2010, 

opgravingscodes LR46, LR49 en LR58.

95 Vgl. Niemeijer 2009, Niemeijer 2006a, Niemeijer 

2006b, opgravingscodes LR35, LR41/42, LR46. Het 

handgevormd aardewerk van deze vindplaatsen is 

bestudeerd door E. Taayke.

96 Niemeijer 2007, opgravingscode LR31. Het 

handgevormde aardewerk is bestudeerd door E. 

Taayke.

97 Hartley & Dickinson 1, 133-134, Albinus vii, 1-a, {1-

b}, {Albinus viii}, 2-a, 160-260 na Chr. Voor de vorm 

zie Ludowici 1927, 285, Tl’. 

98 Hartley & Dickinson 5, 120, Lucinus ii, 1b, 140-200 

na Chr.

99 Huld-Zetsche 1993, figuurstempels E14, 

M119, T104, K16 en O125: tweede anonieme 

pottenbakkerswerkplaats. Vondstnummer 

015.0390.

100 Oelmann 1968, Tafel VIII, 7-8: “Maiiaaus und 

verwandte Töpfer.” Vondstnummer 025.0664. 

101 Gard 1937, figuurstempels R13, M61, T2: Maiiaaus.

Vondstnummer 001.0069+ 030.0628

102 Relatief bezien. In absolute zin komt de naam het 

meest voor in de provincies Gallia Narbonensis en 

Hispania. Lõrincz 1999, 199.

103 Gard 1937, Taf. 22, 11: Dubitus/Dubitatus. 

Vondstnummer 030.0602.

104 Lõrincz 1999, 135. In het Landesmuseum Bonn 

bevindt zich een terra sigillatabakje met een 

graffito FATALIS op de buitenwand. Ook deze is op 

zijn kop aangebracht. Bakker & Galsterer 1975, 91, 

nr. 146.

105 Brunsting 1937, 70-71.

106 De Clercq & Degryse 2008, 455.

107 Mededeling W. de Clercq, universiteit Gent. XI zou 

staan voor 11 sextarii of 6,017 liter.

108 Collins, Van Enckevort & Hendriks 2009, 171-199.

109 Brabantpotten: Verwers 1998, 34, fig.4; Nijmeegs-

Holdeurns met golflijnen: Haalebos 1990, 163-164, 

5660.

110 Van der Werff e.a. 1997, 3-4.

111 Van der Werff e.a. 1997 stellen bier als inhoud voor; 

De Clercq & Van Dierendonck in druk, 54-55, stellen 

voor in ieder geval een deel van de amforen uit de 

omgeving van Bergen op Zoom een inhoud van 

vissaus voor.

112 Lõrincz 2002, 125.

113 Vgl. Vanvinckenroye 1991, 74-75, 350-353.

114 Oelmann 1968, 70.

115 Een 14C-monster uit de kleilaag geeft een datering 

van 377-182 v. Chr. ± 35 jaar.

116 Dit valt op te maken uit het vondstenbestand van 

de opgravingen op het terrein van het voormalig 

Canisiuscollege door de toenmalige Katholieke 

Universiteit Nijmegen in de jaren 1987-1997.
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117 Enkele eiken palen hebben een datering van 93 na 

Chr. opgeleverd; enkele iepen dateren uit 94, 95 en 

96 na Chr.

118 V847 en V73.

119 Vondstnummer 246. Mogelijk zijn de fragmenten 

verkeerd toegewezen. Ze zijn aangetroffen bij de 

aanleg van het eerste vlak en komen misschien van 

een hoger niveau.

120 Zie boven, paragraaf terra sigillata.

121 Een 14C-monster uit de onderste veenlaag van de 

poel levert een datering van 605-675 na Chr. op; 

een tweede monster uit de laag daarboven dateert 

tussen 549-763 na Chr.

122 Mededeling J. Thijssen.

123 Vgl. Niemeijer 2006b. Inheemse nederzettingen 

hebben gewoonlijk een veel lager aandeel terra 

sigillata en een veel hoger aandeel lokaal of 

regionaal geproduceerd aardewerk. Het aardewerk 

uit de grafvelden bestaat voor 60% uit kruiken en 

30% uit grote ruwwandige potten.

124 Opgravingscode LR46, Niemeijer 2006b.

125 Niemeijer 2006b, 18-22. Vergelijk ook Van der 

Linden 2008, 187-188. 

126 Volgens de huidige kennisstand ligt de rand van de 

vicus op ca. 50 m (of minder) van de vindplaats; het 

castellum op ca. 150 m.

127 Vgl. Niemeijer 2010, opgravingscode LR58.

128 Het keramisch bouwmateriaal wordt hier aangeduid 

met de correctere term grofkeramiek. Dit is de 

gangbare term binnen de keramische wereld 

waarmee dakpannen, metselstenen, straatstenen en 

buizen worden onderscheiden van fijner keramisch 

bouwmateriaal zoals tegels en aardewerk. Daarmee 

wordt niet alleen een verschil in productgroep maar 

ook in productiemethode weergegeven.

129 Systematisch onderzoek hiernaar is tot op heden 

vrijwel niet uitgevoerd. Waar dit wel gebeurd is, 

is veelal slechts gekeken naar een selectie van 

het materiaal, dat bovendien op de site vaak 

ook al selectief is verzameld. Vergelijkingen met 

andere sites zijn daardoor moeilijk. Vaak wordt 

verondersteld dat alleen materiaal afkomstig uit 

relevante sporen onderzocht hoeft te worden. 

Dit is echter een onjuiste veronderstelling. Ook al 

verspreidt bouwmateriaal zich bij sloop of verval 

van een gebouw wel enigszins, het blijft haar 

waarde houden als informatiebron over het soort 

gebouwen dat aanwezig is geweest, al kan deze 

informatie niet altijd direct teruggekoppeld worden 

aan specifieke gebouwsporen

130 Ook over de productie van grofkeramiek is nog 

weinig bekend. Van veel fenomenen weten we 

dat ze voorkomen, maar nauwelijks in welke 

verhoudingen tot de totale hoeveelheid materiaal. 

Pas als we hier greep op krijgen, kunnen we 

beginnen met het formuleren van antwoorden op 

vragen betreffende de organisatie en techniek van 

de productie van grofkeramiek.

131 In het algemeen is de onderzijde van een later 

vlakker en met minder uitgesproken vervormingen. 

Dit wordt vermoedelijk veroorzaakt doordat een 

drogere massa wordt gebruikt bij het vormen 

(een later hoeft niet verder bewerkt te worden). 

Tegulae lijken met een nattere, plastischer massa 

te worden gemaakt, wat vaak zichtbaar is aan 

de vervormingen aan de onderzijde, die daarom 

regelmatig werd bijgewerkt.

132 Onder mechanische slijtagesporen worden die 

sporen gerekend die ontstaan door schuren, 

krassen etc. als gevolg van belopen of hergebruik 

als slijpsteen etc. Grofkeramiek slijt vooral als 

gevolg van verwering door weersinvloeden: 

regen, vorst, zon. In de bodem lijkt grofkeramiek 

nauwelijks aan slijtage onderhevig te zijn, al wordt 

het wel brosser op termijn. Verweringsporen 

zeggen daarom niet alleen wat over het primaire 

(en secundaire) gebruik van het materiaal in de 

oorspronkelijke toepassing(en), maar ook over de 

latere processen.

133 Vondstnummers 349D (baksteenfragment) en 

793A (dakpanfragment). Beide fragmenten zijn 

aangetroffen in lagen die als Romeins worden 

gedateerd, echter wel steeds in de bovenste 

vlakken: 349D in vlak 2 van put 15, organische 

laag van fase 4b; 793A in spoor 65 in vlak 1 van 

put 23, fase 3a of na 3. Deze fragmenten zijn 

vermoedelijk door bodembewerking in deze lagen 

terechtgekomen. 

134 Vondstnummer 177A; gevonden in put 10, vlak 1-2. 

De context is onbekend.

135 Middeleeuwse tegulae en imbrices zijn onder 

andere bekend uit York (XII), Straatsburg (VII), 

Hildesheim (XIa), Petegem (X) en Ename (castrum 

XIA, St Salvatorabdij XII) waar ze in kerken, 

kloosters en kastelen zijn toegepast (Garside-

Neville 1995, Debonne 2008 en Perlich 2008). 

In 794 verordende Karel de Grote de toepassing 

van keramische dakbedekking in plaats van de 

gangbare dakbedekkingen van hout, stro en 

lood (Perlich 2008, 10). Echter, uit Londen zijn 

tegulae bekend uit goed gedateerde middeleeuwse 

contexten, waar de bebouwing bestond uit hout-

leembouw in een havengebied (Armitage et al 

1981).

136 Hekker vermeldt wel dat in Limburg en rond 

Nijmegen tot in de tiende eeuw de Romeinse 

dekking in zwang bleef, maar voert hiervoor geen 

bewijzen aan anders dan een verwijzing naar een 

opmerking van de toenmalige directeur van de 

Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek 

(Hekker 1949, 156). Tijdens de archeologische 

onderzoeken van het Romeinse Forum Hadriani 

(Voorburg) in 2005 en 2007-’08 zijn in totaal drie 
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fragmenten van middeleeuwse tegulae aangetroffen 

(Gazenbeek 2009 en Gazenbeek 2011)

137 De Meyer/van den Elzen 1982, 23. Zie ook 

Hollestelle 1961, 59 ev.

138 Het materiaal is goed schoongemaakt. Te goed 

in veel gevallen, waardoor het vaak is afgerond. 

Grofkeramiek dat relatief zachtgebakken is – en dat 

is Romeins grofkeramiek in het algemeen – neemt 

veel water op wanneer het langdurig in natte 

omstandigheden verblijft en wordt daardoor zacht. 

Het verdient aanbeveling het materiaal daarom 

eerst te laten drogen, en dan pas te wassen. Daarbij 

kan beter gebruik worden gemaakt van een niet te 

sterk afgestelde hogedrukreiniger, dan van borstels 

etc. Het gebruik daarvan, en dan met name de 

mechanische krachten die worden uitgeoefend, 

leiden tot slijtage aan het oppervlak van het 

grofkeramiek, met verlies van veel informatie 

(stempels, indrukken, mortelresten, oorspronkelijke 

bewerkings- en slijtagesporen etc.). 

139 Dit fenomeen is goed zichtbaar bij verschillende 

steenfabrieken langs de grote rivieren. In het 

verleden zijn misbaksels en gebroken stenen 

regelmatig gebruikt als oeverbescherming. De 

stenen aan de buitenzijde van deze stortingen 

vertonen al na enkele jaren slijtageverschijnselen. 

Een mooi voorbeeld hiervan is te zien bij de 

steenfabriek Kijfwaard Oost bij Pannerden. 

Vergelijkbare processen zijn te zien in puin 

afkomstig uit de binnenstad van Nijmegen dat aan 

de Lentse kant van de Waal aan weerszijden van 

de verkeersbrug is gestort. Bij extreem lag water 

komt dit pakket bloot te liggen en dan is goed te 

zien hoe het bovenliggend materiaal is afgesleten. 

Graaft men wat dieper, dan is er nauwelijks of geen 

sprake van slijtage (eigen waarneming).

140 De enige tegula uit Leidsche Rijn die volledig 

is, weegt 6679 gram. De twee complete tegulae 

uit Forum Hadriani wegen 6100 en 5800 gram 

(Gazenbeek 2009). In Ewijk zijn meerdere complete 

tegulae aangetroffen, waarvan vijftien zijn 

gewogen. Deze wegen tussen de 5787 en 9942 

gram, het gemiddelde gewicht bedraagt 6846 

gram. Opgemerkt dient echter te worden dat bij een 

deel van deze tegulae een van de flenzen bewust 

was afgekapt, zodat het gemiddelde gewicht van 

de complete tegulae oorspronkelijk hoger zal 

zijn geweest (eigen waarneming). Brodribb komt 

tot een gemiddelde van 5806 gram (n= 41) bij de 

tegulae van het badgebouw van Beauport Park. De 

tegulae daar zijn echter wat kleiner (Brodribb 1979a 

140-142).

141 Al moet bij deze opmerking wel enige 

voorzichtigheid worden betracht. Per 

vondstnummer is wel onderzocht of fragmenten 

aan elkaar passen, maar dit is niet gebeurd met 

fragmenten uit verschillende vondstnummers. Dat 

een dergelijke vergelijking zinvol kan zijn, laat 

een onderzoek aan grofkeramisch materiaal uit 

de omgeving van de Zuidpoort van het castellum 

van Alphen aan den Rijn zien. Een groot aantal 

fragmenten bleek aan elkaar te passen, waardoor 

in een aantal gevallen complete tegulae konden 

worden geconstrueerd. Op de betreffende locatie 

bleek dus niet een pakket samengesteld uit los 

puin, maar eerder de elementen van een compleet 

dak te liggen (eigen onderzoek, KUN, niet 

gepubliceerd). Het verdient derhalve aanbeveling 

om de tegulafragmenten alsnog met elkaar te 

vergelijken.

142 Het betreft hier twee hoeken linksboven, twee 

rechtsboven, drie rechtsonder en drie linksonder.

143 24 losse hoeken en drie hoeken bij complete 

tegulae.

144 De complete tegula meet 400x340 mm. Zes 

complete tegulae uit Forum Hadriani meten 410x315 

(2x), 410x320, 410x335, 415x330 en 420x320 mm 

(Gazenbeek 2009). Derhalve kan worden uitgegaan 

van een dekking van circa 0,13 m2 per tegula. De 

overlap bij tegulae bedraagt circa 20%, de netto 

dekking zal daarom circa 0,10 m2 bedragen. 

Brodribb komt tot een vergelijkbare dekking bij 

het badgebouw van Beauport Park. Bij een tegula 

met een maat van 397x310 mm en een overlap van 

10cm (=25%) komt hij uit op een dekking van 0,09 

m2 (Brodribb 1979a, 141-142).

145 Warry 2006a.

146 Het hoektype H5 kan beschouwd worden als een 

variatie op hoektype H3, waarbij bij de laatste door 

een bredere flens een structurele zwakte door een 

te diepe ondersnijding voorkomt. 

147 Mondelinge mededeling Harry van Enckevoort 

(gemeente Nijmegen) en eigen waarneming.

148 Vormling (meervoud: vormlingen) is de gangbare 

term binnen de grofkeramische industrie voor pas 

gevormde, drogende, maar nog niet gebakken 

producten. Deze term, evenals andere uit deze 

industrietak, wordt hier bewust gebruikt omdat 

de Romeinse grofkeramische industrie zich in 

essentie niet onderscheidde van die zoals die 

tot in het begin van de vorige eeuw gangbaar 

was. Vormlingen werden ook wel aangeduid als 

groenlingen of groene stenen.

149 Indien de hoek meer dan 90 graden bedraagt, dus 

wijkt, betreft het een bovenhoek. Bij een hoek 

minder dan 90 graden betreft het een onderhoek.

150 Gazenbeek 2011a.

151 Speciale boogstenen zijn wel bekend uit Romeinse 

contexten in Germania Inferior, bijvoorbeeld 

uit Nijmegen (Bogaers/Haalebos 1977) en de 

villa in Ewijk (eigen waarneming), maar zijn 

waarschijnlijk gebruikt in bepaalde gevallen 

waarbij de steen zichtbaar bleef. Het bestaan 

van speciaal geprofileerde boogstenen wijst hier 
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ook op (Bogaers/Haalebos 1976). Elders werd 

waarschijnlijk volstaan met simpele vierkante of 

rechthoekige lateres (Trier, Meonstoke, Lebach).

152 Bijvoorbeeld het bedrijfsgebouw van Lebach 

(Saarland) waarvan de twee ingangspoorten 

opgemetseld zijn in lateres (Miron 1990) of een 

gebouw van de villa in Meonstoke (GB), waar lateres 

gebruikt zijn in raamomlijstingen en zuilen (King & 

Potter 1990).

153 Het betreft lateres aangetroffen bij een onderzoek 

in 1977 aan de Kruittorenweg (Haalebos 1998, 20 

en van Pruissen, Kars et al 2008, 196).

154 Een muur opgetrokken in opus incertum bestaat uit 

twee éénsteens gemetselde wanden waarbinnen 

een vulling van puin gemengd met mortel wordt 

aangebracht. Het betreft dus een kistwerk met 

verblendstenen. 

155 Tegulae hamata worden in de Engelse literatuur – 

en bijgevolg nu ook in de Nederlandse – aangeduid 

als half-box tiles, daar ze beschouwd worden 

als een variatie op de tubuli. Het is echter een 

fundamenteel ander type, dat in tegenstelling 

tot een tubulus niet zelfdragend is, waardoor het 

aan de muur bevestigd moest worden. Het lijkt 

daardoor meer op een wandplaat met aangehechte 

klossen. Mogelijk is er een relatie tussen de tegula 

hamata en de manier van bouwen, waarbij dit 

type vooral praktisch was bij houtbouw. Met de 

‘verstening’ van de bebouwing zou dan de tubulus 

zijn opgekomen. Met name wanneer gebouwd 

wordt in stampflehm, heeft het zelfdragend 

vermogen van dit type een belangrijk voordeel 

boven de noodzaak om tegulae hamata te moeten 

bevestigen.

156 Tegula mammata: platte tegel zonder flenzen, met 

op een vlak lage knobbels op de hoeken. Variatie 

op de tegula hammata en evenals deze gebruikt als 

wandplaat in verwarmde ruimtes.

157 Vitruvius, De Architectura, boek VII, 4.

158 Baatz 1970, 46.

159 Elders is deze variatie groter. Op de tubuli 

gevonden in het castellum van Ellingen zijn de 

meeste kamstrepen aangebracht met een kam met 

zeven tanden, maar ook kammen met drie, vier, 

vijf, zes, elf en veertien tanden zijn gebruikt (Zanier 

1992).

160 Betts, Black & Gower 1997.

161 Persoonlijke mededeling Phillip Mills tijdens 

conferentie RPSG, juni 2011 Amsterdam.

162 Omdat werpkogels niet tot het bouwmateriaal 

behoren, zijn zij bij het overzicht van aantallen/

gewicht in paragrafen 5.1.3 en 5.1.5 niet 

meegenomen.

163 De werpkogels zijn geteld, gemeten en gewogen 

door Theo Jansen en Ryan Niemeyer van Auxilia.

164 Zie voor een kort overzicht Warry 2006b, appendix 

3.

165 Warry geeft een summier maar helder overzicht 

van verschillende verklaringen. Aan de hand 

van het materiaal dat hij voor zijn onderzoek 

bekeken heeft, concludeert hij dat circa 80% van de 

vormen bogen betreft (Warry 2006b, 90-91). Van 

Pruissen, Brakman, Kars en Vos vermelden geen 

enkele signatuur, wat gezien het toch omvangrijke 

materiaal van Woerden opvallend is (Van Pruissen, 

Kars et al 2008). Baatz vermeldt in zijn onderzoek 

naar het door het Achtste Legioen gestempelde 

materiaal van de Saalburg het voorkomen van 23 

wistekens, waarvan tenminste veertien de vorm 

van een boog hebben (Baatz 1970, 47-49). In het 

onderzoek van Goulpeau en Le Ny naar signaturen 

in Bretagne wordt een iets andere vormindeling 

gehanteerd, maar geconcludeerd kan worden 

dat circa tweederde daarvan bestaat uit bogen 

(Goulpeau & Le Ny 1989, 127).

166 Bij de signaturen aangetroffen in Forum Hadriani 

lijkt er sprake te zijn van een afnemende sequentie 

naar aantal vingers. Uitgaande van het gegeven 

dat eenvoudige, in één beweging te maken 

figuren domineren in het vormenspectrum van 

de signaturen en dat deze direct na het vormen 

zijn aangebracht, lijkt het dat een verklaring 

voor deze tekens gezocht dient te worden in de 

productieverhoudingen (Gazenbeek 2011a).

167 Er wordt hier uitgegaan van een productiemodel 

waarbij de vormlingen liggend op de grond 

werden gedroogd, waarbij ze zonodig met (riet)

matten tegen regen of extreme zonneschijn 

werden afgeschermd. Dit is ook de wijze waarop 

in de middeleeuwen en nieuwe tijd hoofdzakelijk 

werd gewerkt. Incidenteel zijn indrukken van 

regendruppels of de gevolgen van uitdroging 

door teveel zon waarneembaar op Romeins 

grofkeramiek (Voorburg: vnrs. 1475 G en 1271 

AN (Gazenbeek 2011a) en Gazenbeek 2009, 

vnr. 980 A) die dit ook lijken te onderbouwen. 

Haaghutten, waarop de vormlingen individueel 

op rekken liggen te drogen, zijn vooral vanaf de 

negentiende eeuw veel gebruikt. Uit Romeinse 

contexten zijn geen haaghutten bekend, wat 

echter, gezien de lichte bouwwijze, mogelijk deels 

een waarnemingsprobleem is. Mogelijk werden 

vormlingen na het opsnijden in loodsen gestapeld. 

Een grote loods tussen twee ovens in Rheinzabern 

kan zo geïnterpreteerd worden (Federhofer 2007, 

37).

168 Vondstnummers 5A (II, met stempel EXGERINF), 

357 A (I, met signatuur) en 465 E (IX of XI of VI, met 

signatuur).

169 Gazenbeek 2009.

170 Gazenbeek 2010a.

171 Brakman & van Pruissen 2008.

172 Zie Gazenbeek 2009, 226.
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173 Ook in Forum Hadriani is een dergelijke combinatie 

aangetroffen (Gazenbeek 2011).

174 Onduidelijk is of dit telmerk gelezen moet worden 

als IX of omgekeerd XI. Gezien de lage aanzet van 

de kruisende diagonale van de X zou het hier ook 

nog kunnen gaan om een slordig gezette V, wat de 

combinatie VI op zou leveren.

175 Brodribb 1979a, 152 ev; Brodribb 1979b, 219; 

Chauffin 1956, 85; Hanel 1995, 277-8.

176 Van verschillende locaties zijn tegulae bekend 

met daarop graffiti die betrekking hebben op de 

dagproductie. Deze lijkt rond 220 exemplaren te 

liggen (Rudling 1986, 211; Federhofer 2007, 92 ev; 

Spitzlberger 1968, 86-7).

177 Vergelijk de capaciteitsberekeningen van Eschbach 

en Castella met de gegevens van Federhofer over 

ovenomvang (Eschbach & Castella 1995, 178 en 

Federhofer 2007, 67-91).

178 Men moet niet vergeten dat het vormseizoen 

beperkt is tot de zomermaanden (globaal 

april-oktober), daar vormlingen door hun 

vochtgehalte gevoelig zijn voor vorst. Naar alle 

waarschijnlijkheid liep de stookperiode gelijk.

179 Haalebos en Franzen 2000, 121.

180 Haalebos en Franzen 2000, 121.

181 Warry 2006b, 160 en Plate 2.4

182 Haalebos 1977, Taf. 30, 83. Dit stempel is gelezen 

als LEGXXXVV en is toe te wijzen aan Legio XXX 

(Ulpia Victrix).

183 Haalebos 1977, 186, 83.

184 Haalebos en Franzen 2000, 123, noot 104; Haalebos 

1977, 178.

185 Holwerda en Braat 1946, 106.

186 Holwerda en Braat 1946, Pl. XXXI, 14.

187 Spitzlberger geeft een mooi overzicht van dit soort 

indrukken, waarbij hij niet alleen verklaringen 

vanuit toeval, maar ook vanuit een bewust 

handelen bespreekt. Een van de verklaringen 

die voor bijvoorbeeld de afdrukken van (blote) 

kinder- en mogelijk ook vrouwenvoeten, maar ook 

voor de wistekens, wordt gegeven, is dat deze 

een bovennatuurlijke betekenis zouden hebben 

gehad, en dus als een rituele handeling zouden zijn 

aangebracht (Spitzlberger 1968, 88). Gezien het 

brede scala aan indrukken, zowel naar veroorzaker 

als naar wijze van indrukken, lijkt een verklaring als 

rituele handeling echter vergezocht.

188 Vondstnrs. 549 A en B. De twee fragmenten zijn 

wat baksel betreft identiek maar de indrukken van 

de hond laten vrij grote verschillen zien. 

189 Vondstnr. 732 B.

190 Vondstnr. 52 E.

191 Vondstnr. 1001 D. 

192 Vondstnr. 466 E.

193 Gazenbeek 2011.

194 Er zijn negen categorieën insluitsels onderscheiden 

(zand, grind, Fe en Mn in de vorm van oer, 

concreties en vlekken), kalk in amorfe vorm, kalk 

in schelpen etc., glimmers (muscoviet), organica: 

negatieven van plantendelen, klei: brokken en 

vlekken klei (witte ontijzerde klei, gele kalkrijke 

vlekken, prismatische brokken etc), sintels etc., 

waaronder ook fragmenten baksteen en keramiek 

vallen). Het materiaal is ingedeeld in de categorie 

zacht en hard aan de hand van de klank van het 

materiaal en de krasbestendigheid. Bij de structuur 

is onderscheid gemaakt naar compactheid, 

gelaagdheid, blazigheid (in de matrix bevinden 

zich blazen en holtes niet zijnde negatieven van 

organica) of rommeligheid (de matrix is rommelig, 

met hoeken, prismatische structuren, scheuren 

etc.). Het baksel is steeds ingedeeld naar de 

overheersende structuurvorm. Insluitsels of 

structuur zijn niet gekwantificeerd.

195 Het materiaal is ingedeeld in de categorie zacht en 

hard aan de hand van de klank van het materiaal 

wanneer dit tegen de steenhouwershamer getikt 

wordt.

196 Bij structuur is onderscheid gemaakt naar 

compactheid, gelaagdheid, blazigheid of 

rommeligheid. Het baksel is steeds ingedeeld 

naar de overheersende structuurvorm. De 

structuurvormen zijn niet gekwantificeerd.

197 De volgende uiteenzetting over de technische 

aspecten van het bakken zijn grotendeels ontleend 

aan Bender 2004 en Weijde, zonder jaar.

198 Met name kaoliniet, halloysiet, illiet en 

montmorilloniet.

199 Bij deze reconstructie is gebruik gemaakt van de 

opgravingsgegevens van zes ovens aangetroffen 

in Dormagen. Het betreft hier vroege ovens in een 

militaire context, die al circa 30 na Chr. in gebruik 

waren (Immenkamp 2010, 75).

200 Immenkamp 2010, 76.

201 De definitieve gegevens van het onderzoek 

zijn nog niet beschikbaar, waardoor slechts 

voorlopige conclusies getrokken kunnen worden. 

Uiteraard betreft het hier maar één stookgang. 

Door meerdere experimenten uit te voeren, 

waarbij de verschillende parameters gevarieerd 

worden, zouden nauwkeurige, en mogelijk andere, 

resultaten gehaald kunnen worden. 

202 546 Exemplaren zijn geselecteerd voor 

het bakselonderzoek. De vele kleine, 

ondetermineerbare stukken zijn terzijde gelegd, 

alsmede de niet-Romeinse stukken. Er is bewust 

gekozen voor een macroscopisch onderzoek omdat 

grofkeramiek, de naam zegt het al, per definitie 

grof is. Anders dan bij het fijn-keramiek, is de 

samenstelling van de grondstof bij de productie 

van grof-keramiek minder belangrijk. Belangrijker 

is dat er grote hoeveelheden van aanwezig zijn. 

Natuurlijke bijmenging van allerhande andere 

stoffen is dan ook standaard omdat binnen 
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geschikte voorkomens de samenstelling in zowel 

horizontale als verticale zin kan variëren. Enige 

voorwaarde is dat er voldoende kleimineralen in de 

klei aanwezig zijn in verband met de noodzakelijke 

plasticiteit bij het vormen en het aanbinden bij de 

smelt.

203 Het is dus niet zo dat de vorm bezand wordt zoals 

bij de moderne industriële productie van handvorm 

stenen. Waar het zand voldoende diep in de klei 

wordt gedrukt, hecht het tijdens het bakken, 

anders valt het er weer af. Vaak zijn op de tegulae 

en imbrices dan ook de negatieven te zien van 

zandkorrels. Soms is deze ‘bezande huid’ van de 

kleibol ook zichtbaar binnen het eindproduct. Dit 

gebeurt wanneer de kleibol te klein is genomen of 

niet juist in de mal is gelegd, en het dan onstane 

tekort opgevuld wordt door het oprekken of 

aanvullen, waarbij het zand bedekt wordt. Dit zijn 

vaak zwakke plekken in het eindproduct, waarlangs 

later het materiaal veelal breekt .

204 Tot de opkomst van de industriële productie in de 

negentiende eeuw, werd veelal op de locatie waar 

vraag was naar grofkeramisch bouwmateriaal 

geproduceerd. Zie bijvoorbeeld de veldovens 

die aangetroffen zijn in de directe omgeving 

van steden, kastelen en kloosters (bijvoorbeeld 

Halbertsma 1962-3: 326-35, Hollestelle 1974: 185-

189, de Keyzer 1973: 45-50).

205 Vondstnr. 451 A.

206 Hazenberg 1997: 47-48.

207 Zie in dit verband ook de opmerkingen in de 

paragraaf 5.2.5 over basalt.

208 Vondstnrs. 232 B (tegula), 359 B en 453 A (lateres). 

209 Bijvoorbeeld in Heerlen (bedrijventerrein Trilandis, 

Gazenbeek in voorbereiding).

210 Dit blijkt bijvoorbeeld uit het materiaal dat als 

‘ovendeel’ is geclassificeerd. Een deel is als 

grofkeramiek aangemerkt op basis van de kleur en 

hardheid, een ander deel om dezelfde redenen als 

leem. Deze categorie wordt in zijn geheel in deze 

paragraaf behandeld. 

211 (Weef)gewichten zijn meestal slechts verhit, en niet 

gebakken. De productie lijkt dan ook een lokaal iets 

te zijn geweest, waarbij de verhitting plaatsvond 

in een haard, en niet in een oven. Uit de Romeinse 

tijd zijn wel gewichten bekend met de kwaliteit van 

grofkeramiek, die derhalve wel in een oven zijn 

gebakken. 

212 Werp- en slingerkogels zijn meestal dusdanig hard 

gebakken, dat ze zonder meer als grofkeramiek 

zouden kunnen worden geclassificeerd. De 

exemplaren in Leidsche Rijn zijn allen gebakken 

op een temperatuur waardoor ze zonder meer als 

grofkeramiek worden beschouwd en als zodanig 

ook zijn behandeld. Elders zijn ze veel zachter 

gebakken, vergelijk bijvoorbeeld de werpkogels 

aangetroffen in Alphen (Polak, Kloosterman en 

Niemeyer 2004) en Leiden Roomburg (eigen 

waarneming).

213 Vondstnr. 510a.

214 Feugere 2000.

215 Warry 2006a.

216 Baatz 1970, 46.

217 Haalebos en Franzen 2000, 123, noot 104; Haalebos 

1977, 178.

218 Haalebos 1977, 186, 83.

219 Vondstnr. 469E.

220 Feugére 2000.

221 Vondstnummers 694 A, 701 A en 725 A.

222 Roder 1972, 8 en 18; Hörter 1997, 76 ev.

223 Linthout 2007 (De Meern 4).

224 Deze veronderstelling is gebaseerd op het 

voorkomen van witte puimsteen in de matrix en de 

grove macroporiën, zie Ebisch 2005. 

225 Röder1972, 13.

226 Kars 1983c.

227 Oölithische = kalksteen opgebouwd uit oöiden, 

kleine, bolronde, uit concentrische laagjes 

opgebouwde kalkconcentraties, die door kalk zijn 

samengekit.

228 Panhuysen 1996, 87 ev.

229 Breccie is een gesteente gevormd door 

aaneenkitting van van hoekig gesteentepuin.

230 Zie in dit verband de opmerkingen van Thoens 

over Franse kalksteen in Aardenburg en steen uit 

Boulogne in Oudenburg: Thoens 1975, 126.

231 Ook bekend onder diverse (handels)namen als, 

o.a., blauwe steen, Petit Graniet, Doornikse steen, 

Namense steen, Arduin.

232 Stromatolitisch kalksteen is kalksteen opgebouwd 

uit gelamineerde banden gevormd door kolonies 

van kalkproducerende eencellige wieren.

233 Crinoidea = zeelelies.

234 Grainstone = kalkgesteente opgebouwd uit korrels, 

zonder slib. Vergelijkbaar met zuiver zandsteen.

235 Dreesen/Dusar/Doperé 2003, 179 ev. 

236 Thoens 1975, 126. Zie echter ook Panhuysen 1996, 

99.

237 Dreesen/Dusar/Doperé 2003, 83-85.

238 Panhuysen 1996, 81-82, Gazenbeek 2011.

239 Onder andere in de Formatie van Evieux (laat-

fameniaan) en in afzettingen behorende tot de 

formatie van Revin.

240 Roder 1972, 18.

241 Vondstnummer 405A.

242 Ibidem 213 ev. 

243 Rothenhofer 2005, 109 en ook noot 262.

244 Natuursteen wordt maar beperkt onderzocht, 

waarbij meestal slechts een selectie van het 

materiaal wordt bekeken. Kwantitatieve gegevens 

zijn schaars in de rapportages zodat het vergelijken 

van vindplaatsen moeizaam gaat. En er is ook nog 

vrijwel geen onderzoek gedaan naar de herkomst 

van het natuursteen. Gunstige uitzonderingen bij 
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dit laatste zijn onder andere het werk van Linthout 

(al gaat het bij hem om een materiaalcategorie, 

basalt, waarvan de herkomst al vrij nauwkeurig 

bekend was) en het onderzoek van Panhuyzen 

naar de stenen van Maastricht (o.a. Linthout 2007, 

Panhuyzen 1996). Momenteel wordt door Wim 

de Clerq van de Universiteit van Gent onderzoek 

gedaan naar de herkomst van het leisteen 

aangetroffen in de Vlaamse kustvlakte en Zeeuws 

Vlaanderen. Dit onderzoek lijkt verrassende 

resultaten te gaan opleveren. Er pleit veel voor het 

uitvoeren van vergelijkbaar onderzoek naar de 

herkomst van het natuursteen van de limes, daar 

die waarschijnlijk diffuser is dan we altijd hebben 

aangenomen.

245 Vondstnr. 3, aangetroffen bij de begeleiding van 

de aanleg van de duiker langs de Burgemeester 

Middelweerdbaan in 2009.

246 Vondstnummers 819 (CAB), 487 (MER) en 704 (CA).

247 Vondstnr. 412A.

248 Vondstnrs. 24D speelschijf; 338A daklei; 721A 

daklei?

249 Vondstnr. 721 A. De dikte van Romeinse dakleien 

is aanzienlijk meer dan die van middeleeuwse 

of jongere dakleien. Echter inmiddels zijn ook 

dunne dakleien uit Romeinse contexten bekend, 

en wel van de Katzenburg bij Mayen. In een van de 

torens hier bleek nog het complete dak te liggen, 

bestaande uit dunne, schubvormige leien. Deze 

vorm werd bepaald door de ronde architectuur van 

de toren, waarop per definitie ook een rond dak 

moet zitten. Een dergelijk dak kan alleen succesvol 

gedekt worden door gebruik te maken van dunne, 

schubvormige leien (Hunold 2011, 59 ev.). 

250 Bij een Maasdekking worden rechthoekige leien 

gebruikt. Deze werden via de Maas aangevoerd 

en vooral in het zuiden en westen van Nederland 

toegepast. Dit type dekking raakt vanaf de late 

middeleeuwen in zwang. Maar gezien de grootte 

van het stuk, zou het ook kunnen gaan om een stuk 

dat horizontaal afgespleten is van een dikker stuk.

251 Zie bijvoorbeeld Zienkiewicz 1986, 214-215, 217 

(Caerleon, badgebouw castra); Verwers 1975, 

114 (Wijk bij Duurstede, nederzetting); Czysz 

2003, 353, 370 (Heldenbergen, castellum); 

Holbrook/Bidwell 1991, 275, 279 (Exeter, badhuis); 

Robertson 1975, 101-102 (Birrens); Evans 2000, 457 

(Caerleon, canabae). Zie ook Rieche 1984, die veel 

toepassingen voor spellen laat zien.

252 In Dangstetten zou het gaan om netverzwaarders, 

te vergelijken met de loden schijven met een gat 

die elders worden aangetroffen.

253 Vondstnrs. 298 en 747 (liggers) en 222 en 249 

(lopers).

254 Vondstnrs. 5A, 280D, 346C en 683B.

255 Carol van Driel heeft over leembouw een zeer 

verhelderende lezing gegeven op de Dag van het 

Romeins Aardewerk 2009 (Universiteit Nijmegen). 

Zie ook het informatieve artikel van Kienzle over 

woonhuizen in Xanten (Kienzle 2008) en verder 

paragraaf 5.1.7.

256 Vitruvius De Architectura, II, 20.

257 Vakwerk, al dan niet verdekt, is ook nu nog in grote 

delen van Europa te vinden. Verhelderend is het 

bekijken van de zij- of achterkanten van gebouwen. 

Dan blijkt dat veel gebouwen die aan de straatzijde 

een volledig stenen gevel tonen, een houten skelet 

in vakwerk hebben. Steen heeft status, en wie zich 

het kon veroorloven, versteende zijn gevel. Dit 

proces zal mogelijk in de Romeinse tijd niet anders 

zijn geweest. 

258 Iversheim: Solter 1970; Koudekerke: Kisters 1991, 8.

259 Nijmegen: Kisters 1991; Keulen en Bonn: 

Rothenhofer 2005, 115.

260 Gazenbeek 2011.

261 Zie bijvoorbeeld Thoen 1975, 126; die ook het 

gebruik van Doornikse steen (een kolenkalksteen) 

als grondstof voor brandkalk noemt.

262 Een kwaliteit die zelfs nu nog door 

waterstaatskundigen zeer wordt gewaardeerd. 

Dijken, kribben en versteende oevers langs de 

rivieren en de kust worden tegenwoordig nog 

steeds uitgevoerd in basalt.

263 Bijvoorbeeld elders in Utrecht (de Balije LR 39, 

wachtpost, 231 frag. 3552,1 kg of Domplein, 

castellum, aantal onbekend Ozinga en de Weerd 

z.j.: 75), Woerden (Castellum, vermoedelijk 

meer dan 5 fragmenten, Pruissen & Kars 2008, 

210-211), Voorburg-Forum Hadriani, stad, enkele 

fragmenten, Gazenbeek 2009 en Gazenbeek 2011a) 

en Aardenburg (castellum, eigen waarneming, 

proefsleuvenonderzoek 2010/11). 

264 Uit fase 3b komen 41 (= 20,1%) en uit de fase 3b 

of 4 dertien (22,8%) fragmenten grofkeramiek. 29 

fragmenten natuursteen zijn aangetroffen in fase 

3b (41,4%).

265 817 fragmenten grofkeramiek zijn in contexten 

gerelateerd aan de fasen 3 (198 = 24%) en 4 (619 

= 76%) aangetroffen. Bij het natuursteen ligt dit 

percentage nog hoger: totaal 480 fragmenten 

waarvan 70 uit fase 3 (=15%) en 410 uit fase 4 

(=85%).

266 Basalt is een hard gesteente dat zich moeilijk 

laat verwerken tot bouwblokken. Bekend is 

het gebruik als bouwmateriaal vooral uit de 

directe omgeving van de groeves, waar het in 

funderingen werd verwerkt. Zachtere basalten 

en basaltachtige gesteentes, zoals het basaltlava 

uit Mayen, zijn wel gebruikt als bouwsteen, 

maar ook hier lijkt het gebruik beperkt te zijn 

geweest tot de directe omgeving van de groeves. 

Maar dit weerspiegelt het gangbare gebruik van 

natuursteen als bouwmateriaal: eerst en vooral 

worden geschikte gesteentes benut die van 
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nature in de directe omgeving van de bouwplaats 

voorkomen, bij gebrek hieraan wordt steen van 

verder weg aangevoerd of schakelt men over 

op hout, leem en kunststeen (=grofkeramiek). 

Alleen voor zeer specifieke doeleinden – zowel 

bouwtechnische als culturele – worden bepaalde 

steensoorten toch gebruikt, ook als in de directe 

omgeving andere gesteentes voldoende aanwezig 

zijn. Een voorbeeld van een dergelijk gebruik is 

het bioclastische kalksteen dat gewonnen werd in 

Lotharingen en toepassing vond in monumenten 

en architectonische sierelementen langs zowel de 

Moesel als de Boven- en Beneden-Rijn. Ook basalt 

zal op een dergelijke manier zijn gebruikt, al is hier 

nog weinig of geen onderzoek naar gedaan. De 

indruk bestaat echter dat basalt vooral voorkomt in 

verband met (stromend) water.

267 Zie in dit verband ook het basalt aangetroffen 

bij De Balije (Kars & van Pruissen in: Langeveld, 

Luksen-IJtsma & Graafstal 2010 ). Ook deze zijn 

in een geul aangetroffen – samen met een houten 

beschoeiing – waar zij gediend lijken te hebben om 

de afkalving van de oever te voorkomen. 

268 Conservering en restauratie uitgevoerd door 

restauratieatelier Restaura, Haelen.

269 Mogelijk is in het voortraject van restauratie, 

tijdens de voorbehandeling van het hout, enige 

krimp ontstaan. 

270 Houtdeterminatie: L. Kooistra, Biax Consult.

271 Mededeling J. Kemkes en T. Lupak, Restaura. Zie 

ook restauratierapport.

272 Vgl. Oldenstein 1976, Tafel 15-17 voor identieke 

uitvoeringen van zwaardriemhouders.

273 Voor vergelijkbare zwaardklingen of 

greeponderdelen zie Nicolay 2005, type B2, Pl. 20, 

373 en Pl. 21, 374.

274 Nicolay 2005, 27-28. 

275 Van Hemert 2010, 37.

276 Nicolay 2008, 369.

277 Nicolay 2005, 28.

278 Nicolay 2005, 30.

279 Vgl. Nicolay 2005, Pl. 24, type B2, 377.

280 Oldenstein 1976, 98-99. Vgl. Kat.nr. 56, tafel 13 

voor een nagenoeg identiek exemplaar.

281 Waasdorp 1999, 58.

282 Vgl. Nicolay 2005, 378, typen B2, Pl. 25,; Oldenstein 

1976, tafels 12 en 13 voor type-identificatie van dit 

soort zwaardriemhouders.

283 Vgl. Deschler-Erb 1999, afbeelding 16.2, 24.

284 Dit röntgenonderzoek is uitgevoerd door A. Koster, 

Röntgenonderzoek Heerewaarden.

285 Bishop en Coulston 2006, 84-88.

286 Naast de term balteus voor heupgordel wordt 

traditioneel vaker de term cingulum gebruikt en 

balteus dan voor schouderriem. Met enkele bronnen 

voeren Bishop en Coulston aan dat de term balteus 

ook voor heupgordels inmiddels meer op zijn 

plaats zou zijn: Bishop en Coulston 2006, 106.

287 Oldenstein 1976, 220-222. Zie Kat. nr. 1076, tafel 81 

voor een identiek stuk.

288 Oldenstein 1976, 220.

289 Oldenstein 1976, 216; Hoss 2008, 243.

290 Vgl. Nicolay 2005, type E, Pl. 43, 396.

291 Röntgenonderzoek, metingen, conservering en 

restauratie uitgevoerd door restauratieatelier 

Restaura.

292 Determinatie: P. van Rijn, Biax Consult.

293 Deschler-Erb 1999, 22.

294 Deschler-Erb 1999, 21.

295 Bishop en Coulston 2006, 76.

296 Idem.

297 Deschler-Erb 1999, 21-22.

298 Bishop en Coulston 2006, 77-78; Deschler-Erb, 

1999, 20

299 Deschler-Erb 1999, 16.

300 Deschler-Erb 1999, 17.

301 Deschler-Erb 1999, 38.

302 Bishop en Coulston 2006, 95.

303 Persoonlijke communicatie H.L. Wynia: het betreft 

hier (nog) niet gepubliceerd materiaal.

304 Hoss 2008, 244.

305 Hoss 2008, 245.

306 Vgl. Nicolay 2005, 445, Kat.nr. 209.62, type B4, Pl. 

92,.

307 Hoss 2008, 246; Oldenstein 1976, 187-188.

308 Hoss 2008, 246.

309 Kerkhoven in prep.

310 Nicolay 2005, type C, Pl. 95, 448.

311 Vgl. van der Roest 1988, 186, Afb. 194 en 199, Tafel 

7; Haalebos 1986, 93, Afb. 130/134/136, Fig. 43.

312 Van der Roest 1988, 153-154; Haalebos 1986, 51-52.

313 Haalebos 1986, 52.

314 Boelicke 2002, 41.

315 Van der Roest 1988, 155-56.

316 Idem.

317 Riha type 6.4; Böhme type 28.

318 Boelicke 2002, 117.

319 Idem.

320 Idem.

321 Riha type 2.1.2: Riha 1990, 30.

322 Vgl. Hoss 2008, fig 10.5, 240.

323 Idem.

324 Oikonomidès 1985, 3.

325 In de inventaris van het Romeinse schip de Meern 

1 (geborgen in 2003) is een uit één stuk bronsblik 

vervaardigde (kook)ketel aangetroffen waarop 

eveneens reparaties zijn waar te nemen. Hier kon 

worden vastgesteld dat deze ketel op zijn minst 

zeven keer was gerepareerd: Bazelmans 2007, 210-

212. Het schip moet tegen het einde van de tweede 

eeuw zijn vergaan.

326 Ter Wal 2000, 516.

327 Vorstengraf I-II: Bienert e.a. 1995, 200-206.
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328 Idem.

329 Bienert e.a. 1995, 206.

330 Ter Wal 2000, 515.

331 Ter Wal 2000, 516.

332 Van Hemert 2010, 33-35. Vgl. vondstnummer 223, 

Pl. 13, 138.

333 Maûl 1994, 28.

334 Bazelmans 2007, 222.

335 Pietsch 1983, 13.

336 Manning 1985, 90.

337 Zie Manning 1985, Fig. 25, 91 voor typeoverzicht.

338 Hoss 2008, 247.

339 Tijdens de opgraving zijn in de directe omgeving 

van het opgegraven schip (de Meern 6) diverse 

grotere losse nagels aangetroffen die daarmee in 

verband kunnen worden gebracht (zie verder hfdst. 

11).

340 Van dit type fibula zijn in Leidsche Rijn uit eerder 

archeologisch onderzoek drie exemplaren bekend: 

twee exemplaren zijn afkomstig uit de opgraving 

LR55 (Hendriksen 2010), één exemplaar is 

afkomstig uit de opgraving LR41-42 (Den Hartog 

2009).

341 Nieveler and Siegmund 1999, 10 (Rheinland fase 

3-4).

342 Kerkhoven 2009, 221-222.

343 Kerkhoven 2009, 217-218.

344 Hendriksen 2009, 104-105.

345 Een C14-monster uit de kleilaag van fase 1 geeft 

een datering van 377-182 v. Chr. ± 35 jaar.

346 Een 14C-monster uit de onderste veenlaag van deze 

poel geeft een datering van omstreeks 605-675. 

Een monster van de laag daarboven geeft een wat 

ruimere datering van omstreeks 549-763 na Chr.

347 Schweingruber, F.H. 1982; Mikroskopische 

Holzanatomie, Birmensdorf.

348 Het betreft V822 die vanwege insectenvraat is 

bewaard voor nader onderzoek aan de vraatsporen 

op het houtoppervlak. 

349 Dominguez 2009, bijlage 1, tabel 1 en tabel 4.

350 Het zou interessant zijn om de iepen/

essenmonsters van het project Waterland 1998 met 

behulp van een dendrochronologisch onderzoek 

te vergelijken met de iepen van LR62 (qua 

groeipatroon, datering, referentiecurve). Het gaat 

om wp2, V27 t/m 38. 

351 Bult/Haalewas 1990, van Rijn 2000.

352 Lange in Driessen et al. (in prep). 

353 V773 is liggend in het profiel 10 m ten westen van 

A11 aangetroffen. Deze is als mogelijk verspoeld 

onderdeel van A11 geïnterpreteerd. Dankzij 

de identieke braampatronen kon deze aan de 

structuur A11 gekoppeld worden. V776, PK26, is 

3,4 m ten oosten van A11 aangetroffen. Gezien 

de overeenkomstige braampatronen wordt deze, 

samen met PK27, ook bij deze structuur getrokken.

354 Sundqvist 2004.

355 De visfuik is nog in behandeling. Deze is handmatig 

geïmpregneerd, steeds in opeenvolgende 

behandelingen. Omdat het toch een behoorlijke 

massa is duurt het gecontroleerd drogen ervan 

langer maar dit is wel veiliger. De fuik is zeer 

kwetsbaar, het vlechtwerk bestaat deels uit losse 

stukjes. De grootste afmetingen van de fuik zijn 89 

x 67 cm. De huidige dikte kan nog niet gemeten 

worden.

356 Bult & Haalewas 1990.

357 Lange in Meijer 2009.

358 Mondelinge mededeling van Leo Wolterbeek; van 

Wolter en Beek BV. 

359 Bij de opgraving LR60 is tussen het hout van een 

elzen beschoeiing een bijl gevonden. Het gaat om 

een multitool: een bijl waarmee bomen gekapt 

kunnen worden (velbijl), maar waarmee men 

ook pijlen kan aanpunten. Weterings & Meijer in 

voorbereiding.

360 Boesneck 1969; Robeerst 1996.

361 Von den Driesch 1976.

362 Von den Driesch & Boessneck 1974; Matolcsi 1971; 

May 1985.

363 Habermehl 1975.

364 Grant 1982; Higham 1967; Payne 1973; Levine 1982.

365 Processen die de staat van het bot kunnen 

beïnvloeden, zoals decompositie, verwering, 

sedimentdruk en beloping.

366 Ascádi / Nemeskéri 1970; W.E.A. 1980.

367 Leetijd bepaald aan de hand van de gebitsslijtage 

(Pot 1988, fig. 6) en de ectocraniële sutuursluiting 

(Herrmann et al 1990.).

368 Een soort soepel schoeisel dat uit één stuk leer 

is gemaakt, maar zonder extra zoollagen, vooral 

populair voor kinderen.

369 Het enige dat bij mij opkomt, is dat bespijkerde 

zolen een heel goede grip geven op nat hout. 

Het zou kunnen zijn dat het helemaal niet de 

bedoeling was op deze schoenen te lopen, maar 

dat zij dienden als stabiel sta-vlak bij een specifieke 

bezigheid, zoals het bomen van een boot of vlot, 

of, aan land, het manoeuvreren en vastbinden van 

schepen. Dergelijke krachtinspanning zou ook het 

samenknijpen van de tenen kunnen verklaren.

370 De tekst van dit hoofdstuk is, met toestemming 

van C. Isings, opgesteld door A.C. Aarts, op 

basis van haar beschrijvingen van de individuele 

glasvondsten.

371 Vnr. 490 is aangetroffen bij de aanleg van het 

eerste sporenvlak in een verkleuring, mogelijk van 

een kuil, die op het vlak echter niet meer zichtbaar 

was. Vnr. 350 is in het stort gevonden, dat net bij 

het schavend verdiepen van het laatste sporenvlak 

was opgeworpen. Dit glas is zeer waarschijnlijk 

afkomstig uit de sedimenten van de rivier.

372 Pirling & Siepen, 287, nr. 710 uit graf 3840.

373 Graafstal in voorbereiding.
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374 Van den Dries 2007, 27.

375 Isings 1980.

376 Een uitzondering hierop is de grafcontext.

377 Opgegraven in 2003: Jansma & Morel 2007.

378 Ongepubliceerd; in bewerking door L. Koehler, RCE-

scheepsarcheologie te Lelystad.

379 Opnieuw geïnventariseerd in 2005, in 

samenwerking met het Channel 4-programma Time 

Team: De Groot & Morel 2007.

380 De Meern 5 is de benaming van een enkele 

decennia geleden bij graafwerkzaamheden aan 

een vaart ten westen van de dorpskern van De 

Meern aangetroffen scheepswrak, dat ondanks een 

hernieuwde speurtocht niet precies is gelokaliseerd.

381 Zie voor de locatie van beide scheepsvondsten afb. 

11.1.

382 De auteurs bedanken G. J. Zand (RCE) voor de 

redactie van dit verslag. Onze bijzondere dank gaat 

uit naar A.C. Aarts van Team Erfgoed, gemeente 

Utrecht. Zij heeft dit verslag zeer nauwgezet 

becommentarieerd en extra gegevens verschaft, 

die de auteurs – deels door omstandigheden – 

ontgaan waren. Het verslag is daardoor inhoudelijk 

aanmerkelijk verbeterd.

383 De Meern 5 is, ondanks pogingen daartoe, tot op 

heden nog niet opnieuw gelokaliseerd.

384 Arts and crafts in Roman shipbuilding: raw 

materials management, construction technology, use 

and disposal of barges in the Lower Rhine region in 

the Roman period.

385 Morel 2008, Hfdst. 6. Waardering scheepswrak De 

Meern 6.

386 Ibid. Hfdst. 7. Selectieadvies scheepswrak De Meern 

6.

387 Scheepstermen worden in de verklarende 

woordenlijst omschreven.

388 Gemeente Utrecht, Team Erfgoed.

389 In een email aan J.-M. A. W. Morel d.d. 6 maart 

2008.

390 Zie Morel 2008, § 3.1 voor een gedetailleerde 

beschrijving van deze documentatie.

391 Op enige schaal worden nog steeds punters 

gebouwd in Giethoorn, bij de werven van Schreur 

en Wildeboer.

392 Definitief archeologisch onderzoek LR 62 

Parkzichtlaan-Zuid, put 15.

393 Door F. Dallmeijer, RCE met een digitale tekenarm, 

merk CimCore, type Stinger II.

394 Idem.

395 Aan te bevelen valt dan ook om de periode tussen 

ontdekking en berging zo kort mogelijk te houden, 

of tussentijds adequatere beschermingsmaatregelen 

te nemen.

396 Eventuele (lichte) afwijkingen van hier gegeven 

maten t.o.v. die in het rapport van het 

inventariserende veldonderzoek, komen voort uit 

het feit dat toen sprake was van twee gescheiden 

proefputten, terwijl bij de documentatie van het 

afrondende onderzoek de scheepsresten als één 

geheel opgemeten konden worden. 

397 Morel 2008, § 4.3.

398 Zie voor een beschrijving infra § 11.1.6 De 

afdichting.

399 Morel 2008, § 4.3.

400 De oostzijde van de plank was ooit tegen de 

zijkant van het vlak geplaatst en wordt daarom 

de onderzijde genoemd (zie ook infra, § 11.1.6 De 

veronderstelde directe verbinding tussen het vlak en 

de bodem).

401 Zie voor de analyse infra § 11.1.6 De inhouten.

402 Afmetingen bij drie spijkers 58 mm, 60 mm en 62 

mm.

403 Zie voor een analyse § 11.1.6 De afdichting.

404 De Meern 1: Dallmeijer & Morel 2007a; Woerden 7: 

Morel in voorbereiding. Zie voor de analyse § 11.1.5 

De afdichting.

405 Vondstnummer GB / 15 / 3 / boordplank en z.nr / 

Bodemplank; de monsters zijn aangegeven op afb. 

11.3 rechts.

406 Ring Intern Rapport nummer 2010064.

407 In een email van 24-09-2010. 

408 Zie afb. 11.4.

409 Morel 2008, Hfdst. 5.

410 Zie supra § 11.1.7 De Meern 6: punter of bok?

411 Zie Berk 1984, afb. op p. 152.

412 Zie afb. 11.5.

413 Zie afb. 11.4 boven en § 11.1.6 De bouwwijze voor 

een uitgebreide analyse en beschrijving.

414 Hierop wordt in § 11.1.7 dieper ingegaan.

415 Zie infra tabel 11.1.

416 Morel & Dallmeijer 2007, § 5.3.6.

417 De vraag of de stiksels bij de naden en een scheur 

in het vlak van Corte Cavanella II inhouden dat dit 

een verbinding tussen de (vlak)planken en/of de 

bevestiging van (verdwenen) moslatten inhoudt, 

kan niet met zekerheid beantwoord worden. 

Het stiksel over de scheur, een reparatie, wijst 

eerder op een breeuwtechniek als toegepast bij 

een scheur in de buitenzijde van het middelste 

stuurboordkimstuk van De Meern 1 (Jansma & 

Morel 2007, vouwblad 1B). Het stiksel zou dan 

echter een alternatief zijn voor breeuwspijkertjes.

418 Aangezien de meeste schepen op doorsnede 

(vrijwel) symmetrisch gebouwd waren, gelden 

de conclusies die getrokken kunnen worden uit 

de aangetroffen boordplank voor beide zijden. 

Doordat het bouwen van schepen handwerk was 

en het voorhanden hout medebepalend voor de 

uiteindelijke vorm, vertonen houten schepen vaak 

wel, meestal kleine, verschillen tussen stuur- en 

bakboordzijde.

419 Morel 2008, § 4.4.2.

420 Zie supra § 11.1.5 De inhouten.

421 Zie supra § 11.1.5 De vlakplank.
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422 Zie Berk 1984, afmetingen op p. 153.

423 Alleen bewaard gebleven bij spant S11; zie afb. 11.3.

424 Morel 2008, § 4.4.2.

425 Zie ook supra § 11.1.5 De vlakplank.

426 Behandeld in § 11.1.6 De afdichting.

427 Afb. 11.2 t/m 11.4, aangegeven als een zwarte 

spijkerkop of als een uitstekende punt.

428 Ibid. Aangegeven als een zwart vierkantje.

429 Ibid. Aangegeven als een open vierkantje.

430 Concreties zijn in dit geval roestplekken van (totaal) 

gecorrodeerde spijkers. Deze zijn op afb. 11.2 t/m 

11.4 aangegeven door een stippelarcering.

431 Waarbij S staat voor ‘spant’.

432 Op de bovenvermelde gem. tussenafstand van 

28,23 cm van het uiteinde van spantenstelsel S12/

L9, bevindt zich in de beschadigde vlakplank 

een scheur, die veroorzaakt kan zijn door het 

uitscheuren van een spijker(s) van een aan te 

nemen spantenstelsel (S13/L10 als aangegeven op 

afb. 11.4).

433 Dit zal niet anders geweest zijn bij de spanten in 

het ontbrekende zuiddeel van het schip.

434 Het kruis is door de auteurs aanvankelijk over het 

hoofd gezien bij de digitale documentatie, omdat 

het oppervlak van de vlakplank in de ruim twee 

jaar tussen berging en documentatie dusdanig 

aangetast was, dat dit niet meer zichtbaar was. Na 

lezing van de concepttekst van dit rapport, heeft 

mevr. A.C. Aarts, KNA-archeoloog bij de Gemeente 

Utrecht, ons op deze omissie gewezen en enkele 

foto’s met het kruis toegestuurd (foto’s Team 

Erfgoed, gemeente Utrecht, fotonrs. DSC00098-

DSC00100; DSC00105). Verder is het kruis zichtbaar 

op foto’s van Arend Vos (fotonrs. Avo 0806 26-30; 

0806 26-31; 0806 26-38; 0806 26-53; 0806 26-73; 

0806 26-89 en op enkele foto’s van Yardeni 

Vorst die recht van boven zijn genomen. Eén 

van deze foto’s is gebruikt als afb. 11.12, waarbij 

door Yardeni witte kruisjes zijn toegevoegd. 

Tevens is aan de hand van deze foto het kruis 

gereconstrueerd op de afb. 11.3 en 11.4.

435 Morel 2008, § 4.4.2 en § 5: de pes monetalis of PM 

van 29,6 cm; zie voor het gebruik van de PM in de 

Romeinse scheepsbouw vooral Bockius 2000a, en 

455-456 en Tabel 2.

436 Zie supra § 11.1.5 De vlakplank en § 11.1.6 De 

veronderstelde direct verbinding tussen het vlak en 

de boorden.

437 Hierop wordt in § 11.1.7 dieper ingegaan.

438 Zie ondermeer De Meern 1; Jansma & Morel 2007, 

vouwblad 2.

439 Waarbij L staat voor ‘legger’.

440 Als aangegeven op afb. 11.4.

441 Die bij eventueel wat bredere spanten en/of leggers 

misschien zelfs tegen elkaar geplaatst waren. Deze 

mogelijkheid is als voorbeeld aangegeven op afb. 

11.6.

442 Waarbij O staat voor ‘Overige inhouten’.

443 Op de mogelijke functie van deze inhouten wordt 

bij de vergelijking met andere punterachtige 

vaartuigen in § 11.1.7 dieper ingegaan.

444 Bij de Woerden 7 bijvoorbeeld, betreft het eveneens 

houten moslatten (persoonlijke waarneming).

445 Eventueel, omdat rivieraken van het type 

Zwammerdam noch van een kiel, noch van 

stevenbalken voorzien waren.

446 Zie Bockius 2006 voor spijkerpennen voor mallen: 

Wrack 1, p. 21-24; Wrack 2, p. 56-65; Wrack 3, p. 

102-103; Wrack 4, p. 141-142; Wrack 5, p. 165-166; 

een samenvattende beschrijving, p. 197 en Abb. 46 

op p. 194 met een reconstructie van de mallen.

447 Dallmeijer & Morel 2007b; zie ook Bockius 2002a, 

43-44.

448 Niet ondenkbaar is zelfs dat sommige 

spijkergaatjes door de scheepsbouwers over 

het hoofd gezien zijn en door regen tijdens de 

bouw of na de tewaterlating door vocht alsnog 

dichtgetrokken zijn.

449 Waarover meer in § 11.1.7, in vergelijking met 

andere punterachtigen.

450 D.w.z. in Giethoorn gebouwde punters.

451 Berk 1984, 13.

452 Ibid., zie de afb. op p. 147.

453 Ibid., 103-104.

454 Ibid., zie de afb. op p. 152.

455 Infra § 11.2.7 De plankbreedtes.

456 Morel 2008, § 4.4.1.

457 Ibid., § 5.

458 Ibid., § 6.3.1.

459 Maar vraagt wel om de inzet van ervaren 

specialisten op het gebied van scheepsbouw.

460 Ibid., 33-52 en Bijlage 4 (fig. 20).

461 Naar Berk 1984, tabel op p. 117.

462 De datering is gebaseerd op ‘naastgelegen’ 

vondsten. Door PEG-impregnering moet de 

14C-datering (1450-1650) als onbetrouwbaar gezien 

worden (Vlierman 1996, 63). Het sterk beschadigde 

scheepje uit de Regge is hier niet meer afgebeeld, 

maar wel bij Morel 1988, Bijlage 5.

463 Ibid.

464 Voor De Meern 6 voorlopige aanname; Corte 

Cavanella lengte gereconstrueerd, exclusief 

stevens.

465 Voor De Meern 6 voorlopige aanname, voor 

Harderwijk geschat (zie Van Dijk & Morel 2006, 25).

466 De valling van de stevens is de hoek tussen het vlak 

en de naar buiten vallende stevens.

467 De valling van de achtersteven wordt door Vlierman 

gereconstrueerd op 122° (1996, Bijlage 4G), maar 

deze aanname is gebaseerd op een slechts 13 cm 

hoog fragment (ibid. Bijlage 4A).

468 Achtersteven niet aangetroffen.

469 Ibid. De valling van de voorsteven is herleid naar 

Van Holk 2001, 86, waar de daar opgegeven hoek 
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van 41º niet de hoek is tussen het vlak en de naar 

buiten vallende stevens, maar tussen de steven en 

een (denkbeeldige) verticale lijn, waarbij dus 90º 

tussen vlak en verticale lijn opgeteld moet worden.

470 Maten in centimeters, uitgaande van de positie 

t.o.v. de hartlijn. Rotterdam: tussen de tweede 

inhouten vanaf de stevens 3,55 m : 12; Regge: 

tussen de tweede inhouten vanaf de stevens 3,56 m 

: 12; bok en punter midscheeps naar Berk 1984: bok 

naar afb. op p. 152, punter naar afb. op p. 147.

471 Van Holk 2001, zie afb. 11.5b.

472 Vlierman 1996, 33-52, zie afb. 11.6b.

473 Ibid., 53-67. Op p. 64-66 gaat Vlierman in op de 

ontwikkeling van de ‘Overijsselse’ punter.

474 De fictieve middellijn is als punt-streeplijn 

aangegeven op afb. 11.4.

475 Puur als voorbeeld aangegeven op afb. 11.4 

onderaan.

476 Jansma & Morel 2007, 97-98.

477 De Weerd 1988, 265-283; noot uit het verslag van 

het inventariserend onderzoek.

478 Morel 2008, § 5.

479 § 11.1.6 De inhouten: spanten.

480 Ibid.

481 De Weerd 1988, Hfdst. IV.

482 Nederland, Duitsland, België, Zwitserland en de 

Rhône-Saône delta.

483 Berk 1984, 24.

484 Ibid. 27.

485 Noot uit het verslag van het inventariserend 

onderzoek: ‘Het is de auteurs duidelijk, dat de 

hier gepresenteerde aannamen als zeer voorlopig 

gezien moeten worden en gebaseerd zijn op slechts 

een gering aantal historische scheepswrakken. 

Een verdergaande studie, met gebruikmaking 

van meer, soms ongepubliceerde, vergelijkbare 

scheepswrakken, is dan ook onvermijdelijk, maar 

past niet in het kader van een inventariseren 

veldonderzoek.’ Dit gaat deels ook nog op voor de 

hier gepresenteerde analyse.

486 Morel 2008, § 5.

487 Zie voor uitgebreidere, ook voor De Meern 6 

geldende, overwegingen de argumentatie bij De 

Meern 7 in § 11.2.9 Schoonheid. 

488 Supra § 11.1.

489 Argumentatie infra § 11.2.2.

490 Het al bij De Meern 6 genoemde onderzoeksproject 

Arts and crafts in Roman shipbuilding: raw 

materials management, construction technology, use 

and disposal of barges in the Lower Rhine region in 

the Roman period. 

491 Gegevens dagrapport, overige aantekeningen en 

foto’s beschikbaar gesteld door mevr. A.C. Aarts, 

KNA-archeoloog bij de Gemeente Utrecht, Team 

Erfgoed. Zie voor de gevaarlijke situatie afb. 11.14, 

waarop centraal de deels in de putrand stekende 

legger te zien is, evenals de kort op de putrand 

liggende sloot.

492 Supra, § 11.2.1.

493 Zie § 11.2.10.

494 Merk Faro, type Fusion (conform de 

documentatiewijze van De Meern 6 met tekenarm 

CimCore, type Stinger II).

495 Zie voor het voorboren t.b.v. het aanbrengen van 

spijkers § 11.2.5 De spijkers.

496 Zie ook de opmerkingen over de vergelijkbare 

situatie bij De Meern 6 in § 11.1.4 Conservering: 

organische wrakdelen.

497 Fotonummers DSC00375-DSC00381. Daarvan zijn 

drie foto’s in dit hoofdstuk afgebeeld: DSC00376 

(afb. 11.14); DSC00377 (afb. 11.15); DSC00381 (afb. 

11.16).

498 Veldtekening (schetsmatig): LR62 tek. 4, vlak 4, 1 : 

50 , getekend 19-03-2008, tekenaars Y. Meijer + M. 

Langeveld met aanvullingen van N.D. Kerkhoven, 

balk vrijwel exact noord-zuid, uiteinde met opstand 

aan noordzijde.

499 Bekend als ‘het krabbelboekje’: getekend op 19-03-

2008 in de vol water lopende put, grotendeels ‘op 

de tast’ (persoonlijke mededeling N.D. Kerkhoven, 

Gemeente Utrecht, Team Erfgoed).

500 Aanvullende informatie m.b.t. (voor de auteurs) 

onduidelijkheden in de schetsen is verstrekt door 

A.C. Aarts, Gemeente Utrecht, Team Erfgoed.

501 Zie § 11.2.5 De sponning.

502 Zie § 11.2.5 De spijkers en § 11.2.8 De kenmerken 

van De Meern 7.

503 Zie § 11.2.7 Het spantenstelsel.

504 Buiswater is water dat over de boorden naar 

binnen slaat, maar ook regenwater verzamelt 

zich op het vlak bij open vaartuigen als de 

Zwammerdamschepen.

505 Zie voor een uitgebreide beargumentering van de 

functie van loggaten Morel 2007, § 7.1.3 en Morel & 

Dallmeijer 2007, § 5.3.9.

506 Zie § 11.1.6 De afdichting; supra.

507 Vondstnummer LR62-888.

508 Ring Intern Rapport nummer 2010065.

509 Zie § 11.2.7.

510 Morel & Dallmeijer 2007, § 5.3.9.

511 Morel, in bewerking.

512 Zie § 11.2.7 De kimvorm.

513 Gebaseerd op 54 cm lengte van het leggerdeel 

tussen het linker uiteinde en het eerste loggat, plus 

hypothetische afstand tussen boord en uiteinde van 

3 tot 4 cm.

514 Gebaseerd op 3,17 m totale lengte van de legger, 

plus hypothetische afstand tussen het opstandloze 

leggereinde en boord van 3 tot 4 cm.

515 Een uitgebreidere analyse van alle bekende 

Romeinse binnenvaartschepen zal deel uitmaken 

van het eerder vermelde, NWO/GW gesubsidieerd 
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onderzoeksproject Arts and crafts in Roman 

shipbuilding.

516 Midscheeps ter hoogte van spant 21; De Weerd 

1988, tabel op p. 111.

517 Midscheeps gemeten: in bewerking.

518 Breedtes gemeten in een sectie; Morel & Dallmeijer 

2007, § 5.3.2.

519 Naar Guyon 2005, fig. 185 en 187.

520 De Weerd 1988, 156.

521 Naar Guyon 2005, fig. 86 en 87.

522 Grootste breedtes; Morel 2007a, § 6.3.2.

523 Ter hoogte van de mastbank; herleid uit De Weerd 

1988, afb. 78 op p. 152 schaal 1 : 20.

524 Naar Guyon 2005, fig. 144 en 146.

525 Afmetingen van drie van oorspronkelijk vijf 

vlakplanken; Pferdehirt 2002.

526 Van de drie centrale vlakplanken B-D. De buitenste 

planken (A: 57 à 58 cm en E: 34,7 cm) zijn hier 

buiten beschouwing gelaten. In § 11.2.7 De 

kimvorm wordt ingegaan op de vraag of deze als 

plank of als vlakdeel van een L-vormige kim gezien 

moeten worden. 

527 Bockius 2002a.

528 Supra § 11.1.5 De vlakplank.

529 Zie § 11.2.6 De vlakplankbreedtes.

530 Naar Guyon 2005, fig. 86 en 87; één beschadigde 

zijde bepaald aan hand van spantlengtes van 

spanten 7 en 8.

531 Breedte midscheeps; maten naar veldtekening.

532 Naar Bockius 2000, afb. 6.

533 Grootste breedte; maten naar veldtekening.

534 Naar Bockius 2000, afb. 8.

535 Zie supra § 11.2.6 De vlakbreedte. 

536 Naar Bockius 2000, afb. 5.

537 Naar Guyon 2005, fig. 144 en 146; grootste breedte 

bij spant 14.

538 Grootste breedte; maten naar veldtekening.

539 Breedte gemeten in een sectie; Morel & Dallmeijer 

2007, afb. 5.7.

540 Breedte midscheeps; maten naar veldtekening, 

lengte mogelijk oorspronkelijk iets groter.

541 Grootste bewaarde breedte: in bewerking.

542 Pferdehirt 2002.

543 Vlakbreedtes binnen de boorden.

544 Afgerond op één cijfer na de komma.

545 Grootste breedte; maten naar veldtekening.

546 Grootste bewaarde breedte: in bewerking.

547 Grootste breedte; maten naar veldtekening.

548 Breedte midscheeps; maten naar veldtekening, 

lengte mogelijk oorspronkelijk Iets groter.

549 Breedte midscheeps; maten naar veldtekening.

550 Bockius 2000; 446 en tabel 1 op p. 456.

551 Bockius 2000; tab. 1 op p. 456.

552 Grootste breedte; maten naar veldtekening.

553 Breedte midscheeps; maten naar veldtekening, 

lengte mogelijk oorspronkelijk iets groter.

554 Grootste breedte; maten naar veldtekening.

555 De Weerd 1988.

556 Ook de schepen uit Zwammerdam zullen opnieuw 

geanalyseerd worden binnen het lopende 

onderzoek Arts and crafts in Roman shipbuilding.

557 Uitgaande van een binnenboordse maat van 3,20 

m. 

558 Guyon 2005, de wrakken 2-5 en 7, waarvan wrak 4 

het best bewaard is.

559 Zie Vouwblad 4 bij Jansma & Morel 2007. 

560 Morel 2007b, 139.

561 Long & Rival 2007, épave Arles Rhône 3.

562 Ook onderdeel van het eerder genoemde project 

Arts and crafts in Roman Shipbuilding.

563 Guyon 2005: PStG 2: onbekend; PStG 3: 160-185 

n.Chr.; PStG 4: 158-185 n.Chr.; PStG 5: 150 n.Chr.; 

PStG 7: 254-280 n.Chr.

564 Long & Rival 2007, 64.

565 Zie supra § 11.1.6 De inhouten algemeen.

566 Guyon 2005.

567 Supra, § 11.1.

568 Afgerond op twee cijfers na de komma.

569 Gemiddelde van de geschatte breedte van 

plank A van 57,5 tot 58,5 cm; supra § 11.2.6 De 

vlakplankbreedtes. 

570 Grootste breedtes; Morel 2007a, § 6.3.2.

571 Gemiddelde maximale maten in het complete 

achterschip; aan stuurboord 26,5 tot 30,5 cm, aan 

bakboord, met onregelmatige inkepingen, 21,0 tot 

29,0 cm.

572 Breedte gemeten in een sectie; Morel & Dallmeijer 

2007, afb. 5.7.

573 Grootste breedte naar originele veldtekening, resp. 

bakboord en stuurboord.

574 Het laatste gaat trouwens ook op voor vlakdelen 

van incomplete bewaarde schepen.

575 In dit geval alleen in de zin van de overgang van 

het vlak naar de boorden.

576 Uitgaande van de verticale zijkant van de legger 

inclusief opstand.

577 Zie § 11.2.5 De datering.

578 Jansma & Morel 2007.

579 Morel 2007c.

580 In deze rapportage worden slechts de 

oeververstevigingen uit het laatste decennium 

van de eerste eeuw besproken. Vroegere en latere 

constructies worden hier niet vermeld.

581 Langeveld, Luksen-IJtsma & Graafstal 2010, 83-90. 

Luksen-IJtsma 2010, Bijlage 2, waarnemingsnummer 

15.

582 Graafstal 2002.

583 Luksen-IJtsma 2010, Bijlage 2, 

waarnemingsnummers 22 en 24.

584 Polak, Kloosterman & Niemeijer 2004, 114-122.

585 Bult & Hallewas 1990.

586 Hazenberg 2000.

587 Graafstal 2002.
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588 Voor een uitgebreide beschrijving van alle sporen 

per periode zie hfdst. 3.

589 CIL XIII, 10017 885a; 885b.

590 Haalebos & Bogaers 1971.

591 Historiae 5 [20].

592 Langeveld et al. 2010.

593 Resp. Graafstal 2002, Haalebos 1997b, 72 en van 

Dockum 1995.

594 Graafstal 2000.

595 Resp. Langeveld et al. 2010, Brandenburgh & 

Hessing 2005, Polak et al. 2004, 

596 Zie bijvoorbeeld Roymans 1996 en Olson 2011.

597 Utrechtse PUG-collectie; mondelinge mededeling 

E.P. Graafstal, gemeentelijk archeoloog Utrecht.

598 Langeveld et al. 2010.

599 Langeveld in voorbereiding.
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Methode

Binnen het project Leidsche Rijn 62 (Parkzichtlaan) werden 

in augustus 2008 enkele liters humeuze, fijnzandige 

klei met veel schelpen verzameld uit de opvulling van 

de vroegmiddeleeuwse ‘poel’ in put 18 (vondstnummer 

750) ten behoeve van molluskenanalyse. Coördinaten: 

131.268/455.682, hoogte: ca. 1.75 m – mv = 0.3 m – 

NAP. Monstername: M. van Dinter, ADC Archeoprojecten 

(Amersfoort). Van het grondmonster is 2 liter met water 

gespoeld op een zeef met maaswijdten van 0,5 mm en 

voor een klein deel op 0,25 mm.

Soortenlijsten

Schelpen
Zoetwaterslakken en –mossels

Vijverpluimdrager (Valvata piscinalis) enkele tientallen

Platte pluimdrager (Valvata cristata) 1

Grote diepslak (Bithynia tentaculata) 1 top

Grote diepslak (B. tentaculata) – operculum  4

Geronde schijfhoren (Anisus leucostomus) enkele 

Posthorenslak  

(Planorbarius corneus) enkele fragmenten [= 1]

Gewone? poelslak (cf Lymnaea stagnalis) 1 juveniel

Moeraspoelslak ? (cf Stagnicola palustris) 1 juveniel

Gewone schijfhoren (Planorbis planorbis) enkele

Ovale poelslak (Radix ovata) enkele

erwtenmossels (Pisidium spec. div.) enkele [= 5]

Moerashoornschaal (Sphaerium lacustre) 1 fragment 

Andere dierenresten
Mosselkreeftje (ostracoda) enkele

Watervlo (cladocera) - ephippium duizenden

Bloedzuiger (hirudinea) - cocon  1

Bot enkele stukjes

Regenworm (Lumbricidae) - korrel enkele

Plantenresten
matig veel (fijn) en enkele kleine stukjes hout en 

houtskool

Gekweekte planten

Hennep (Cannabis sativa) 1

Waterplanten

Waterranonkel  

(Ranunculus aquaticus-type)  enkele honderden

Sterrekroos (Calitriche sp.) enkele tientallen

Zannichellia (Zannichellia palustris) enkele

Kroos (Lemna sp.) enkele

Lidsteng (Hippuris vulgaris) 2

Fonteinkruid (Potamogeton sp.) 2

Oever- en moerasplanten

Rus (Juncus sp.) duizenden

Blaartrekkende boterbloem  

(Ranunculus sceleratus)  enkele tientallen

Waterbies (Eleocharis palustris) enkele tientallen

Zegge (Carex spec. div.) enkele 

Munt (Mentha sp.) enkele   

Moerskers (Rorippa palustris) enkele

Vergeet-me-nietje (Myosotis sp.) enkele

Egelboterbloem (Ranunculus flammula) enkele

(Glyceria) 2,7 mm enkele

Gele lis (Iris pseudacorus) 1

Waterweegbree (Alisma sp.) 1

Tandzaad (Bidens sp.) 1

Waterpeper (Persicaria hydropiper) 1

Kleine watereppe (Berula erecta) 1

Moeraskartelblad (Pedicularis palustris) 1

Borstelbies (Isolepis setacea) 1

Landplanten

Kruipende? boterbloem  

(Ranunculus cf repens)  enkele tientallen

Melganzenvoet (Chenopodium album) enkele tientallen

Goudzuring (Rumex maritima) enkele tientallen

Varkensgras (Polygonum aviculare) enkele tientallen

Beklierde duizendknoop  

(Persicaria lapathifolia) enkele tientallen

Grote weegbree (Plantago major) enkele tientallen

Korrelganzenvoet (Chenopodium polyspermum) enkele

Klis (Artium sp.) enkele

Kroontjeskruid (Euphorbia helioscopia) enkele

Hoornbloem (Cerastium sp.) enkele

Grassen (Poaceae) [klein] enkele

Kool (Brassica sp.) enkele

Guichelheil (Anagallis arvensis) enkele

Zwarte vlier (Sambucus nigra type) 2

Walstro (Galium sp.) 2

Herstleeuwentand (Leontodon autumnalis) 1

Witte klaver (Trifolium repens) 1 bloemblad

Selderij (Apium graveolens) 1

Havikskruid ? (cf Hieracium sp.) 1

Bijlage 1 Schelpenanalyse van grondmonsters 
afkomstig uit de ‘poel’ van LR 62 (Parkzichtlaan) 
W.J. Kuijper, Archeologisch Centrum, Universiteit Leiden
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Resultaten

Het aantal schelpen was gering, waarschijnlijk hebben 

we maar een deel van de vroeger aanwezige fauna 

aangetroffen. Alle schelpen zijn zoetwatersoorten die in 

permanent en niet ondiep water leven. Landslakken zijn 

niet aanwezig.

De waterplanten zijn vertegenwoordigd door enkele 

soorten. Planten van wat dieper water, zoals waterlelie, 

zijn niet aanwezig. Daarnaast zijn zaden aangetroffen van 

soorten die langs voedselrijke waterkanten of in moeras 

groeien. Deze begroeiing langs de waterkant kan spaar-

zaam zijn of een vrij dichte (lage) vegetatie. De overige 

soorten groeien op iets drogere voedselrijke grond, o.a. 

langs paden. Andere landsoorten groeien in open, lage 

vegetaties. Een zaad van het cultuurgewas Hennep in het 

monster is de enige aanwijzing voor menselijke activiteit 

in het gebied. Planten van bossen e.d. (nat of droog) 

ontbreken geheel. De enige grotere plant was de vlier. 

De plantenresten wijzen op de aanwezigheid van een stil-

staand, voedselrijk, rijk begroeid water. Langs de oevers 

stond een oevervegetatie met diverse kruiden. Er stonden 

geen bomen bij de waterkant.

Conclusie

De waterfauna wijst op een permanent en niet ondiep 

water. Dit water was stilstaand, helder, kalkrijk, voed-

selrijk en begroeid. Langs de oever was een zone met 

oeverplanten of er was een moerassige situatie. De 

aanwezigheid van geronde schijfhoren wijst erop dat 

de oeverzone af en toe droog viel. Het ontbreken van 

landslakken in de monsters wijst op een zeer rustig milieu 

zonder overstromingen of veel watertransport.
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fase materiaal categorie type rand wand bodem N MAI

0 Low Lands / 
‘Scheldevallei’

rood onbekend 0 3 0 3

kruiken en amforen kruik/kleine 
amfoor

onbekend 0 1 0 1

handgevormd plantaardig driedelige pot 1 2 0 3 1

onbekend 0 28 0 28

totaal 1 34 0 35 1

0? Belgische waar kurkurn Holwerda 94 1 2 0 3 1

ouder dan 4 handgevormd plantaardig onbekend 0 5 0 5

briquetage zoutcilinder 1 0 0 1 1

totaal 2 7 0 9 2

1 geverfd techniek a beker 0 1 0 1

kruiken en amforen grote amfoor Dressel 20 0 15 0 15

kruik/kleine 
amfoor

onbekend 0 30 1 31 1

ruwwandig onbekend onbekend 0 12 1 13 1

handgevormd plantaardig onbekend 0 8 0 8

totaal 0 66 2 68 2

1 of 2 kruiken en amforen kruik/kleine 
amfoor

onbekend 0 17 0 17

ruwwandig onbekend onbekend 0 10 3 13 2

totaal 0 27 3 30 2

1 of 3 Low Lands / 
‘Scheldevallei’

blauwgrijs Holwerda 75 1 0 0 1 1

kruiken en amforen kleine amfoor onbekend 0 56 1 57 1

totaal 1 56 1 58 2

3 terra sigillata Oost-Gallisch Dragendorff 45 1 1 0 2 1

geverfd techniek a beker 0 0 1 1 1

techniek b Niederbieber 32 2 10 0 12 1

beker 0 6 5 11 1

techniek c Niederbieber 32 7 17 0 24 1

techniek d beker 0 1 0 1

rotbemalt’ Niederbieber 53 1 0 0 1 1

Belgische waar terra nigra onbekend 0 1 0 1

Low Lands / 
‘Scheldevallei’

blauwgrijs Arentsburg 
140-142

3 4 0 7 3

onbekend 0 2 0 2

grijs Arentsburg 
140-142

5 24 0 29 2

Bijlage 2 Overzicht van het aangetroffen aardewerk,  
gerangschikt naar fase

N= aantal scherven, MAI= minimum aantal individuen, gebaseerd op het aantal randen en bodems.
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fase materiaal categorie type rand wand bodem N MAI

onbekend 0 1 0 1

rood onbekend 0 2 0 2

Scheldevallei’ amfoor 0 34 0 34 1

kruiken en amforen grote amfoor Dressel 20 0 1 0 1

kleine amfoor Hofheim 57 1 0 0 1 1

kruik Niederbieber 62 1 9 0 10 1

kruik/kleine 
amfoor

onbekend 0 7 1 8 1

onbekend onbekend 0 36 0 36

gladwandig oranje onbekend 0 2 1 3 1

dikwandig wrijfschaal Brunsting 37 1 0 0 1 1

onbekend 0 0 1 1 1

ruwwandig kookpot Niederbieber 89 4 4 2 10 2

Stuart 201A 1 2 0 3 1

kom Niederbieber 
104

1 0 1 2 1

pot/kom Stuart 202/210 1 0 0 1 1

bord Niederbieber 
112

1 0 0 1 1

Niederbieber 
113

1 0 1 2 1

onbekend onbekend 1 27 2 30 3

onbekend onbekend onbekend 0 4 0 4

handgevormd potgruis onbekend 0 4 0 4

post-Middeleeuws roodbakkend grape 4 23 1 28 1

totaal 36 222 16 274 29

3? geverfd techniek b beker 0 1 0 1 2

kruiken en amforen onbekend onbekend 0 5 0 5 10

onbekend rood onbekend 0 2 0 2 4

totaal 0 8 0 8 16

x terra sigillata Oost-Gallisch Dragendorff 27 0 0 1 1 1

ouder dan 4 Dragendorff 40 1 0 0 1 1

geverfd techniek a bord 2 1 0 3 1

Low Lands / 
‘Scheldevallei’

blauwgrijs Arentsburg 
140-142

1 0 0 1 1

kruiken en amforen grote amfoor onbekend 0 1 0 1 0

kruik Stuart 110B 1 0 0 1 1

onbekend onbekend 0 2 0 2 0
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fase materiaal categorie type rand wand bodem N MAI

ruwwandig deksel onbekend 0 3 1 4 1

onbekend onbekend 0 3 1 4 1

onbekend onbekend onbekend 0 2 0 2 0

handgevormd plantaardig driedelige pot 3 1 0 4 3

onbekend 0 6 0 6 0

potgruis onbekend 1 26 0 27 1

onbekend onbekend 1 0 0 1 1

totaal 10 45 3 58 12

4 terra sigillata Oost-Gallisch Dragendorff 
18/31

2 0 0 2 1

Dragendorff 
18/31R

1 0 0 1 1

Dragendorff 33 1 0 0 1 1

Dragendorff 37 1 1 0 2 1

bord 0 1 1 2 1

kom 0 3 0 3

wrijfschaal 0 1 0 1

onbekend 0 1 0 1

geverfd techniek a Brunsting 17a 2 0 1 3 1

techniek b Niederbieber 30 2 9 0 11 2

Niederbieber 32 1 3 0 4 1

Stuart 2 2 18 1 21 1

beker 0 47 2 49 2

rotbemalt’ Niederbieber 53 1 1 1 3 1

Low Lands / 
‘Scheldevallei’

blauwgrijs Arentsburg 
140-142

7 22 4 33 9

Niederbieber 
120A

1 0 0 1 1

onbekend 0 6 1 7 1

grijs onbekend 0 16 3 19 1

rood onbekend 0 11 0 11

kruiken en amforen grote amfoor Dressel 20 0 6 1 7 1

Pélichet 47 0 1 0 1

onbekend 1 0 0 1 1

kruik Niederbieber 62 2 3 0 5 2

Stuart 110A 1 4 0 5 1

kruik/kleine 
amfoor

onbekend 0 2 1 3 1

onbekend onbekend 0 45 0 45

dikwandig dolium Stuart 147 0 2 0 2

wrijfschaal Stuart 149 1 1 0 2 1

onbekend 0 3 0 3

ruwwandig kookpot Niederbieber 89 12 80 4 96 8

kan Niederbieber 98 1 0 0 1 1

beker Brunsting 4b 5 32 2 39 1

deksel Niederbieber 
120B

1 0 0 1 1
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fase materiaal categorie type rand wand bodem N MAI

onbekend onbekend 0 80 2 82 2

onbekend onbekend onbekend 0 5 1 6 1

handgevormd plantaardig onbekend 0 1 0 1

mineraal onbekend 0 6 0 6

totaal 45 411 25 481 46

4? Belgische waar terra nigra zeef 0 7 0 7

kruiken en amforen onbekend onbekend 0 2 0 2

dikwandig wrijfschaal Stuart 149 1 0 0 1 1

handgevormd potgruis onbekend 0 2 0 2

totaal 1 11 0 12 1

4 of 5 geverfd techniek b beker 0 1 0 1

Low Lands / 
‘Scheldevallei’

blauwgrijs Arentsburg 
140-142

0 0 4 4 1

grijs onbekend 0 2 0 2

rood onbekend 0 10 0 10

kruiken en amforen onbekend onbekend 0 3 0 3

ruwwandig kookpot Niederbieber 89 3 67 1 71 1

bord onbekend 0 0 1 1 1

onbekend onbekend 0 4 0 4

totaal 3 87 6 96 3

5 terra sigillata Oost-Gallisch Dragendorff 
18/31

1 0 0 1 1

Dragendorff 27 1 0 0 1 1

Dragendorff 31 0 1 0 1

Dragendorff 32 4 5 1 10 2

Dragendorff 33 6 4 0 10 4

Dragendorff 37 17 19 2 38 4

Dragendorff 45 5 5 0 10 3

bord 0 2 1 3 1

kom 0 1 0 1

wrijfschaal 0 2 0 2

onbekend 0 2 1 3 1

geverfd techniek a Brunsting 17a 1 0 0 1 1

bord 6 0 2 8 1

techniek b Niederbieber 32 1 22 1 24 1

beker 0 7 0 7

bord 0 1 0 1

onbekend 0 1 0 1

techniek c Niederbieber 32 1 5 0 6 1

beker 0 24 4 28 3

techniek d Niederbieber 33 1 4 0 5 1

beker 0 1 0 1

rotbemalt’ Niederbieber 53 1 0 0 1 1
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fase materiaal categorie type rand wand bodem N MAI

Low Lands / 
‘Scheldevallei’

blauwgrijs Arentsburg 
133-136

1 3 0 4 1

Arentsburg 
140-142

6 20 3 29 6

Niederbieber 96 2 5 0 7 1

onbekend 0 25 0 25

grijs Holwerda 75 1 0 0 1 1

onbekend 0 12 0 12

rood Niederbieber 89 1 1 0 2 1

Stuart 146 1 0 0 1 1

Stuart 202/210 1 0 0 1 1

onbekend 0 21 2 23 2

Scheldevallei’ amfoor 0 5 0 5

kruiken en amforen grote amfoor Dressel 20 0 12 1 13 1

onbekend 0 3 0 3

kleine amfoor onbekend 0 8 0 8 1

kruik Niederbieber 62 2 32 0 34 2

kruik/kleine 
amfoor

onbekend 0 18 5 23 2

onbekend onbekend 0 64 0 64

gladwandig bruin onbekend 0 0 1 1 1

dikwandig wrijfschaal Brunsting 37 3 0 0 3 3

Stuart 149 1 0 0 1 1

onbekend 0 2 0 2

ruwwandig kookpot Niederbieber 89 12 23 3 38 10

Stuart 201B 2 0 0 2 2

kom Niederbieber 
104

1 2 0 3 1

kan Niederbieber 96 9 45 3 57 3

bord onbekend 0 0 8 8 2

beker onbekend 0 2 0 2

deksel Niederbieber 
120A

1 0 0 1 1

onbekend onbekend 0 83 3 86 3

onbekend onbekend onbekend 0 3 0 3

handgevormd plantaardig onbekend 0 5 0 5

potgruis onbekend 0 6 0 6

mineraal onbekend 0 6 0 6

totaal 89 512 41 642 73

5? terra sigillata Oost-Gallisch Dragendorff 37 1 0 0 1 1

geverfd techniek b beker 0 1 0 1

Low Lands / 
‘Scheldevallei’

blauwgrijs Arentsburg 
140-142

3 3 0 6 3

rood onbekend 0 0 1 1 1

kruiken en amforen onbekend onbekend 0 8 0 8

dikwandig wrijfschaal Brunsting 37 2 0 0 2 2
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fase materiaal categorie type rand wand bodem N MAI

Stuart 149 1 0 0 1 1

ruwwandig kookpot Niederbieber 89 1 3 1 5 1

beker onbekend 0 2 0 2

onbekend onbekend 0 4 1 5 1

onbekend onbekend onbekend 0 1 0 1

totaal 8 23 3 34 10

6 terra sigillata Zuid-Gallisch Dragendorff 37 0 1 0 1 1

Oost-Gallisch Dragendorff 32 0 1 1 2 1

wrijfschaal 0 1 0 1

geverfd techniek b beker 0 1 0 1

Low Lands / 
‘Scheldevallei’

blauwgrijs onbekend 0 2 0 2

kruiken en amforen kruik/kleine 
amfoor

onbekend 0 1 0 1 1

onbekend onbekend 0 2 0 2

gladwandig bruin onbekend 0 3 0 3

dikwandig wrijfschaal onbekend 0 1 1 2 1

ruwwandig bord Niederbieber 
111

1 0 0 1 1

Niederbieber 
112

1 0 0 1 1

onbekend onbekend 0 9 1 10 1

onbekend onbekend onbekend 0 1 0 1

handgevormd plantaardig onbekend 0 2 0 2

potgruis onbekend 0 2 0 2

totaal 2 27 3 32 7

7 terra sigillata Zuid-Gallisch bord 1 0 0 1 1

Oost-Gallisch Dragendorff 36 0 0 1 1 1

Dragendorff 37 0 2 1 3 1

bord 0 1 0 1

wrijfschaal 0 2 0 2

onbekend 0 30 0 30

geverfd techniek a Brunsting 17a 1 2 0 3 1

bord 0 1 0 1

techniek b Niederbieber 32 1 0 0 1 1

Stuart 2 1 0 0 1 1

beker 0 52 3 55

techniek c Niederbieber 32 1 0 0 1 1

beker 0 42 0 42

techniek d beker 0 7 0 7

Low Lands / 
‘Scheldevallei’

blauwgrijs Arentsburg 
140-142

2 9 0 11 2

onbekend 0 6 0 6

grijs onbekend 1 2 0 3 1

rood Niederbieber 89 1 1 0 2 1
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fase materiaal categorie type rand wand bodem N MAI

bord 2 0 0 2 2

onbekend 0 8 0 8

kruiken en amforen grote amfoor Dressel 20 0 1 0 1

kleine amfoor onbekend 1 0 0 1 1

onbekend onbekend 0 51 0 51

gladwandig wit Stuart 145 0 0 1 1 1

beker onbekend 0 1 0 1

dikwandig wrijfschaal onbekend 0 1 0 1

ruwwandig kookpot Niederbieber 89 7 0 0 7 5

bord Niederbieber 
111

1 0 0 1 1

deksel Niederbieber 
120A

2 0 0 2 2

onbekend onbekend 1 96 4 101 3

onbekend onbekend onbekend 0 105 1 106 2

handgevormd plantaardig onbekend 0 1 0 1

totaal 23 421 11 455 28

Nieuwe tijd Romeins gedraaid 3 31 2 36 5

post-Romeins 
gedraaid

2 43 7 52 5

handgevormd 0 1 0 1 0

totaal 5 75 9 89 10
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Op 27 oktober zijn aangeleverd vier monsters van 

achtereenvolgend:

1 schede

2 greep

3 eindknop

4 gevestknop.

Het hout was in zeer slechte staat. Het monster van 

de schede was het beste geconserveerd en die van de 

gevestknop het slechtst. Het hout van de schede had nog 

enige stevigheid de andere stukjes waren boterzacht. 

Microscopisch onderzoek maakte duidelijk dat veel 

hout uit de van oorsprong dikwandige houtcellen al 

was vergaan. De cellen hadden daardoor niet meer hun 

natuurlijke vorm, maar waren deels in elkaar gefrom-

meld. Doordat het hout in drie van de vier monsters geen 

enkele stevigheid meer bezat, kon van deze monsters 

geen dwarscoupe gemaakt worden. Alleen van de schede 

was een dwarscoupe mogelijk waarop fraai de in elkaar 

gefrommelde cellen waren te zien.

Van alle vier de monsters zijn vaste preparaten gemaakt. 

Het is mogelijk om hier nog foto’s van te maken. De 

kwaliteit van het hout is echter zo slecht dat om tot een 

determinatie te komen er veel gepuzzeld moest worden. 

Dat wil zeggen dat enkele stukjes delen van kenmerken 

bevatten, die samengevoegd tot een determinatie hebben 

geleid. De foto’s zullen dien ten gevolge niet erg fraai 

zijn.

1 Schede
Het hout van de schede was het best bewaard en gaf de 

opening naar de determinaties. De op de schede aange-

troffen kenmerken zijn:

 - Dwarsdoorsnede: verspreidporig hout, met twee of 

enkele poren tegen elkaar aanliggend; houtstralen 

bij de jaarringgrens breder. De verbreding van de 

houtstralen bij de jaarringgrenzen kan het gevolg 

zijn van de slechte conservering. De cellen van het 

najaarshout bij de jaarringgrens zijn het kleinste en 

bevatten de meeste houtstof. Daardoor klappen deze 

cellen minder snel in elkaar.

 - Tangentiale lengtedoorsnede: houtstralen meestal drie 

cellen breed (soms twee soms vier cellen breed) en 

meestal erg hoog, vaak meer dan 30 cellen en soms 

meer dan een millimeter hoog.

 - Radiale doorsnede: houtvaten met enkelvoudige 

doorboringen en spirale verdikkingen die delicaat zijn. 

De vaten hebben zeshoekige, relatief grote stippels en 

Bijlage 3 Houtdeterminatie van monsters van een Romeinse spatha  
uit Utrecht (vondstnummer LR-62-658) 
Laura I. Kooistra (BIAX Consult)

sluiten goed op elkaar aan. De houtstralen zijn min of 

meer homogeen, vooral baksteenformaat, een enkele 

rij met cellen die meer vierkant van vorm zijn.

 - De hoge, relatief smalle, homogene houtstralen, de 

enkelvoudige doorboringen, de grote stippels, de 

delicate spirale verdikkingen en de verbreding van 

houtstralen op de jaarringgrens (hoewel dit laatste 

kenmerk in dit slechte hout ook een andere oorzaak 

kan hebben) wijzen eenduidig op lindehout (Tilia).

2 Greep
Het hout was veel verder vergaan. De volgende kenmer-

ken konden worden vastgesteld: 

 - Houtstralen homogeen, twee tot vier cellen breed en 

meer dan 30 cellen hoog. Geen grote houtvaten (geen 

ringporig hout dus). De aanwezige stippels waren 

groot.

3 Eindknop
De kwaliteit van het hout was mogelijk nog slechter, 

alleen heel kleine coupes konden worden gemaakt.  

De volgende kenmerken zijn gezien:

 - Houtstralen homogeen, een tot vier cellen breed, deels 

slechts enkele cellen hoog, maar ook enkele stralen 

met meer dan 30 cellen hoog (deze in de minderheid, 

maar dat ligt misschien wel aan de grootte van de 

coupes die gemaakt konden worden)

 - Houtvaten met enkelvoudige doorboringen, delicate 

spirale verdikkingen en grote, zeshoekige stippels die 

goed op elkaar aansluiten.

4 Gevestknop
In het hout van de gevestknop waren de minste kenmer-

ken bewaard gebleven. Er zijn spirale verdikkingen in 

houtvaten gezien. De houtstralen waren homogeen. De 

breedte van de houtstralen kon eenmaal worden vastge-

steld op drie cellen. De hoogte is onbekend.

Van de greep (nr. 3) en eindknop (nr. 4) zijn weinig 

kenmerken bewaard gebleven maar op basis van de 

homogeniteit, de hoogte en de breedte van de houtstralen 

wordt aangenomen dat het ook voor deze objecten om 

lindehout gaat. Er zijn namelijk geen andere houtsoorten 

in Midden- en Noordwest-Europa met zulke smalle, hoge 

en homogene houtstralen. De aanwezigheid van grote 

stippels in houtvaten en de delicate spirale verdikkingen 

in de houtvaten van de eindknop ondersteunen de 

determinatie.



Schepen, scherven en schoeiingen. Basisrapportage Archeologie 43 314 

Van de gevestknop zijn te weinig kenmerken bewaard 

gebleven voor een zekere determinatie. Hier kan alleen 

gesteld worden dat het zeker niet valt uit te sluiten dat 

het ook hier om lindehout gaat. De kenmerken die gevon-

den zijn, passen op lindehout, maar het zijn er te weinig 

om de determinatie sluitend te maken. Theoretisch zou 

het in dit geval ook om hout van esdoorn (Acer), prunus 

(Prunus), appelachtige (Pomoideae), sporkehout (Rhamnus 

frangula) en duindoorn (Hippophae rhamnoides) kunnen 

gaan. De laatste twee zijn minder waarschijnlijk omdat 

deze soorten vooral twee cel brede stralen hebben. 

Gezien het hout van de andere onderdelen van het 

zwaard is het echter aannemelijk dat ook dit onderdeel 

van lindehout is gemaakt. 

Tot slot: Lindehout is een zachte houtsoort die goed is te 

bewerken en licht in gewicht is.
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Bijlage 4 Uitleg van de codering gebruikt in de tabellen

alle afmetingen zijn in cm (x,9 = groter of meer dan)

put werkput

spoor spoor

vnr vondstnummer

volg volgnummer, wanneer binnen één 

vondstnummers meer houtvondsten 

zijn (door BIAX toegekend)

soort houtsoort, zie bijgevoegde lijst/tabel **

context omschrijving van spoortype

structuur onderdeel van welke structuur

artefact algemene omschrijving van object 

P=paal 

V=voorwerp 

C=constructiehout/B=balk 

D=duig 

H=hoepel 

PL=plank 

N=natuurlijk 

ST=onbewerkte stam 

bij “?” is de toewijzing niet zeker

artspec meer precieze omschrijving van het 

artefact

stc stamcode = schematisch aangeven 

van de wijze waarop het object in de 

stam georiënteerd is (grondvorm), zie 

bijgevoegd schema. 

a = zonder bast 

b = met één zijde met bast 

bb = met twee zijden met bast

stc_extra aanvullende info, zoals vierkant [],  

schors (sch)

L lengte

B breedte

D hoogte/dikte

Odiam  diameter van het object

Sdiam  diameter van oorspronkelijke stam of 

tak

PV puntvorm, d.w.z. het aantal vlakken 

waarmee de punt is gemaakt halver-

wege de punt

 2 = 2 bekapte vlakken enz.

 x = kleine extra kap

 a = één vlak van punt die niet bekapt 

of bewerkt is, naast het aantal bekapte 

vlakken

 aa = twee vlakken van punt die niet 

bewerkt zijn, naast het aantal bekapte 

vlakken

 Deze onbewerkte vlakken zijn dus niet 

inbegrepen in het aantal vlakken aan-

gegeven met een cijfer. Bijvoorbeeld: 

4aa = punt gevormd door 4 bewerkte 

vlakken en twee onbewerkte.

PL puntlengte, d.w.z. de lengte van het 

hoogste kapvlak van de punt (PL = 0: 

vlak gekapte onderkant)

Rec_PL Gereconstrueerde puntlengte

Associatie relatie van een vondstnummer met een 

ander vondstnummer. 

cons conservering

 g = goed

 m = matig

 s = slecht

seizoen v = voorjaar

 z = zomer

 n = najaar

 w = winter

schors aanwezigheid van schors (s) of  

wankant (w)

Njr aantal jaarringen 

Jaarring aanvullende info ivm groeipatroon

dendro monster voor dendrochronologisch 

onderzoek: 

 - = ongeschikt

 x = waard om monster te nemen

 xs = monster met spintringen

 xsw = monster met spintringen en 

wankant (laatstgegroeide ring)

dendroselectie opgestuurd ja/nee; eventuele 

uitkomsten/datering

advies T = advies voor tekenen

 F = advies voor fotograferen

 C = advies voor conservering

 D = advies voor dendrochronologisch 

dateren

 W = weggooien

 B = bewaren

opmerking extra opmerkingen
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Stamcodes

1 hele stam 11 vierzijdig gerechte ‘balk’ uit kwart stam

2 halve stam 12 eenzijdig gerechte ‘plank’

3 derde stam 13 radiale ‘plank’ door hart (kwartiers)

4 kwart stam 14 radiale ‘plank’ maximaal tot hart 

5 radiaal kleiner dan 

omtrek

15 tangentiale ‘plank’ niet door hart, breedte groter dan 
kwart stam (dosse)

6 radiaal gelijk aan omtrek 16 ‘plank’ niet door hart, breedte maximaal kwart stam

7 radiaal groter dan omtrek 17 relatief klein deel uit stam

8 eenzijdig gerechte ‘balk’ 18 segment van een uitgeholde stam

9 vierzijdig gerechte ‘balk’ 
door het hart van de stam

0 onbekend

10 vierzijdig gerechte ‘balk’ 
uit halve stam

Algemeen:

a = zonder bast

b = met één zijde met bast

bb = met twee zijden met bast
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CODE WETENSCHAPPELIJKE NAAM NEDERLANDSE NAAM

ABIESALB Abies alba Zilverspar

ACER CAM Acer campestre Spaanse aak

ACER PLA Acer platanoides Noorse esdoorn

ACER PSE Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn

ACER -SP Acer Esdoorn

ALNU/BET Alnus/Betula Els/Berk

ALNUS-SP Alnus Els

BERBEVU Berberis vulgaris Zuurbes, Berberis

BETUL-SP Betula Berk

BUXUSSEM Buxus sempervirens Palmboompje, Buxus

CALLUVUL Calluna vulgaris Struikhei

CARPIBET Carpinus betulus Haagbeuk

CASTASAT Castanea sativa Kastanje

CONIF-HT Coniferae hout naaldhout

CORNU-SP Cornus Kornoelje

CORYLAVE Corylus avellana Hazelaar

DICOT-HT Dicotyledoneae hout loofhout

DIFFUUSP loofhout diffuusporig loofhout diffuus/verspreidporig

EMPETNIG Empetrum nigrum Kraaihei

ERICA-SP Erica Dophei

EUONYEUR Euonymus europaeus Wilde kardinaalsmuts

EXOOT exotisch hout exotisch hout

FAGUSSYL Fagus sylvatica Beuk

FICUSCAR Ficus carica Vijgeboom

FRAXIEXC Fraxinus excelsior Gewone es

HIPPORHA Hippophae rhamnoides Duindoorn

ILEX AQU Ilex aquifolium Hulst

INDET Indeterminatae niet te determineren

JUGLAREG Juglans regia Walnoot, Okkernoot

JUNIPCOM Juniperus communis Jeneverbes

LARIXDEC Larix decidua Europese larix

LIGUSVUL Ligustrum vulgare Wilde liguster

LONICPER Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie

MORUSNIG Morus nigra Zwarte moerbei

MYRICGAL Myrica gale Gagel

PICEAABI Picea abies Fijnspar

PICE/LAR Picea abies/Larix decidua Fijnspar/Europese lariks

PINUSSYL Pinus sylvestris Grove den

POMOISOR Pomoideae type Sorbus Appelachtigen type Lijsterbes/Meelbes

POMOIcmp Pomoideae type Crataegus/Malus/Pyrus Appelachtigen type Meidoorn/Appel/Peer

POPU/SAL Populus/Salix Populier/Wilg

POPUL-SP Populus Populier

PRUNUA/C Prunus avium/cerasus Zoete kers/Zure kers

PRUNUA/P Prunus armeniaca/persica Abrikoos/Perzik

PRUNUDOM Prunus domestica s.l. Pruim
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CODE WETENSCHAPPELIJKE NAAM NEDERLANDSE NAAM

PRUNUDUL Prunus dulcis Amandelboom

PRUNUP/S Prunus padus/spinosa Vogelkers/Sleedoorn

PRUNUPER Prunus persica Perzik

QUERC-SP Quercus Eik

RHAMNCAT Rhamnus cathartica Wegedoorn

RHAMNFRA Rhamnus frangula Sporkehout

RIBES-SP Ribes Ribes

KRINGPOR kringporig hout indeterminatae kringporig hout indeterminatae

ROSA -SP Rosa Roos

RUBUS-SP Rubus Braam/Framboos

SALIX-SP Salix Wilg

SAMBU-SP Sambucus Vlier

TAXUSBAC Taxus baccata Taxus, Venijnboom

TILIA-SP Tilia Linde

ULEX EUR Ulex europaeus Gaspeldoorn

ULMUS-SP Ulmus Iep

VIBUROPU Viburnum opulus Gelderse roos

VISCUALB Viscum album Maretak

VITISVIN Vitis vinifera Wijnstok, Druif
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Bijlage 5 Archeozoölogie en fysisch-antropologische resultaten

Leeftijdsanalyse op basis van het post-craniale skelet.1

Soort Element Onvergroeid Vergroeiend Vergroeid Tijdstip van de vergroeiing 
in maanden.

aantal aantal aantal

Rund Pelvis, acetabulum 1 7-10

Radius prox 2 12-15

Phalanx 2 prox 4 15-18

Humerus dist 3 15-20

Phalange 1 prox 1 2 20-24

Tibia dist 1 1 24-30

Metatarsus dist 1 1 24-30

Metacarpus dist 3 24-30

Calcaneum prox 2 36

Femur dist 1 42-48

Humerus prox 1 42-48

Radius dist 2 42-48

Tibia prox 1 42-48

Pelvis, twee helften 1 1 60

Wervel 1

Humerus 104 mm 1 Foetus van 242 dagen

Metatarsus 1 Foetus van 250-260 dagen

Paard Metacarpus dist 1 10-12

Phalanx 2 prox 1 10-12

Phalange 1 prox 2 12-15

Radius prox 1 1 15-18

Femur prox 3 36-42

Ulna prox 1 1 42

Femur dist 1 2 42

Tibia prox 1 42

Humerus prox 1 42

Schaap/geit Humerus dist 1 3-4

Phalanx 2 prox 1 5-7

Phalanx 1 prox 2 7-10

Metatarsus dist 1 20-24

Calcaneum prox 1 36

Femur dist 1 42

Humerus prox 1 42
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Soort Element Onvergroeid Vergroeiend Vergroeid Tijdstip van de vergroeiing 
in maanden.

aantal aantal aantal

Varken Humerus dist 2 12

Phalange 1 prox 1 24

Metacarpus dist 2 24

Tibia dist 1 24

Humerus prox 1 42

Tibia prox 1 42

Hond Humerus dist 1 7-8

Humerus prox 1 13

Leeftijdsanalyse op basis van de gebitselementen.2

Soort Element Leeftijd Aantal

Rund (Bos taurus) Dentes onder, m3 30-36 maanden 1

Dentes onder, m3 >36 maanden 1

Dentes onder, m3 >36 maanden 1

Dentes onder, m1 >14 maanden 1

Dentes onder, m2 >21 maanden 1

Dentes onder, p4 40-50 maanden 1

Mandibula, p2-4 m1-3 >36 maanden; 1

Paard (Equus caballus) Cranium 7-8jaar 1

Dentes boven 6,5-8 jaar 1

Dentes onder 2-12 jaar 1

Dentes onder 8m-2jaar 1

Dentes boven 3.5-4jaar 1

Dentes boven  4 tot 5 jaar 1

Mandibula 2,5-4,5 jaar 1

Maxilla 3,5 jaar 1

Varken (Sus domesticus) Dentes onder 21-27 maanden 1

Dentes onder 14-21 maanden 1

Dentes onder 14-21 maanden 1

Mandibula 21-27 maanden 1

Mandibula 7-14 maanden 1

Mandibula 14-21 maanden 1

Mandibula 14-21 maanden 1

Mens (Homo sapiens) Cranium 20-40 jaar 1

Femur > 17 jaar 1

Ovis aries/Capra hircus Dentes boven 17-21 maanden 1
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De aangetroffen elementen in de categorieën groot zoogdier, middelgroot zoogdier, 
zoogdier en indetermineerbaar.

Soort Element Aantal Gewicht in gram

Groot zoogdier Cranium Schedel 7 15

Dentes Gebitselementen 1 1

Atlas 1e Halswervel 1 58

Cervicale Wervel Halswervel 3 72

Thoraxale Wervel Borstwervel 3 36

Lumbale Wervel Lendewervel 1 6

Wervel indet. 10 18

Costae Ribben 14 186

Scapula Schouderblad 5 135

Humerus Opperarmbeen 2 21

Ulna Ellepijp 3 31

Pelvis Bekken 3 35

Femur Dijbeen 1 20

Tibia Scheenbeen 2 71

Pijpbeen indet 110 315

Indet. 36 532

Totaal 202 1555

Middelgroot zoogdier Cranium Schedel 1 18

Mandibula Onderkaak 1 2

Thoraxale Wervel Borstwervel 5 31

Wervel indet. 10 7

Costae Ribben 13 24

Humerus Opperarmbeen 2 17

Pelvis Bekken 1 7

Pijpbeen indet 1 558

Totaal 34 664

Zoogdier Scapula Schouderblad 1 6

Pijpbeen indet 1 1

Indet. 170 334

Totaal 172 341

Indetermineerbaar Indet 25 10

Eindtotaal 433 2570
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Schedel LR62 Leonie Korthorst

De schedel is van een man3 die tussen zijn 20e en 30e 

levensjaar gestorven moet zijn.4 Hij had geen last van 

gebitsaandoeningen, het enige opvallende is één van de 

verstandskiezen die horizontaal in de kaak ligt. Er zijn 

geen pathologische aandoeningen aan de schedel waar-

genomen. Wel heeft de schedel een afwijkende vorm: het 

achterhoofd is plat (zie afb. 8.4). De schedel is vervormd, 

dit is echter niet pathologisch van aard. Wanneer dat het 

geval zou zijn, dan is één van de sutuurnaden te vroeg 

gesloten waardoor de schedel zich tijdens de groei heeft 

moeten aanpassen. Waarschijnlijk is de schedel niet-inten-

tioneel vervormd.5 Dit kan gebeuren door bijvoorbeeld de 

mogelijke voorkeurshouding van een zuigeling voor het 

slapen op de rug waardoor de schedel aan de achterkant 

plat groeit. Maar ook het gebruik van bepaalde bedjes 

of manieren van slapen kunnen schedelvervormingen 

opleveren. Hierdoor kan de schedel op verschillende 

plaatsen vervormen. Uit Noord-Amerika is het bekend 

dat schedels ook intentioneel vervormd kunnen worden. 

Hiermee wordt het opzettelijk, kunstmatig vervormen van 

de schedel bedoeld. Dit verschijnsel is met name bekend 

uit Noord-Amerika.6 Hiervoor zijn in de Romeinse tijd in 

onze regionen mijns inziens geen aanwijzingen voor, dus 

zal dit niet het geval zijn. 

Technisch fysisch antropologisch rapport 

Schedelmetingen7

H= 12.75 cm

B= 14.50 cm

L= 15.75 cm

LB= 9.50 cm

GL= n.t.d.

GH= n.t.d.

Conclusie: hyperbrachycraan, hypsicraan en tapeino-

craan. Zal gevolg zijn van schedelvervorming en is niet 

representatief.

Gebit

Alle elementen bovenkaak aanwezig.

Geen gebitspathologie.

Element 2.8: ligt horizontaal in de kaak met de kroon 

richting linguaal.

Attritie8:  2.6= 4

 2.7= 3+

Leeftijd op basis van attritie = ca. 25 jaar

Geslacht9

Geslachtskenmerken 
Schedel

Weight Score WxS

Glabella 3 +1 3

Arcus Superciliaris 2 +1 2

Tubera 2 -1 -2

Inclinatio Frontale 1 +1 1

Processus Mastoïdeus 3 +2 6

Reliëf Planum Nuchale 3 +2 6

Protuberantia Occ. Ext. 2 - -

Processus Zygomaticus 3 +1 3

Os Zygomaticum 2 +1 2

Crista Supra Mastoidea 2 +2 4

Margo Forma Orbita 1 +1 1

∑WxS 26

-------- =  --- = 1,18

∑W 22

Conclusie: Man.

Leeftijd

Bij dit onderzoek was slechts één van de vier leeftijdsin-

dicatoren voor het bepalen van de leeftijd met behulp van 

de complexe methode aanwezig (endocraniële sutuurobli-

teratie).10 Dat maakt de uitkomst weinig betrouwbaar.

Op basis van de endocraniële 
sutuurobliteratie11

Suture 
section

Right Left

Coronal 3 4 Frontal bone 4

Coronal 2 4 Frontal bone 4

Coronal 1 4 Frontal bone 4

Sagittal 1 Right 
Parietal Bone

4 Left Parietal 
Bone

Sagittal 2 Right 
Parietal Bone

4 Left Parietal 
Bone

Sagittal 3 Right 
Parietal Bone

4 Left Parietal 
Bone

Sagittal 4 Right 
Parietal Bone

4 Left Parietal 
Bone

Lambdoid 1 4 Lambdoid 
bone

4

Lambdoid 2 4 Lambdoid 
bone

4

Lambdoid 3 4 Lambdoid 
bone

4

Total scores 64 Mean: 4

Total suture 
sections

16 Phase: 5
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Conclusie: sterfleeftijd tussen 40 en 80 jaar.

Op basis van ectocraniële sutuurobliteratie.12

Suture 
section

Right Left

Coronal 3 Open Frontal bone Open

Coronal 2 Open Frontal bone Open

Coronal 1 Open Frontal bone Open

Sagittal 1 Right 
Parietal Bone

Open Left Parietal 
Bone

Sagittal 2 Right 
Parietal Bone

Open Left Parietal 
Bone

Sagittal 3 Right 
Parietal Bone

+/- 20-40 Left Parietal 
Bone

Sagittal 4 Right 
Parietal Bone

Open Left Parietal 
Bone

Lambdoid 1 Open Lambdoid 
bone

Open

Lambdoid 2 Open Lambdoid 
bone

Open

Lambdoid 3 Open Lambdoid 
bone

Open

Conclusie: sterfleeftijd tussen 20 en 40 jaar.

Conclusie: sterfleeftijd: tussen 20 en 30 jaar.

Pathologie

Er zijn geen pathologische aandoeningen aan de schedel 

waargenomen.
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Administratieve gegevens DMN6
Datum: Maart 2011

Opdrachtgever: Gemeente Utrecht, Sectie Cultuurhistorie

Uitvoerenden deelonderzoek punter: Gemeente Utrecht, Sectie Cultuurhistorie: algeheel projectleider  

E.P. Graafstal, senior gemeentelijk archeoloog; M.C.M. Langeveld, senior 

archeoloog; A.C. Aarts en Y. Meijer, dagelijkse veldleiding; L. Dielemans, 

veldtechnicus; N.D. Kerkhoven en M. Hendriksen, veldtechnicus, metaal-  

en detectiespecialist.

 RCE-scheepsarcheologie Lelystad: projectleider maritieme aspecten  

J.-M.A.W. Morel, senior scheepsarcheoloog; elektronische documentatie  

F. Dallmeijer, onderzoeker scheepsbouw

Bevoegd gezag: Gemeente Utrecht, Sectie Cultuurhistorie

Landelijk registratienummer:  CIS-code 26864 IVO, 29252 DO

Locatie onderzoeksgebied: Provincie: Utrecht

 Gemeente: Utrecht

 Plaats: De Meern, Parkzichtlaan-Zuid

 Toponiem:  De Meern 6

Coördinaten: Inmeting: Landmeetdienst Gemeente Utrecht; HMP circa 8 meter ten

  oosten van De Meern 6 

 X: 131284.571, Y: 455639.029 

Terreinaanduiding/-bestemming: Huidig grondgebruik: bebouwd en bouwland. Voor het deelgebied 

Parkzichtlaan-Zuid, waar De Meern 6 is aangetroffen, is woningbouw en de 

realisatie van infrastructuur gepland.

Omvang onderzoeksgebied: Deelgebied punter plus directe omgeving bij ontdekking:

 Oppervlakte: 30 m2

 Breedte:  3 m

 Lengte:  10 m 

 Diepte: 0.16 m – NAP (bovenzijde vlak/bodem1)

Terreinbeheer: Gemeente Utrecht, Sectie Cultuurhistorie

Melding: E. Graafstal - 5 maart 2008 aan J.-M. A. W. Morel (RCE)

Beschrijving vondstomstandigheden: De houtresten zijn aangetroffen tijdens het machinaal aanleggen van een 

profiel.

Periode onderzoek: Inventariserend veldonderzoek: eerste waarnemingen 5 en 7 maart 2008: 

J.-M.A.W. Morel (RCE); documentatie 13 maart 2008: F. Dallmeijer (RCE) en 

J.-M. A. W. Morel (RCE; eindverantwoordelijke verslaglegging maritieme 

aspecten)

 Afsluitend onderzoek: velddocumentatie 24 juni 2008; berging 25 juni 

2008; aanvullende documentatie in Lelystad in oktober 2010

Onderzoeksgebied: Het plangebied Parkzichtlaan-Zuid beslaat ca. 2400 m2 en maakt deel uit 

van het wettelijk beschermde monument De Hoge Woerd. CMA-nummer 

31H-053. Rijksmonumentnummer 46097, Archismonumentnummer 1164. 

Beheer en plaats gegevens: Gemeente Utrecht, Sectie Cultuurhistorie; Contactpersoon E. P. Graafstal. 

RCE-scheepsarcheologie Lelystad; Contactpersoon  

J.-M. A. W. Morel. 

Inhoudelijke gegevens

culturele context: Romeinse tijd.

eeuw: 2e eeuw.

exacte datering: Kapdatum nà 158 n.Chr.

Bijlage 6 Administratieve en inhoudelijke gegevens van  
De Meern 6 en De Meern 7 en lijst van maritieme 
termen
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functie: Werkschuit (indien zonder bun, of klein visserschip met bun).

type: Punter-achtige (bok).

operatiegebied: Binnenwateren.

voortstuwing:  Mogelijk werd het vaartuig vooral voortbewogen door bomen, het door 

duwen voortbewegen van een binnenvaartschip, met behulp van een staak 

of boom. Dit werd ook wel punteren genoemd! 

afmetingen:  - Lengte over de stevens: oorspronkelijk ongeveer 11 m.

 - Breedte over bovenkant boorden: oorspronkelijk ongeveer 1,5 à 1,6 m.

 - Hoogte (holte) tot bovenkant boorden midscheeps: oorspronkelijk  

  ongeveer 60 cm.

materiaal:  Eikenhout.

bouwwijze: Karveel vlak, boorden (waarschijnlijk) uit twee planken bestaand. 

inventaris/lading:  Niet aangetroffen.

Administratieve en inhoudelijke gegevens van DMN7
Bij het inventariserende veldonderzoek van de locatie LR62, is ongeveer 75 m ten noordoosten van De Meern 62 op 

19 maart 2008 een losse eikenhouten balk aangetroffen (zie voor de positie afbeelding I.1). Deze is geborgen op 24 

september 2008. De balk heeft ongetwijfeld deel uitgemaakt van een scheepsconstructie3 en wordt daarom De Meern 7 

genoemd. Op grond van de karakteristieken en de vorm, kan de balk gezien worden als een legger van een tot nu toe 

in Noordwest Europa onbekend type. Ook deze vondst zal een rol spelen binnen het NWO/GW gesubsidieerd onder-

zoeksproject van schepen van het type Zwammerdam.4 Tot het scheepsdeel te rekenen vondsten zijn niet aangetroffen.

Administratieve gegevens 

Datum: Maart 2011

Opdrachtgever: Gemeente Utrecht, Sectie Cultuurhistorie

Uitvoerenden deelonderzoek punter: Gemeente Utrecht, Sectie Cultuurhistorie: algeheel projectleider  

E.P. Graafstal, senior gemeentelijk archeoloog; M.C.M. Langeveld, senior 

archeoloog; A.C. Aarts en Y. Meijer, dagelijkse veldleiding; L. Dielemans, 

veldtechnicus; N.D. Kerkhoven en M. Hendriksen, veldtechnicus, metaal-  

en detectiespecialist.

 RCE-scheepsarcheologie Lelystad: projectleider maritieme aspecten  

J.-M. A. W. Morel, senior scheepsarcheoloog; elektronische documentatie  

F. Dallmeijer, onderzoeker scheepsbouw

Bevoegd gezag: Gemeente Utrecht, Sectie Cultuurhistorie

Landelijk registratienummer:  CIS-code 26864 IVO, 29252 DO

Locatie onderzoeksgebied: Provincie: Utrecht

 Gemeente: Utrecht

 Plaats: De Meern, Parkzichtlaan-Zuid

 Toponiem:  De Meern 7

Coördinaten: Inmeting: Landmeetdienst Gemeente Utrecht; HMP circa 7 meter ten 

noordoosten van De Meern 7:

  X: 131340.560, Y: 455694.655

Terreinaanduiding/-bestemming: Huidig grondgebruik: bebouwd en bouwland. Voor het deelgebied 

Parkzichtlaan-Zuid, waar De Meern 7 is aangetroffen, is woningbouw en de 

realisatie van infrastructuur gepland. 

Omvang onderzoeksgebied: Deelgebied legger plus directe omgeving bij ontdekking: 

 Oppervlakte: 9,6 m2

 Breedte:  1,75 m

 Lengte:  5,5 m

 Diepte: 0.88 m – NAP

Terreinbeheer: Gemeente Utrecht, Sectie Cultuurhistorie

Melding: E.P. Graafstal - 19 maart 2008 aan J.-M. A. W. Morel (RCE)

Beschrijving vondstomstandigheden: De houtresten zijn aangetroffen bij het aanleggen van proefsleuf WP 1,  

vlak 4.

Periode onderzoek: Eerste waarnemingen: 19 maart 2008. 

Documentatie: eind 2010: F. Dallmeijer en J.-M. A. W. Morel 
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RCE-scheepsarcheologie Lelystad eindverantwoordelijke verslaglegging  

maritieme aspecten)

Onderzoeksgebied: Het plangebied Parkzichtlaan-Zuid beslaat ca. 2400 m2 en maakt deel uit 

van het wettelijk beschermde monument De Hoge Woerd. CMA-nummer 

31H-053. Rijksmonumentnummer 46097, Archismonumentnummer 1164.

Beheer en plaats gegevens: Gemeente Utrecht, Sectie Cultuurhistorie; Contactpersoon E. P. Graafstal. 

RCE-scheepsarcheologie Lelystad; Contactpersoon  

J.-M. A. W. Morel. 

Inhoudelijke gegevens

culturele context: Romeinse tijd.

eeuw: 1e eeuw.

exacte datering: Kapdatum na 74 n.Chr.. 

functie: Vrachtschip.

type: Aak(-achtige).

operatiegebied: Binnenwateren.

voortstuwing:  Mogelijk werd het vaartuig gezeild en voortbewogen door bomen, het door 

duwen voortbewegen van een binnenvaartschip, met behulp van een staak 

of boom. 

afmetingen (onder voorbehoud):  - Lengte over de stevens: oorspronkelijk ongeveer 20 tot 25 m.

 - Breedte vlak: ongeveer 3,20 m.

 - Hoogte (holte) tot bovenkant boorden midscheeps: onbekend.

materiaal:  Eikenhout.

bouwwijze: Karveel vlak zonder L-vormige kim; boorden (waarschijnlijk) uit meerdere 

planken bestaand. 

inventaris/lading:  Niet aangetroffen.

Lijst van maritieme termen
aak: alle platboomd* schepen zonder stevens* uit de Romeinse tijd behoren tot de aak-achtige* vaartuigen, lange, 

open binnenvaartschepen* voor het vervoer van vracht of dienend als veerpont. Een aak betreft een vaartuig zonder 

stevens*, voorzien van een vlakke bodem*, die in voorschip en achterschip vaak trapezoidaal uitloopt in een heve*. De 

boorden* zijn vertikaal of vertonen een lichte valling* naar buiten. 

bakboord(zijde): de linkerzijde van het schip, wanneer men naar voren kijkt.

bodem: populaire benaming voor het vlak*; de (min of meer horizontale) onderkant van een scheepsromp. 

boeiklamp: een kleine plank of klamp, die in de beginfase van de bouw over, en dwars op een planknaad gespijkerd 

wordt, om de huidplanken* tijdelijk bijeen te houden. Boeiklampen worden over het algemeen aan de buitenzijde 

van de romp geplaatst en na de voltooiing daarvan verwijderd. Vervolgens worden de spijkergaten opgevuld met 

spijkerpennen*. 

boeisel: een lichte plank, bevestigd aan de bovenste boordgang*, die moet verhinderen dat water over de boorden* van 

het schip slaat. Bij (recente) punters* valt deze naar binnen. 

bok: bokken behoren tot de familie van de punter-achtigen*. Het zijn relatief kleine vrachtvaartuigen voor het vervoer 

van lading als landbouwproducten, turf en vee. Ze hebben de volgende kenmerken: een plat, rond 10 m lang vlak* 

zonder kiel*, bestaande uit twee tot vijf gangen; lancetvormige uiteinden die wat minder scherp zijn dan die van echte 

punters* met rechte zijden midscheeps*; een scherpe kim; boorden uit één of twee planken / gangen; een valling* van 

de boorden van 120-125°; alternerend knieën* en samengestelde spanten*; rechte, vallende stevens*. De Meern 6 is de 

enige bekende `Romeinse’ punter. 

boomstamkano: een uit één boomstam vervaardigd vaartuig, soms opgehoogd met een extra boordgang (opgeboeide 

boomstamkano) en/of voorzien van spantjes en dekjes. In de Romeinse tijd zijn meerdere boomstamkano’s bekend: De 

Meern 2 en 3, de Kerk Avezaath 1, de Zwammerdam 1, 3 en 5 en de Woerden 5. Opmerkelijk is, dat deze boomstam-

kano’s in relatie met aken van het type Zwammerdam zijn aangetroffen.

boord: de gehele zijwand van een schip boven de kimmen*. 

boordgang: gang* in het boord*. 

boordplank: plank* in het boord*. 

breeuwsel: materiaal waarmee planknaden, scheuren, gaten, lassen* e.d. in de scheepshuid* gedicht worden. Dit kan 

zijn: mos, katoen, pek, dierenhaar en geplozen touw of hennepafval (ook wel `werk’ genoemd). Bij De Meern 6 is geen 

breeuwsel aangetroffen.
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breeuwspijker: korte, vrij dunne spijkers, waarvan de relatief grote koppen het breeuwsel* in de planknaden afdekt en 

beschermd.

gang: een van voor- tot achtersteven lopende strook van in elkaars verlengde liggende planken van de scheepshuid*. 

harde kim: de hoekige overgang van vlak* naar boorden*. Bij schepen van het type Zwammerdam is sprake van een 

(soms afgeronde) harde kim, bestaand uit een L-vormige kim*.

heve: het vloeiend omhoog lopende deel van het vlak* in voor- en achterschip.5

huid: in de scheepsbouw en scheepsarcheologie gebruikelijke benaming voor de uit planken* samengestelde buiten-

zijde / buitenbekleding van de scheepshuid*.

huid eerst (bouwwijze): ook in de Nederlandse literatuur (soms) shell first bouwwijze genoemd. Daarbij wordt eerst het 

scheepshuid* gebouwd, soms op de reeds geplaatste kiel* en stevens*, maar zonder dat reeds spanten* geplaatst zijn. 

Deze worden pas na de afbouw van de scheepshuid geplaatst. 

huidgang: een van de voor- tot de achterzijde van een schip lopende individuele strook van de scheepshuid*. Deze is 

meestal samengesteld uit meerdere in elkaars verlengde liggende huidplanken*. Zie ook huid* en gang*.

huidplank: plank van de huid* van een schip, zowel van het vlak* als van de boorden*. 

hulpspant: een alleen in de beginfase van de bouw van de scheepsromp gebruikt, min-of-meer spantvormig element 

of mal*. Hulpspanten dienen als tijdelijke verbinding tussen huidgangen* bij de huid eerst bouwwijze*. Na de voltooi-

ing van de romp, worden de hulpspanten verwijderd en vervangen door definitieve spanten*, leggers* en dergelijke. 

Hulpspanten worden altijd binnen de romp geplaatst. Door hun tijdelijke functie – als bij boeiklampen* en mallen* 

uitsluitend in de beginfase van de bouw – worden deze nooit bij opgravingen aangetroffen. Niet te verwarren met een 

bouwspant*.

inhouten: verzamelwoord voor de constructie-elementen binnen de scheepshuid*, die (meestal) het geraamte van het 

schip vormen, zoals leggers*, knieën* en oplangers*. 

karveel (bouwwijze): constructiewijze, waarbij de huidplanken* tegen elkaar sluiten en niet overnaads* geplaatst zijn. 

Ze vormen daarmee een gladde scheepshuid*. 

kiel: centraal langsscheeps verbanddeel, dat het vlak* in tweeën deelt: (horizontaal samenstelsel van) dikke plank(en) 

of balk(en), waartegen en waarop de huid* en de inhouten* zijn geplaatst. In het verlengde van de kiel – er tegenaan of 

er op geplaatst – bevinden zich de voorsteven en achtersteven. 

kim: de ronde of hoekige overgang van het vlak* naar de boorden*. In het eerste geval spreekt men van een zachte 

kim*, in het tweede van een harde kim*. Bij punter-achtigen* is altijd sprake van een harde kim. 

knie: L-vormig spant*(deel), dat vlakplanken* en boordplanken* ter plaatse met elkaar verbindt. 

knikspant: een spant*, waarvan in de boorden* het onderste deel naar buiten valt, maar het hoogste deel naar binnen.

L-vormige kim: uit één stuk hout gemaakte L-vormige overgangen tussen het vlak* en de boorden* in Romeinse 

platbodems*. De hoek kan zeer scherp zijn of iets afgerond. L-vormige kimmen doen denken aan – en zijn qua vervaar-

digingswijze enigszins vergelijkbaar met – over de lengte doormidden gezaagde/gekloofde boomstamkano’s.

las: verbinding tussen twee houten verbanddelen of planken*, die in de lengterichting aan elkaar worden bevestigd. 

legger: een (vrijwel) horizontale balk of (dikke) plank dwars op het vlak. Leggers lopen meestal van kim tot kim. 

Onderdeel van het vlak*, dat de verbinding tussen de vlakgangen* vormt. Een legger kan, samen met oplangers*, deel 

uit maken van het spant*. 

mal: een dikke (al dan niet samengestelde) houten plaat of hulpspant*, in de vorm van (de binnenzijde van) de scheeps-

romp op dwarsdoorsnede. De huidplanken* worden tijdelijk tegen de mallen gespijkerd. Na de voltooiing van de romp, 

worden de mallen verwijderd en vervangen door definitieve spanten*, leggers* en dergelijke. Mallen worden over het 

algemeen binnen de romp geplaatst. Door hun tijdelijke functie –als bij boeiklampen* en hulpspanten* uitsluitend in de 

beginfase van de bouw – worden deze nooit bij opgravingen aangetroffen.

midscheeps: in of naar het midden van het schip. Ook te zien als het deel tussen voor- en achterschip.

moslat: een lat die dient om breeuwsel* af te dekken. Deze kan zowel met spijkertjes aan beide zijden van de ge-

breeuwde naden* vastgezet worden, als met sintels* `vastgeniet’ worden.

naad: de plaats waar twee planken tegen elkaar geplaatst zijn. Tevens de (eventuele) ruimte tussen twee planken.

oplanger: staand onderdeel van een spant*.

overnaads: constructiewijze waarbij de huidgangen* overlappend geplaatst worden en door – aan de binnenzijde van 

de hout teruggedreven – spijkers onderling verbonden zijn. 

pen/pennetje: houten nagel(tje) voor de verbinding tussen de huidplanken* en de inhouten*. Zie ook spijkerpen*.

praam: een gestrekt, plat binnenschip met vlakke bodem*, evenals de aken*. Het belangrijkste onderscheid tussen 

beide is, dat pramen wel stevens/stevenbalken* hebben, maar aken niet. 

punter: algemeen worden punters omschreven als tamelijk slanke, tot acht meter lange scheepjes, met rechte vallende 

stevens op een meestal dubbel, lancetvormig vlak, waarmee de zijden uit (meestal) één tot drie gangen* bestaand, een 

vrij scherpe kim* vormen en waarbij de boeisels* licht naar binnen vallen of vertikaal staan.

punter-achtige: vaartuig met (grotendeels) constructieve kenmerken van de punters*.
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scheepshuid: de uit huidplanken* samengestelde buitenzijde van de scheepsromp, ook kortweg huid* genoemd. De 

huidgangen* konden bij een overnaadse* bouwwijze onderling verbonden zijn door spijkers of klinknagels die door het 

overlappende deel van de planken geslagen werden. Bij karveel* gebouwde schepen werden de huidgangen niet meer 

onderling verbonden, maar uitsluitend op de plaats gehouden door de verbinding met de spanten* met houten pennen* 

of ijzeren spijkers of nagels.

scheepstype: het scheepstype wordt bepaald door scheepsvorm, de grootte en de bouwwijze, bijvoorbeeld aken* en 

pramen*.

skelet eerst (bouwwijze): deze bouwwijze wordt ook in de Nederlandse literatuur (soms) wel frame first (bouwwijze)* 

genoemd. Bij deze bouwwijze wordt eerst het `skelet’ opgebouwd met een kiel*, stevens* en (alle) spanten*. Pas daarna 

worden de huidgangen* aangebracht, in tegenstelling tot `omgekeerde’ methode van de huid eerst bouwwijze*. 

spant: een dwarsverbinding binnen een scheepsromp, die mede het `skelet’ daarvan vormt. Een spant bestaat meestal 

uit meerdere delen (b.v. leggers* en knieën*).

spijkergat: in scheepswrakken aangetroffen (meestal) op doorsnede vierkante gaten, waarin ooit een spijker* of nagel* 

gezeten heeft.

spijkerpen: bij scheepsbouwmethoden met pas nà de voltooiing van de scheepshuid ingebrachte inhouten* – zoals 

bij de huid eerst bouwwijze* en skelet eerst bouwwijze* – worden de vlakgangen* en de huidgangen* tijdens de bouw 

tijdelijk door spijkers* verbonden met steunbalken onder het vlak* of met hulpspanten*, mallen* of boeiklampen*.6 Na 

het plaatsen van de definitieve leggers* of spanten*, verwijderde men de tijdelijke verbindingen, waarbij de spijkers 

uitgetrokken werden. Om lekkage via de daardoor ontstane spijkergaten te voorkomen, zette men deze dicht met 

dunne houten pennetjes* die aan de onderzijde meestal aangepunt waren, de zogenaamde spijkerpennen. 

steven: het opgaande voor- of achterdeel aan beide uiteinden van het vlak*, waartegen de beplanking van de huid* 

sluit. 

stevenbalk: bij punter-achtigen* een rechte balk, die de voorsteven* en achtersteven* vormt.

stuurboord: de rechterzijde van het schip, wanneer men naar voren kijkt.

valling: hellingshoek van bijvoorbeeld stevens* en boorden*.

veer-en-deuvel: een verbindingswijze tussen tegen elkaar geplaatste planken, bestaande uit een veer*, die geplaatst 

wordt in tegen over elkaar geplaatste uitsparingen in de diktes van de planken. Deze wordt vastgezet met houten deu-

vels*, die door de planken en de veren gedreven worden. Ook in de Nederlandse maritieme literatuur, in het bijzonder 

in de scheepsarcheologische, wordt echter vaak het Engelse begrip mortise-and-tenon gebruikt.

vlak: in de scheepsbouw en scheepsarcheologie gebruikelijke benaming voor de bodem – de min of meer horizon-

tale onderkant van een schip – tot waar deze naar boven buigt bij de kim*. Het vlak is feitelijk het samenstelsel van 

vlakplanken* en inhouten*.

vlakgang: een gang* in het vlak*. 

vlakplank: huidplank*, onderdeel van het vlak*.

zachte kim: de gebogen overgang van het vlak* naar de boorden*.

Noten

1 Hoogste punt van de aangetroffen houtresten. 

2 Supra, Deel I.

3 Argumentatie infra, § II.2.

4 Het al bij De Meern 6 genoemde onderzoeksproject 

Arts and crafts in Roman shipbuilding: raw 

materials management, construction technology, 

use and disposal of barges in the Lower Rhine 

region in the Roman period. 

5 Volgens Van Dale 2005, 1380.

6 Een hulpspant is een alleen voor de bouw van de 

romp gebruikt spantachtig element, een mal is een 

dikke (al dan niet samengestelde) plaat in de vorm 

van de beoogde rompdoorsnede ter plaatse en een 

boeiklamp is een plankje, dat over (en dwars op) 

een planknaad gespijkerd wordt. Hulpspanten en 

mallen worden over het algemeen binnen de romp 

geplaatst, boeiklampen aan de buitenzijde. Door 

hun tijdelijke functie bij de bouw, worden deze 

nooit bij opgravingen aangetroffen. De toepassing 

daarvan is echter bekend uit de subrecente 

scheepsbouw en contemporaine beschrijvingen. 

Het gebruik van hulpspanten e.d. bij de bouw (een 

deel van de) opgegraven schepen, wordt door 

spijkerpennen aangetoond.
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Bijlage 7  Het voorafgaande archeologische onderzoek op de locatie LR62



Schepen, scherven en schoeiingen. Basisrapportage Archeologie 43 330 

Bijlage 7
Het voorafgaande archeologische onderzoek op de locatie LR62
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Bijlage 8 Gefaseerde allesporenkaart van het IVO met de proefsleuven van RAAP (2004) en de ROB (1994)
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Bijlage 8 
Gefaseerde allesporenkaart van het IVO met de proefsleuven van RAAP (2004) en de ROB (1994)
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Bijlage 9  Allesporenkaart LR62 IVO en DAO
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Bijlage 9 
Allesporenkaart LR62 IVO en DAO
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Bijlage 10  De fasering van de lagen in de oost-west en noord-zuid georiënteerde profielen
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Bijlage 10  
De fasering van de lagen in de oost-west en noord-zuid georiënteerde profielen
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Bijlage 11  De bodemopbouw in de oost-west en noord-zuid georiënteerde profielen
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Bijlage 11  
De bodemopbouw in de oost-west en noord-zuid georiënteerde profielen
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Bijlage 12  Overzicht van de locaties van de verschillende beschoeiingen
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Bijlage 12  
Overzicht van de locaties van de verschillende beschoeiingen
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Bijlage 13  Ruimtelijke verspreiding van de aantallen grofkeramiek per vak
Maximale omvang cirkel n=31.
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Bijlage 13  
Ruimtelijke verspreiding van de aantallen grofkeramiek per vak
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Bijlage 14  Ruimtelijke verspreiding van de aantallen natuursteen per vak
Maximale omvang cirkel n=250 (waaronder grind).
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Bijlage 14  
Ruimtelijke verspreiding van de aantallen natuursteen per vak





StadsOntwikkeling

Meer informatie
Team Erfgoed

Stadsontwikkeling

Gemeent Utrecht

Telefoon 030 286 3990

E-mail Erfgoed@utrecht.nl

www.utrecht.nl/erfgoed



Schepen, scherven en schoeiingen. Basisrapportage Archeologie 43 

Bijlage 15  Allesporenkaart, met de sporen ingedeeld naar fase


