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1 Inleiding

In opdracht van de gemeente Rhenen heeft Archeologisch Onderzoek 
Leiden (Archol bv) tussen �5 februari en �� maart 2005 een opgraving met 
beperkte vraagstelling en een waarderend archeologisch onderzoek (IVO) 
door middel van proefsleuven uitgevoerd in het plangebied ‘Remmerden’. 
In dit plangebied wordt een bedrijventerrein gerealiseerd, waarbij de 
archeologische waarden in het gebied zullen worden verstoord. 

In 200� was al een eerste onderzoek uitgevoerd door het ADC, waarbij 
delen van een nederzettingsterrein uit de bronstijd zijn vrijgelegd en 
onderzocht.� Dit onderzoek volgde op een inventariserend en waarderend 
booronderzoek (�995) voor een groter plangebied op basis waarvan een 
deel met een lagere archeologische verwachting werd afgebakend voor 
vervolgonderzoek door middel van proefsleuven. Het bleek al gauw dat de 
schijnbare lagere trefkans op archeologie, zoals verwacht op grond van het 
booronderzoek gelogenstraft werd tijdens het sleuvenonderzoek. Op grond 
van de resultaten besloot de toenmalige ROB (thans RACM) in de tweede 
week van dit sleuvenonderzoek dat de aanwezige behoudenswaardige 
archeologische waarden niet konden worden beschermd en dat aansluitend 
een definitieve opgraving diende te worden uitgevoerd. Doel van deze 
opgraving van beperkte omvang was binnen het op dat moment maximaal 
haalbare een representatief beeld te krijgen van het aanwezige nederzet-
tingsterrein uit de late prehistorie. De nadruk bij dit onderzoek lag dan ook 
op de delen van het terrein waar zich grotere spoorconcentraties bevonden. 
Na beëindiging van de opgraving bleef de kans aanwezig dat er nog behou-
denswaardige resten in de ondergrond aanwezig zouden zijn in de delen die 
niet waren onderzocht.

Door vertraging in de planvorming viel het bouwproject vanaf 2004 onder 
de supervisie van de provincie Utrecht. De Gedeputeerde Staten van de 
Provincie Utrecht gaf in de verklaring van geen bezwaar (dd 24 augustus 
2004; kenmerk 2004REG002200i) aan dat het van groot belang was dat 
er, voordat er met eventuele bouwwerkzaamheden zou worden begonnen, 
archeologisch onderzoek zou worden uitgevoerd. In de ruimtelijke 
onderbouwing heeft de gemeente ook aangegeven dat zij dit belang 
onderkennen. De gemeente heeft het terrein in eigendom en zal pas tot 
uitgifte overgaan nadat een aanvullend archeologisch onderzoek is gedaan. 
Eventuele archeologische waarden kunnen dan worden onderzocht voordat 
de ontwikkeling tot bedrijventerrein in gang gezet zal worden.

Eind 2004 werd vervolgens gestart met de ontwikkeling van het plangebied. 
Bij het verwijderen van de bouwvoor troffen leden van de Werkgroep 
Archeologie Rhenen (WAR) scherven van vroegmiddeleeuws aardewerk 
aan, alsmede een urn met crematieresten. De laatste vondst werd buiten 
het in 200� onderzochte gebied gedaan en vormde een aanwijzing voor de 
mogelijke aanwezigheid van begravingen. Overeenkomstig de bepalingen 
in de verklaring van geen bezwaar verzocht de provincie aan de gemeente 
uitvoering te geven aan een archeologisch onderzoek in de vorm van een 
opgraving met beperking, in eerste instantie ter hoogte van het tracé van 

�	  Jongste 2001
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de ontsluitingsweg, alsmede een sleuvenonderzoek rondom de locatie waar 
de leden van de WAR de urn en crematieresten hadden gevonden. Het 
onderzoek moest zich vooral richten op wat nieuw was (dus de mogelijk 
aanwezige graven) en op de relatie tussen de nieuwe vondsten uit 2005 en 
de bekende gegevens uit het onderzoek in 200�. 

Ondanks het aanvullend onderzoek van 2005 blijft de kans aanwezig dat 
op delen van het plangebied behoudenswaardige archeologische waarden 
in de ondergrond aanwezig zijn. Vooral in het zuidelijk deel van het 
plangebied zijn geen sleuven of opgravingsputten gegraven en daar kunnen 
dus nog steeds archeologische resten aanwezig zijn. Een begrenzing van 
het nederzettingsterrein is namelijk niet vastgesteld. Datzelfde geldt voor 
de terreinen ten noorden van het plangebied. Bij toekomstige planvorming 
zal dus terdege rekening moeten worden gehouden met behoudens-
waardige archeologische waarden in de ondergrond. Voor de nog niet 
onderzochte delen binnen het plangebied zal in de ruimtelijke inrichting 
rekening moeten worden gehouden met een in potentie behoudenswaardige 
vindplaats.

Het plangebied (436 m lang en �57 m breed; totaal oppervlak van ca. 5,5 ha) 
is gelegen ten noorden van het bestaande industrieterrein Remmerden en 
ten zuiden van de Autoweg (figuur �.�). Oorspronkelijk was het terrein in 
gebruik als akkerland.

De archeologische resultaten 

Het onderzoek heeft resten opgeleverd van een nederzettingsterrein dat 
aansluit bij wat in 200� is aangetroffen. Er zijn echter grote verschillen in 
karakter en datering van de nederzettingsresten aangetroffen in 200� en die 

bron: ANWB Topografische atlas Nederland

Figuur 1.1 
Locatie	plangebied	Rhenen-Remmerden	
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aangetroffen in 2005. In tegenstelling tot wat in 200� is gevonden, gaat het 
voornamelijk om bewoningsporen uit de midden- en late bronstijd, terwijl 
de archeologische resten in 200� vooral bewoningsporen uit de vroege 
bronstijd betroffen. Resten van een grafveld zijn niet gevonden. Desondanks 
wordt rekeninggehouden met een grafveld in of pal buiten het onder-
zoeksgebied. Onder de verbrande botresten bevindt zich in ieder geval één 
fragment van menselijk bot.

In dit verslag zal eerst kort worden ingegaan op de landschappelijke ligging 
van de onderzoekslocatie (hoofdstuk 2). Hierna worden het archeologisch 
en historisch kader en de gehanteerde methodieken besproken (hoofdstuk 
3 en 4). Vervolgens worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd 
(hoofdstuk 5 en 6). Een samenvattende synthese met bijbehorende 
aanbevelingen zal het geheel afsluiten (hoofdstuk 7).

Administratieve gegevens

Datum per procesonderdeel: 
 Veldwerk:  februari – maart 2005
 Uitwerking/rapportage:  september 2005– maart 2006 
Opdrachtgever: Gemeente Rhenen
Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden (Archol BV)
Bevoegd gezag: Provincie Utrecht
Locatie:  
 Gemeente:  Rhenen
 Plaats/toponiem: Remmerden
 Coördinaten vindplaats �65.2��/ 442.837 - �65.283/ 442.892
  �65.597/ 442.797 - �65.598/ 442.629  
Precisie:  3
ROB-waarnemingsnummer: 9443
Geomorfologie: smeltwaterwaaier (sandr), met vrij vlak  
  laaggelegen reliëf (hoogtverschillen maximaal  
  tussen 5 en �2,5 m) (5G�), doorsneden door  
  een ondiep droogdal met vlaklandreliëf 
  (hoogteverschillen tot 0,5 m) (2R3)
Bodem: hoge bruine enkeerdgrond op grof zand,  
  in noorden hierop aansluitend holtpodzol  
  op grof zand. Beide met grind ondieper dan  
  40 cm, grondwater >80 cm (gbEZ30 VII en  
  gY30 VII).

Tabel 1.1. 
Administratieve	gegevens	archeologisch	
onderzoek	Rhenen-Remmerden
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2 Het landschap

Op het vlak van het geologisch en bodemkundig onderzoek kleefde er een 
aantal  beperkingen aan het onderzoek uit 2005. Die beperkingen hielden 
verband met het noodkarakter van het onderzoek en met het feit dat bij 
aanvang van het onderzoek over grote delen van het terrein de natuurlijke 
bovengrond verwijderd was in verband met het bouwrijp maken van het 
plangebied. Daardoor berust de interpretatie van bodemopbouw, geologie, 
e.d. in hoge mate op de gegevens van het onderzoek uit 200�. Wanneer dit 
vastgesteld kon worden, kwamen de gegevens over bodemopbouw e.d. uit 
2005 grotendeels overeen met die uit 200�. Het onderzoek uit 2005 heeft 
vooral over het smeltwaterdal nieuw inzicht geboden.

2.1 Geomorfologische opbouw van de regio Rhenen�

Het landschap rond Rhenen is voor een groot deel gevormd gedurende de 
voorlaatste ijstijd, het Saalien (ongeveer �50.000 jaar geleden). Nederland 
ten noorden van de grote rivieren is dan grotendeels bedekt door landijs. 
Door de kracht van het naar het zuiden uitbreidende landijs, zijn oudere 
fluviatiele sedimenten die toen het oppervlak vormden, opgestuwd tot 
zogenoemde stuwwallen. Eén van die stuwwallen is de Utrechtse Heuvelrug 
die hoogteverschillen van 30 tot 60 m kent. Ten noorden van die heuvelrug 
lag het landijs, dat net als gletsjers aan de randen afsmolt. Het smeltwater 
stroomde in zuidelijke richting af naar het oerstroomdal van de Rijn 
en transporteerde grote hoeveelheden zand en grind (afkomstig van de 
gestuwde fluviatiele sedimenten). Deze fluvioglaciale afzettingen vormden 
uiteindelijk grote puinwaaiers aan de zuidelijke randen van de stuwwallen 
en worden sandrs of smeltwaterwaaiers genoemd.� De sandr heeft een zeer 
geringe helling en bestaat voornamelijk uit grof zand met grind.
Op de hellingen van de stuwwallen en (in mindere mate) op de sandrs 
komen (droge) sneeuwsmeltwaterdalen voor. Deze zijn gevormd onder 
periglaciale omstandigheden tijdens de laatste ijstijd (het Weichselien). De 
ondergrond was gedurende deze periode permanent bevroren (permafrost), 
zodat het sneeuwsmeltwater en regenwater oppervlakkig afstroomden. 
Hierbij trad insnijding in de bevroren ondergrond op en zijn kleine, 
ondiepe dalen gevormd. Deze sneeuwsmeltwaterdalen staan momenteel 
droog, aangezien het regenwater gemakkelijk in de grofzandige en grindige 
ondergrond kan wegzakken. In het westen van het onderzoeksgebied loopt 
een fossiel smeltwaterdal.

Het smeltwaterdal kent een asymmetrische opbouw: de oostzijde loopt veel 
geleidelijker op dan de westzijde van het dal. Het hoogteverschil binnen het 
plangebied dat veroorzaakt wordt door dit smeltwaterdal en het geleidelijk 
oplopen van de sandr naar het noorden beslaat meerdere meters. Dit 
ondanks dat de droge dalen op de sandrs deels opgevuld zijn met afgespoeld 
hellingmateriaal (colluvium), afkomstig van de naast en hoger gelegen delen 
van de sandrvlakte en het dekzand waarmee ze al gedurende de laatste 
ijstijd zijn opgevuld. Het hoogteverschil beslaat voor het archeologisch vlak 
dan ook bijna 6 m (van �2,� m in het diepste deel van het smeltwaterdal 
tot bijna �8,0 m bij de huisplattegronden in het noordoosten). Terwijl het 

�	 	Berendsen	�997,	89-�03.
3	 	Gelijksoortige	milieus	zijn	tegenwoordig	terug	te	vinden	aan	de	zuidrand	van	de	ijskap	op	

IJsland,	waar	zich	een	grote	sandr-vlakte	bevindt.
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archeologische vlak op de sandrvlakte gemiddeld 70 cm onder maaiveld 
ligt omdat het slechts door een bouwvoor en een dun restant esdek is 
afgedekt, is de diepte van het archeologisch vlak in het diepste deel van het 
smeltwaterdal ca �,8 m onder maaiveld. Hier is het esdek namelijk niet 
afgetopt en is een dik pakket colluvium aanwezig.

Tenslotte zijn deze sandrvlaktes gedurende het Holoceen door de Rijn, die 
door de stuwwal gedwongen werd naar het westen af te buigen, vanaf de 
zuidkant geërodeerd. De zuidelijke rand van Remmerden grenst dan ook 
aan de huidige uiterwaarden van de rivier de Neder-Rijn. Hier bevinden 
zich rivierafzettingen behorende tot de Betuwe Formatie.

Binnen het onderzoeksgebied heeft zich op de grofzandige sedimenten van 
de sandr een holtpodzol gevormd. Op deze holtpodzol is in het grootste deel 
van het onderzoeksgebied een hoge bruine enkeerdgrond gevormd. Die is 
ontstaan door het eeuwenlang bemesten van de akkers met een mengeling 

Fig. 2.1 
Geomorfologie	van	het	gebied	rond	
Remmerden
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van mest, plaggen en huisafval, waardoor geleidelijk een dik, rijk pakket op 
de akkers is gevormd (een esdek).
Vooral de relatief vlakke sandrvlaktes zijn in het verleden intensief gebruikt 
als landbouw- en woongrond. Zeker indien de gronden bemest werden, 
waren deze goed geschikt als akkergrond. In sommige periodes zullen hier 
ook de grafvelden zijn aangelegd, maar vooral gedurende het neolithicum 
en de bronstijd zijn de vlaktes als nederzettingsterreinen in gebruik geweest 
en werden de doden begraven in grafheuvels die op de Utrechtse Heuvelrug 
lagen waar zij uitzagen over het landschap van de levenden en dat 
domineerden. Helaas kan er echter weinig vermeld worden over de relatie 
tussen de grafheuvels op de Heuvelrug en de nederzetting Remmerden, 
aangezien er nauwelijks opgravingsgegevens van die grafheuvels 
beschikbaar zijn.�

 

 

�	 	Van	Heeringen	�998-9,	m.n.	86-88.



Rhenen-RemmeRden    ��

3 Archeologisch en historisch kader

3.1 Inleiding

Dat de sandrvlakte van Remmerden archeologisch gezien een bijzonder 
rijk gebied is, was al voor het onderzoek van 2005 bekend. Zowel uit 
eerder onderzoek van RAAP en het ADC binnen het plangebied, als uit de 
hoeveelheid vondstmeldingen die gedaan zijn tijdens de ontwikkeling van 
het bedrijventerrein Remmerden in de jaren ‘80, bleek dat het gebied vooral 
gedurende de bronstijd (en vroege middeleeuwen) intensief gebruikt was. 
Daarnaast maakt de locatie onderdeel uit van een groter cultuurlandschap 
waarin naast de nederzettingen ook akkercomplexen uit de late prehistorie 
en Romeinse tijd (zogenaamde celtic fields) en grafheuvels aan de voet van 
en op de Utrechtse Heuvelrug een plaats hebben. 

3.2 Prehistorisch gebruik van de sandr van Remmerden

Dat de sandrvlakte van Remmerden al door jagers-verzamelaarsgemeen-
schappen uit de vroege prehistorie gebruikt werd, blijkt uit de vondst van 
een laatpaleolithische krabber en van een mogelijk paleolithische kern.� 
Pas vanaf het neolithicum zijn er echter duidelijker sporen van bewoning 
aangetroffen. Uit de middenneolithische Hazendonk 3-fase zijn een drietal 
kuilen met aardewerk gevonden.� Met het laat-neolithicum en de vroege 
bronstijd neemt de hoeveelheid sporen toe. Op verschillende locaties is 
klok- en potbekermateriaal verzameld. Ook tijdens het onderzoek van 
200� zijn sporen uit de vroege bronstijd aangetroffen. Er werd toen zelfs 
geconcludeerd dat de aangetroffen nederzetting voor het grootste deel uit de 
vroege bronstijd stamde.� Uit deze periode dateren ook de eerste grafheuvels 
op de Utrechtse Heuvelrug, waarvan er helaas nauwelijks goed onderzocht 
en gedateerd zijn.� Tijdens de ontwikkeling van het oorspronkelijke 
bedrijventerrein op Remmerden zijn clusters van bewoningssporen en 
vondstmateriaal uit vooral de midden-bronstijd gevonden. Verschillende 
keren werden donkere kuilen met aardewerk gemeld. Ook uit deze 
periode stammen een aantal grafheuvels op de Utrechtse Heuvelrug. 
Gedurende de ijzertijd krijgen we naast de meldingen van nederzettings-
sporen en crematiegraven, ook meer inzicht in de akkersystemen rond de 
nederzettingen. Zelfs nu zijn de kruisende walletjes van de akkerpercelen, 
die bekend staan onder de naam celtic fields, nog in het landschap 
herkenbaar. Over het uiterlijk van de nederzettingen zijn op de sandr bij 
Rhenen vooral gegevens bekend door verschillende, relatief kleinschalige, 
onderzoeken te Elst, te weten op de locaties “’t Woud” waar een boerderij-
plattegrond uit de late bronstijd of vroege ijzertijd is onderzocht,� “’t Bosje” 
waar een plattegrond uit de ijzertijd is blootgelegd�0 en “De Horst” waar 
een graanopslagschuur uit de late ijzertijd is opgegraven.�� Een stuk van 
een bijbehorend grafveld is te Elst – aan de Schoolweg waargenomen.�� 
Grootschalig onderzochte nederzettingen zijn in de regio bekend uit Ede 

�	 Archis-waarnemingsnummer	�3���.
6	 Kroniek	Utrecht	�990-�99�,	60.
7	 Jongste	�00�.
8	 Vergelijk	Van	Heeringen	�998-9,	m.n.	86-88.
9	 Kroniek	Utrecht	�980-�98�,	�3.
�0	 Kroniek	Utrecht	�998-�999,	8�-87.	Binnen	dit	plangebied	is	recentelijk	door	Archol	bv	een	

proefsleuvenonderzoek	uitgevoerd.
��	 Kroniek	Utrecht	�998-�999,	87-89.
��	 Kroniek	Utrecht	�998-�999,	9�.
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– “De Vallei”�� en Wijk bij Duurstede – “De Horden”.�� Een bijzondere 
vondst uit het einde van de ijzertijd is een op Remmerden aangetroffen 
gouden keltische munt.��

3.3 (Proto-)historisch gebruik van de sandr van Remmerden

Rhenen ligt ten noorden van de Rijn en dus pal buiten het Romeinse rijk. 
Toch hield het Romeinse leger controle over het directe voorveld van de 
grens. Zo is verondersteld dat de Romeinen de vestiging van Germaanse 
groepen te dicht op de Rijngrens tegengingen. Er zijn in ieder geval ook 
op Remmerden wel enkele Romeinse bronzen voorwerpen gevonden.�� 
De Germanen direct ten noorden van de Rijn lijken grotendeels het 
boerenbestaan van hun voorouders te hebben voortgezet, zoals blijkt uit 
de inheems-Romeinse nederzetting opgegraven bij Ede-Bennekom.�� 
In de vroege middeleeuwen is de regio Rhenen een belangrijk centrum 
in Midden-Nederland geweest. De aanwezigheid van enkele omwalde 
‘burchten’ (o.a. de Heimenberg op de Grebbeberg), van zeer rijke grafvelden 
en van een muntschat wijzen hierop.�� De muntschat is gevonden tijdens 
de bouw van het noordelijke deel van het industrieterrein Remmerden 
en bestaat uit 239 munten (waarbij de na de oorspronkelijke publicatie 
nog gevonden exemplaren niet zijn meegeteld: zie paragraaf 6.3).�� Deze 
muntschat is de grootste vroegmiddeleeuwse goudschat ooit in Nederland 
gevonden. Bijzonder is ook dat er gouden en zilveren munten samen in 
voorkomen. In andere muntschatten komen die namelijk alleen gescheiden 
voor. De schat bestaat uit 98 gouden tremisses (62 Madelinus-munten met 
imitaties, twaalf uit Maastricht, 24 van elders (Mainz, Zuid-Frankrijk, 
e.d.)) en �4� zilveren sceatta’s (�30 continentaal runen-type, elf van andere 
types). De munten zijn gevonden over een oppervlak van 600 m2, op 30-
50 cm onder het maaiveld in het esdek. Mogelijk gaat het om materiaal dat 
in de grond verstopt was in verband met de oorlogen tussen de Franken 
en de Friezen die dit gebied (met de belangrijke handelsstad Dorestad, 
nu Wijk-bij-Duurstede) rond 700 betwistten. Dat de munten niet op een 
kluitje lagen, kan komen door latere verploeging. In Remmerden zelf zijn 
ook enkele vroegmiddeleeuwse graven gevonden,�0 een vrijwel compleet 
grafveld is in Elst-“’t Woud” onderzocht. Daarbij zijn �57 crematiegraven, 
83-88 skeletgraven, vier paardengraven en een mogelijk hondengraf uit de 
5e tot 8e eeuw na Chr. opgegraven. Enkele van de bijzettingen waren rijk 
voorzien van wapentuig en sieraden.��

Uit de volle middeleeuwen dateren nog enkele vondsten, waarna het 
buurtschap voortleefde in de boerderijen aan de zuidzijde van de sandr. 

�3	 	Bijlsma	en	Schrijer	�003,	Van	der	Heiden	�00�.
��	 	Hessing	�99�.
��	 	Kroniek	Utrecht	�988-�989,	�7-6�.
�6	 	O.a.	Archis-waarnemingsnummers	�30�0	en	�3�38;	materiaal	gevonden	door	Johan	van	der	

Horst	bewaard	op	provinciaal	depot	Utrecht.
�7	 	Van	Es,	Miedema	en	Wynia	�98�.
�8	 	Heidinga	�987,	�88-�90.
�9	 	Pol	�989.
�0	 	Kroniek	Utrecht	�988-�989,	�6-�7.
��	 	Kroniek	Utrecht	�980-�98�,	9-�3.
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3.4 Vooronderzoek Remmerden II: Inventariserend Veldonderzoek - 

boringen��

In �995 heeft RAAP een Standaard Archeologische Inventarisatie (SAI) en 
een Aanvullende Archeologische Inventarisatie (AAI) uitgevoerd voor het 
toekomstig te ontwikkelen industriegebied Remmerden II. Doel hiervan was 
de archeologische waarden in het gebied te karteren en te trachten een zone 
van 5 ha aan te wijzen waar de geplande bodemingrepen de archeologische 

��	 	Visscher	�996.

Fig. 3.1 
Archis-vindplaatsen	rond	de	locatie	Rhenen-
Remmerden	(Jongste	�00�,	�0)
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waarden zo weinig mogelijk zouden aantasten. Tijdens de SAI zijn behalve 
de bodemkaart (�:50.000) en de geomorfologische kaart van Nederland 
(�:50.000) ook het Centraal Archeologisch Archief (CAA) en het Centraal 
Monumenten Archief (CMA) van de ROB geraadpleegd. Hoewel niet alle 
vondsten van en rondom Rhenen op dat moment opgenomen waren in het 
CAA��, valt op dat de onmiddellijke omgeving van de vindplaats rijk is aan 
archeologische bodemvondsten (vergelijk de voorgaande paragrafen). 
Bij de AAI is het �5 ha grote terrein door boringen met een Edelmanboor 
(diameter �2 cm) in een eerste fase gekarteerd en in een tweede fase door 
verdichting verder onderzocht. De 70 karterende boringen waren in raaien 
met een onderlinge afstand van 40 meter geplaatst. De afstand binnen de 
raaien bedroeg telkens 50 meter. Bij het verdichten in de tweede fase is in 
voorkomende gevallen telkens tussen de boringen op 20 meter een extra 
boring gezet. In totaal besloeg het aantal boringen in deze tweede fase 
82. In 70 van de �52 boringen zijn archeologische indicatoren (houtskool, 
aardewerk, verbrande klei en vuursteen) aangetroffen. De diepte varieerde 
tussen de 30 cm en de 90 cm onder maaiveld. Het aardewerk dateerde uit 
de prehistorie en de protohistorie, waarbij met name het prehistorische 
aardewerk (ijzertijd) prevaleerde.

Uit de ruimtelijke verspreiding valt op dat vooral het centrale gedeelte 
en een strook pal ten oosten van het smeltwaterdal veel boringen 
met archeologische indicatoren hebben opgeleverd. Relatief weinig 
archeologische indicatoren leverden de boringen op in het westelijk deel van 
het terrein waar zich toentertijd een – inmiddels afgevoerd - CMA-terrein 
bevond (met resten van een celtic field) en in het uiterste oosten van het 
terrein. 

RAAP concludeerde dat het terrein archeologisch en landschappelijk gezien 
zeer belangrijk is. Een vergelijkbare conclusie was al voor �990 door de 
provinciaal-archeoloog getrokken: “Vast staat wel, dat Remmerden vanuit 
archeologisch oogpunt bijzondere aandacht verdient.”�� De verwachting op 
basis van het booronderzoek was, dat in het gehele plangebied bodemsporen 
konden voorkomen. Over de conservering en gaafheid van het akkercomplex 
op het toenmalige CMA-terrein konden geen uitspraken worden gedaan. 
RAAP stelde tenslotte vast dat een gebied van 5 ha waar geen archeologische 
waarden aanwezig zijn, niet zonder meer kon worden aangewezen. Het 
advies dat op basis van deze resultaten is gegeven, was dat het terrein door 
middel van proefsleuven verder moest worden onderzocht.

3.5 Vooronderzoek Remmerden II: Inventariserend Veldonderzoek - 

proefsleuven

In �999 heeft de ROB op verzoek van de gemeente Rhenen een programma 
van eisen (PvE) voor een proefsleuvenonderzoek opgesteld.�� Bij het 
opstellen van het PvE is het gehele terrein, waar het inventariserende 
onderzoek heeft plaatsgevonden, betrokken. Het PvE richtte zich primair op 
de aanwezige resten van het akkercomplex op het toenmalige CMA-terrein. 
In het voorjaar van 200� geeft de gemeente opdracht tot het uitvoeren van 
een sleuvenonderzoek, omdat in de loop van 2000 de planvorming rond het 

�3	 	Dat	is	pas	voorjaar	�00�	afgerond.
��	 	Kroniek	Utrecht	�988-�989,	6�.
��	 PvE	ROB	no.	99-030,	dd.	�3-6-�999.
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terrein in een versnelling is geraakt. Daarbij blijkt dat een terrein ter grootte 
van 6 ha is afgebakend voor verdere ontwikkeling. Het terrein ligt pal ten 
noorden van het huidige industriegebied en beslaat de volledige breedte van 
het smeltwaterdal, een smalle strook ten westen daarvan en het volledige 
oostelijk deel van het terrein. De noordelijke grens valt samen met een sleuf 
die het terrein overlangs verdeelt en die is gegraven voor de aanleg van een 
beregeningsinstallatie. Aan het einde van de eerste week van het veldwerk is 
enkele meters ten noorden van de oude sleuf een nieuwe gegraven zonder 
dat deze archeologisch begeleid is. Een amateurarcheoloog uit het gebied 
heeft na de aanleg van de sleuf gelukkig wel de sporen gedocumenteerd.�� 
In totaal zijn hier over een afstand van zo’n 200 m archeologische sporen 
aangetroffen. De waarnemingen betreffen zowel kuilen als mogelijke 
paalsporen. Door de geringe breedte van de aangelegde sleuf kunnen er 
geen conclusies getrokken worden over de verhoudingen tussen de sporen 
en de context daarvan. De meest westelijke aangetroffen sporen liggen 
ca. 50 m ten noorden van de westelijke opgravingslocatie (langs het daar 
aanwezige smeltwaterdal). De meeste waargenomen sporen liggen echter 
ten noorden van de oostelijke opgravingslocatie (hoger op de sandr), waar 
de afstand tot de opgravingsputten varieert van zo’n 55 m (bij kuilencluster 
�) tot zo’n �5 m ten noorden van put 3. Deze nabijheid doet vermoeden dat 
sprake is van een doorlopend nederzettingsareaal.

Tijdens het onderzoek van 200� is een deels 4 m brede, deels 2 m brede 
proefsleuf oost-west door het plangebied gegraven. Dwars hierop zijn �0 m 
naar de noordzijde van deze eerste proefsleuf vijf ca. 4 m brede noord-zuid 
georiënteerde sleuven aangelegd. De westelijke vier van deze sleuven lagen 
ca. 50 m uit elkaar, de meest oostelijke lag echter op ruim 60 m van de 
overige. Ten zuiden van de oost-west sleuf zijn geen putten aangelegd. In de 
sleuven zijn bewoningsporen aangetroffen (paalsporen en kuilen) die zijn 
gedateerd in de vroege en midden-bronstijd.

3.6 Opgraving 2001

Gelet op de omvang van het terrein en de beperkte mogelijkheden voor 
grootschalig onderzoek is In samenspraak met de ROB besloten twee 
zones met een hogere spoordichtheid te selecteren voor een vlakdekkende 
opgraving. Gedacht werd dat deze zones de kerngebieden waren van 
huisplaatsen,�� restanten van boerenerven uit de (vroege) bronstijd. Vanuit 
deze spoorconcentraties is naar alle kanten uitwaaierend geprobeerd de 
grenzen van deze huisplaatsen te bereiken. Tijdens het onderzoek van 200� 
zijn de grenzen van het nederzettingsterrein niet bereikt. Op dat moment 
was deze opgraving het maximaal haalbare en is besloten het onderzoek te 
staken.

Ondanks de aanwezigheid van enkele sporen uit de ijzertijd en een 
huisplattegrond uit de midden-bronstijd, dateerde het grootste deel van 
de sporen uit de vroege bronstijd. In beide kerngebieden is gepoogd ook 

�6	 De	heer	E.	van	Hagen,	inwoner	van	Rhenen,	heeft	de	locaties	ingemeten	en	foto’s	genomen	
van	de	grondsporen	die	in	het	profiel	zichtbaar	waren.	De	documentatie	kon	in	het	kader	van	
deze	rapportage	gebruikt	worden.

�7	 Een	huisplaats	is	een	plek	waar	een	huis	heeft	gestaan,	vaak	in	combinatie	met	bijgebouwen,	
kuilen	en	waterputten.	Bij	ontbreken	van	eenduidige	erfafscheidingen	kan	voor	Rhenen	
formeel	niet	gesproken	worden	van	erven.
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een tweeschepige huisplattegrond uit deze periode te reconstrueren.�� Een 
van de plattegronden in het westelijke kerngebied lag pal langs putgrens, 
waardoor de reconstructie onzeker was omdat niet duidelijk was of sporen 
zich nog buiten de put uitstrekten.�� 
Tijdens het onderzoek in 200� zijn 4� monsters voor paleobotanisch 
onderzoek genomen, maar niet verder verwerkt. Helaas zijn deze monsters 
niet bewaard gebleven. 

Het is de vraag, terugkijkend op het onderzoek van 200�, hoe de 
interpretatie van de archeologische waarden binnen het plangebied zou 
zijn geweest, wanneer systematisch aan beide zijden van de oost-west 
georiënteerde proefsleuven noord-zuid gerichte sleuven waren aangelegd. 
De verwachting in 200� dat op het terrein resten van geïsoleerd gelegen 
eenfasige huisplaatsen aanwezig waren, is naar nu gebleken is niet juist. 
In plaats daarvan is sprake van een palimpsest van sporen verspreid over 
het gehele terrein. Indien de meest oostelijke noord-zuid georiënteerde 
proefsleuf bijvoorbeeld naar het zuiden doorgetrokken was, zou die recht 
door één van de in 2005 aangetroffen huisplattegronden zijn gegaan. 
Daarmee zouden grootte en datering van de vindplaats waarschijnlijk al in 
200� heel anders zijn geïnterpreteerd. 

�8	 	De	tweeschepige	plattegronden	staan	ter	discussie:	Jongste,	Meijlink	&	Van	der	Velde	�00�;	
Fokkens	�003,	�6.

�9	 	Omdat	in	�00�	het	geplande	wegcunet	direct	langs	de	opgravingsputten	uit	�00�	liep,	kon	
deze	omissie	in	het	onderzoek	van	�00�	worden	hersteld.
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4 Vraagstellingen en methodiek van het onderzoek

4.1 Inleiding

Sinds enkele jaren wordt ernaar gestreefd archeologisch onderzoek in 
een vroeg stadium in de ontwikkeling van terreinen uit te voeren. Daartoe 
wordt een traject van één of meerdere vooronderzoeken doorlopen. Deze 
zogenoemde prospectieve onderzoeken hebben een verkennend en/of 
waarderend karakter en zijn in principe zo weinig mogelijk destructief. 
Wanneer blijkt dat een terrein ernstig is verstoord of in het geheel geen 
sporen oplevert, kan hiermee worden volstaan. Bij het aantreffen van 
archeologische waarden zijn er kort gesteld twee mogelijkheden:

�. De archeologische waarden worden ingepast in de plannen voor het 
gebied: ze worden beschermd;

2. Inpassing is niet mogelijk, de archeologische waarden zullen worden 
verstoord of vernietigd. Een opgraving is dan noodzakelijk.

In het te ontwikkelen gebied Rhenen-Remmerden (ca. 5,5 ha groot) waren 
door RAAP en het ADC reeds prospectieve onderzoeken en een opgraving 
uitgevoerd. Archol bv heeft hier vervolgens een karterend en waarderend 
archeologisch onderzoek uitgevoerd. Dit heeft plaatsgevonden door middel 
van een opgraving met beperkingen die uiteenviel in twee delen: een proef-
sleuvenonderzoek en het archeologisch ontgraven van de wegcunetten 
en enkele aangrenzende stukken van het terrein. Het proefsleuvenonder-
zoek had tot doel de nieuw bij het plangebied getrokken noordoosthoek te 
verkennen. Hier waren tijdens het bouwrijp maken vondsten gedaan die 
mogelijk wezen op de aanwezigheid van een grafveld. De proefsleuven 
moesten deze vindplaats begrenzen en waarderen en de relatie met de in 
200� onderzochte nederzettingssporen onderzoeken. De ontgraving van het 
wegcunet had tot doel de waardering van de uit te geven bouwblokken te 
verzorgen en enkele uit de discussie rond de geconstrueerde plattegronden 
uit de vroege bronstijd gekomen vragen verder te onderzoeken.

4.2 Vraagstellingen

Vanwege de verwachting dat het bij de vondsten uit januari 2005 om resten 
van graven c.q. een grafveld zou gaan, werd het belang van de vindplaats 
gezien in de mogelijkheid nederzetting(en) en grafveld(en) in combinatie 
met elkaar te onderzoeken. Voorafgaand aan het onderzoek waren op basis 
van deze verwachting de volgende doel- en vraagstellingen geformuleerd:

- Wat is de context van de crematieresten die zijn aangetroffen tijdens het 
bouwrijp maken van het noordoostelijk deel van het plangebied begin 
januari 2005. Is sprake van een grafveld, een singulair grafmonument 
(grafheuvel) of vlakgraf? Wat is de datering van de bijzetting, 
grafmonument, graf?

- Hoe representatief zijn de archeologische resultaten van het onderzoek 
van 200� gegeven de resultaten van dit onderzoek en wat betekent dit 
voor waardestelling en selectiebesluiten voor vergelijkbare projecten in 
de toekomst?

- Zijn er ondanks gebrek aan gegevens volgend uit het vooronderzoek, 
gegeven de aanwezigheid van Celtic Fields in de omgeving, aanwijzingen 
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voor de aanwezigheid van opgeworpen dammetjes uit de (ijzertijd)/
Romeinse tijd en/of oude akkerlagen uit de prehistorie?

- Kunnen aanbevelingen worden geformuleerd ten behoeve van de 
ontwikkeling van de overige delen van het plangebied?

- Kunnen aanbevelingen worden gedaan voor de visualisatie van de onder-
zoeksresultaten bij de inrichting van het plangebied?

4.3 Methodiek

Bij de aanleg van de proefsleuven en het wegcunet is de bouwvoor (voor 
zover nog aanwezig) machinaal verwijderd. De lagen daaronder zijn 
machinaal maar schavenderwijs tot op het sporenniveau verdiept, waarna 
de sporen – na handmatig schaven van het vlak - op een vlaktekening 
zijn opgetekend. De sporen laten zich in het algemeen herkennen als 
verkleuringen in de natuurlijke ondergrond. Het zijn de restanten van 
ingegraven palen, gegraven kuilen en greppels, haardplaatsen, etc. In 
de sleuven zijn behalve grondsporen ook het vondstmateriaal en het 
bodemprofiel gedocumenteerd. Vondsten zijn, indien mogelijk, per 
spoor verzameld. Vondstmateriaal zonder sporencontext is in vakken van 
maximaal 5 x 5 m verzameld. Bij de aanleg is de grond onderzocht met 
een metaaldetector. Vanwege het destructieve karakter van de direct op het 
onderzoek volgende werkzaamheden, is gepoogd zoveel mogelijk sporen 
te couperen en uit te graven binnen de grenzen van beschikbare tijd en 
budget. Bij deze werkzaamheden werd veel hulp geboden door leden van 
de Werkgroep Archeologie Rhenen, die na afloop van het onderzoek in die 
delen van het terrein waar dit nog mogelijk was (met name de putten 8 en 
��) de niet-afgewerkte coupes verder hebben uitgegraven. Het couperen en 
afwerken van de sporen gebeurt om het karakter van de sporen te kunnen 
vaststellen en om daterend materiaal te verzamelen. Om de verspreiding 
specifieker te karteren en te waarderen zijn putten op bepaalde plaatsen 
uitgebreid of zijn extra sleuven aangelegd. Hierdoor is (enige) grip gekregen 
op de aard en begrenzing van sporen(clusters) en eventueel aanwezige 
structuren. De coupes van de sporen zijn vervolgens getekend op een schaal 
van �:�0, of wanneer het grote sporen betreft �:20. Ook zijn de sporen 
en structuren gefotografeerd met een digitale camera. Tenslotte zijn alle 
sporen, putwanden, meetbuizen, vlakhoogtes en profielen ingemeten in 
het landelijk coördinatenstelsel met behulp van een Infrarood Theodoliet 
(IRT).�0

Omdat vanwege de in januari 2005 uitgevoerde afgravingen in verband met 
het bouwrijp maken van het terrein er vrijwel nergens meer een compleet 
bodemprofiel aanwezig was, is de documentatie van de geologische karak-
teristieken van het onderzoeksgebied minimaal uitgevoerd. Tijdens het 
onderzoek van 200� was dat in betere omstandigheden al gebeurd. Wel 
is aandacht besteed aan de bodemopbouw in het zuidelijk deel van het 
plangebied waar tijdens het onderzoek van het ADC geen proefsleuven 
waren aangelegd. Hier zijn bodemprofielen van een meter breed op 
afstanden van 20 m van elkaar gefotografeerd en getekend op een schaal 
van �:20. 

30	 	Grondslagpunten	als	basis	voor	dit	meetwerk	zijn	uitgezet	door	landmeters	van	Prisma	bv.



20 Rhenen-RemmeRden

4.4 Onderzoeksstrategie Rhenen-Remmerden

Het onderzoek van 2005 viel uiteen in twee delen: een proefsleuvenonder-
zoek in het nieuwe noordoosten en een opgraving met beperkingen in en 
rond het aan te leggen wegcunet. De aanleg van de proefsleuven bestond 
uit het machinaal verwijderen van resten eerdlaag of van de verregende 
en door vorst verstoorde bovenlaag waaronder een leesbaar vlak werd 
aangelegd. In 2005 lag vooral in het noordoostelijk deel van het terrein 
het sporenvlak door het bouwrijp maken al aan het oppervlak en was 
zodoende al blootgesteld aan vorst en regen. Hier konden donkere kuilen 
aan het oppervlak waargenomen worden en deels machinaal, deels met de 
hand vrijgelegd worden (fig. 4.�).�� Het was uit deze al aan het oppervlak 
zichtbare sporen dat de vondsten kwamen die de aanleiding voor het 
onderzoek van 2005 vormden. 
De sleuven op dit deel van het terrein (nummers 3 en 4; respectievelijk 60 
en 45 m x 5 m) zijn aangelegd vanuit de noordoosthoek van het terrein, 
waar de vondsten gedaan waren, tot vrijwel tegen het wegcunet. Daarmee 
is geprobeerd vast te stellen of ter plaatse sporen van een grafveld aanwezig 
waren en is aansluiting gemaakt met de opgraving in het wegcunet en de 
opgraving van 200�. Dit laatste had tot doel de relatie tussen de aangetoonde 
nederzetting en het veronderstelde grafveld te onderzoeken.�� Omdat de 
aard van de aangetroffen sporen echter niet eenduidig was en omdat er 
enige problemen waren rond de exacte locatie van de ‘urn’ en de verbrande 
botresten, zijn vervolgens enkele uitbreidingen gegraven. Er waren namelijk 
twee coördinaten opgegeven voor de ‘urnvondst’ en ter plaatse gaven de 
amateurarcheologen nog een derde locatie aan.�� Put 4 ligt op de locatie 
van de eerste coördinaten die zijn aangegeven. Put �3 (22 x 8 m) ligt op de 
locatie van de tweede coördinaten en put �� (ca. 35 x �0 m) en �2 (maximaal 

3�	 	Naar	aanleiding	van	het	sleuvenonderzoek	in	dit	deel,	bleek	al	snel	dat	sprake	was	van	resten	
van	een	drieschepige	huisplattegrond.	Omdat	de	sporen	al	aan	het	oppervlak	lagen,	is	beslo-
ten	ter	plaatse	het	vlak	verder	uit	te	breiden	en	de	sporen	op	te	graven.	

3�	 	Eén	van	de	vraagstellingen	in	het	PvE,	zie	par.	�.�.
33	 	Deze	verwarring	moet	grotendeels	veroorzaakt	zijn	door	de	problemen	de	uitgepaste	vind-

plaatsen	op	het	bouwrijp	gemaakte	en	dus	optisch	snel	veranderende	terrein	vol	stortho-
pen	op	een	kaart	te	plaatsen.	De	mededelingen	die	de	vinders	op	het	terrein	deden,	lijken	
daarom	meer	betrouwbaar	dan	de	eerder	opgegeven	coördinaten.

Figuur 4.1 
Machinaal	en	handmatig	vrijleggen	van	spo-
ren	ter	hoogte	van	huis	�
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�4 x �4 m, driehoekige vorm vanwege grens plangebied / bouwrijp gemaakte 
zone) zijn aangelegd op de locatie waar de amateurarcheologen zeiden de 
vondsten daadwerkelijk te hebben gedaan. Met vrij grote zekerheid is in put 
�� inderdaad het uitgraafgat van de ‘urnvondst’ teruggevonden.

In het wegtracé (onderzocht over �0 m breedte met een totale lengte van 
485 m; putten �-2 en 5-7) en de daarlangs aangelegde uitbreidingen is een 
archeologische opgraving uitgevoerd. Daarbij dienen normaal gesproken 
alle sporen gecoupeerd en uitgegraven te worden. Vanwege het feit dat 
grenzend aan en deels overlappend met het wegcunet in 200� door het 
ADC al opgravingen uitgevoerd waren, waren - zoals vastgelegd in het 
PvE - de mogelijkheden voor verder onderzoek beperkt in tijd en budget. 
Omdat de sporen in het westen van de locatie (putten 6 en 7) niet direct 
gerelateerd konden worden aan de sporen van het onderzoek van 200� 
en vanwege hun geïsoleerde ligging slechts een beperkte zeggingskracht 
kennen, is besloten in overleg met de provinciaal-archeoloog deze sporen 
slechts in geringe mate te couperen en hier geen verdere uitbreidingen aan 
te leggen. Wel zijn uitbreidingen gegraven ter hoogte van de sporenclusters 
uit 200� aangevuld met nieuwe sporenclusters die tijdens het onderzoek in 
2005 zijn aangetroffen. Daarbij is ervoor gekozen vooral de plattegronden 
en kuilenclusters te couperen en af te werken, terwijl dit bij geïsoleerde 
paalsporen in mindere mate heeft plaatsgevonden. Van de helft van de 
paalsporen per structuur en van de kuilen die daartoe aanleiding gaven 
zijn grondmonsters genomen die beschikbaar zijn voor paleobotanisch 
onderzoek.
Omdat in het zuidoostelijk deel van het wegcunet een deel van een 
drieschepige huisplattegrond was aangetroffen, is na overleg met 
opdrachtgever en bevoegd gezag besloten het vlak hier uit te breiden om de 
gehele plattegrond vrij te leggen (put 8). Omdat in het verlengde hiervan 
ook andere huisplattegronden en plattegronden van bijgebouwen zijn 

Figuur 4.2 
Overzicht	van	de	proefsleuven,	
het	wegtracé	en	de	opgegraven	
vlakken
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aangesneden, is de uitbreiding niet beperkt gebleven tot de oorspronkelijke 
huisplattegrond (totale oppervlak 35 x 40 m met uitbreiding 30 x �0 m). 
Omdat door deze uitbreiding nog een klein blok resteerde tussen de 
opgraving van 200� en die van 2005 is ook deze opgegraven (put �0; 20 
x �0 m). Op deze wijze kon met beperkte inzet van middelen (aangezien 
het vlak op dit bouwrijp gemaakte deel van het terrein al binnen �0-20 cm 
bereikt werd en dus snel aangelegd kon worden) en door incorporering van 
de al eerder onderzochte vlakken een sluitend puttenplan van deze hoek 
van het plangebied verkregen worden. Ongeveer halverwege het wegcunet 
is het vlak naar het zuiden toe uitgebreid (put 9; ca. 50 x �3 m) om de 
opgraving van 2005 te laten aansluiten aan die van 200�. Hierdoor kon een 
beter inzicht worden verkregen in de waarde van de reconstructie uit 200� 
van een mogelijke huisplattegrond uit de vroege bronstijd en ontstond ook 
hier een aaneensluitende puttenkaart. Ten slotte is in het westen van het 
onderzoeksgebied een beperkte uitbreiding gegraven (put �4; ca. 9 x 5 m) 
parallel aan de zone waarin in het wegcunet vroegmiddeleeuwse munten 
waren gevonden. Deze uitbreiding had niet alleen tot doel vast te stellen 
of er meer munten buiten de put aanwezig waren, maar tevens om de 
locatie van de ROB-opgraving terug te vinden. Nieuwe munten zijn niet 
meer aangetroffen, wel de rand van de ROB-put, zodat de vondsten uit 
het hier beschreven onderzoek gekoppeld kunnen worden aan de bekende 
muntschat en een aaneensluitende verspreidingskaart ontstaat.
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5 Sporen en structuren

In dit hoofdstuk zijn de sporen en structuren, die aangetroffen zijn bij 
de vervolgopgraving bij Rhenen-Remmerden, beschreven in relatie tot 
de sporen die tijdens het onderzoek van 200� zijn gedocumenteerd. Alle 
herkende en te dateren structuren – op een enkel spoor uit de vroege 
ijzertijd na - stammen uit de bronstijd. Wel zijn er vondsten uit latere 
periodes (voornamelijk de vroege middeleeuwen) gedaan, deze zullen echter 
in hoofdstuk 6 behandeld worden. Allereerst worden de kuilen behandeld. 
Daarbij is speciale aandacht besteed aan de rechthoekige kuilenclusters en 
de problematiek van de (her)interpretatie van de in 200� geconstrueerde 
huisplattegronden. Vervolgens worden de structuren behandeld, waaronder 
huizen, bijgebouwen en palenrijen vallen.

5.1 Kuilen

5.1.1 Kuiltypen

Binnen het plangebied zijn behalve de huisplattegronden ook een grote 
hoeveelheid kuilen en paalsporen aangetroffen, die deels in clusters 
voorkomen. Verreweg het grootste deel van de kuilen kan op basis van 
grootte, vorm en vulling in een drietal categorieën ingedeeld worden:
- Grote (doorsnede meestal groter dan �,5 m), langwerpige kuilen met een 

vaak ovale doorsnede in het vlak,
- middelgrote (doorsnede meestal kleiner dan �,7 m) kuilen met een 

drieledige vulling en een vlakke bodem,
- kleine (doorsnede minder dan �,0 m) kuilen met komvormig profiel.
Binnen de huisplattegronden zijn enkele kuilen gevonden die niet in één 
van deze categorieën vallen. Deze zullen apart behandeld worden.

De eerste categorie bestaat uit kuilen die in het vlak een ovale vorm hebben, 
waarbij de grootste lengte zelden kleiner is dan �,5 m en tot ruim boven 
de 3 m kan zijn. Opvallend is dat vrijwel alle lengteassen noord-zuid tot 
noordoost-zuidwest (parallel aan het microlandschap) georiënteerd zijn. De 
diepte van deze kuilen varieert van 0,3 m tot �,� m. De vullingen zijn vaak 
homogeen, en lichtbruin tot rossig. Er kunnen bovenin de kuilen ook aparte 
navullingen aanwezig zijn. De meeste sporen hebben een komvormige 
bodem, maar een enkele keer is ook een dieper deel met een puntvormige 
bodem waargenomen. Een deel van deze sporen is tijdens het onderzoek in 
200� als natuurlijk aangemerkt vanwege de sterk op de omliggende grond 
gelijkende structuur van de vulling en vanwege het ontbreken van vondsten. 
Tijdens het onderzoek in 2005 is echter gebleken dat de verspreiding 
van deze sporen samenvalt met die van eenduidig antropogene kuilen. 
Ze komen vooral voor in het oosten van het wegtracé en rond het hierna 
te behandelen kuilencluster 3 (waar ze ook deels in rijen of clusters zijn 
aangetroffen). In zones waarin geen eenduidige archeologische sporen 
voorkomen, of waar alleen huisplattegronden en nauwelijks kuilen zijn 
aangetroffen, ontbreken ook deze sporen. Eén kuil van dit type bevindt zich 
binnen een palenzetting (structuur 5). Door het onderzoek van 2005 zijn 
we nu geneigd deze categorie van kuilen deels toch als antropogeen aan te 
merken. Wel is opvallend dat de grote kuilen en de atypische kuilen tussen 
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de ‘types’ groot en middelgroot�� een veel losser en minder aan huizen 
of clusters gebonden patroon kennen dan respectievelijk de middelgrote 
en kleine kuilen. De interpretatie van deze sporen lijkt dus minder met 
huisgebonden activiteiten en meer met activiteiten elders op het erf te 
maken te hebben.
Hoewel een aantal van deze kuilen archeologisch vondstmateriaal in hun 
vullingen bevat, blijft het een feit dat veel van deze sporen vondstloos zijn 
en opgevuld zijn met materiaal dat slechts in geringe mate afwijkt van de 
natuurlijke ondergrond. De geringe variatie in oriëntatie en vondstloze, 
lichte vulling is in verband gebracht met een natuurlijke ontstaanswijze 
van de sporen die met de wind (boomvallen) of met het reliëf (kolkgaten) 
zou samenhangen. Vergelijkbare vondstarme sporen worden in pleistoceen 
Nederland echter met vrij grote regelmaat op vindplaatsen uit de late 
prehistorie gevonden. Doordat enkele van deze sporen in Rhenen 
toch vondstrijke en niet-natuurlijke vullingen hebben opgeleverd, is 
tenminste een deel van de sporen antropogeen van aard. Ook het feit dat 

3�	 	Hierbij	dient	opgemerkt	te	worden	dat	de	‘atypische	kuilen	tussen	de	‘types’	groot	en	mid-
delgroot’	vooral	lijken	te	bestaan	uit	kuilen	die	aan	het	grote	type	voldoen,	maar	geringere	
afmetingen	kennen.	Fi
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de verspreiding van deze sporen in hoge mate overeenkomt met die van 
andere sporen wijst hierop. De vorm van de kuilen in doorsnede is niet 
eenduidig aan boomvallen toe te schrijven. Deze zijn namelijk doorgaans 
asymmetrische en bestaan uit een tweeledige vulling die in het vlak 
duidelijk zichtbaar is. Bij kolkgaten zullen grote spoordieptes alleen door 
een veel sterker reliëf of door een zeer sterke waterstroom veroorzaakt 
zijn en zal er onderin de kuil een grote steen te vinden zijn. Deze zijn 
niet aangetroffen. Positieve aanwijzingen voor een duidelijke natuurlijke 
oorsprong zijn er dus niet. De verspreiding van de sporen, kuilvorm, 
parallellen met andere vindplaatsen en de aangetroffen vondsten met 
hun context wijzen voorlopig vooral in de richting van een antropogene 
oorsprong van deze sporen. Daarom worden ze tot de nederzettingssporen 
gerekend. Een functionele interpretatie valt voor deze spoorcategorie echter 
niet te geven.

De tweede groep bestaat uit kuilen met een diameter van ca. 0,7 - �,7 
m en een diepte die varieert van 25-70 cm. De kuilen hebben meestal 
een profiel met steile wanden en een vlakke bodem, maar kunnen soms 
ietwat komvormig zijn. De kuilvulling is meestal in een drietal lagen 
onder te verdelen, waarbij de onderste laag vrijwel altijd een donkere kleur 
heeft. In een enkel geval bevatte die onderste laag veel houtskool en enig 
vondstmateriaal. Ook de bovenste laag (de nazak) wil nog wel eens een 
donkere kleur hebben, maar is ook vaak vrij schoon. Over de antropogene 
oorsprong van deze sporen bestaat geen twijfel. De drieledige opbouw van 
deze sporen kan als volgt geïnterpreteerd worden: de onderste vulling kan als 
primaire vulling gelden. De donkere kleur lijkt te wijzen op een organische 
aanrijking, die soms door de aanwezigheid van een houtskoolpakket 
verklaard is.�� Het is onduidelijk of deze vulling met het daadwerkelijke 
gebruik van de kuil moet worden geassocieerd, of dat de kuil na gebruik is 
dichtgegooid met nederzettingsafval en houtskool. Afgaand op hoe dit in 
de meeste nederzettingen geïnterpreteerd wordt, is het laatste het meest 
waarschijnlijk.�� Dit afval bestond dan vooral uit organisch materiaal dat 
inmiddels is vergaan, vermengd met houtskool of aardewerk dat wel bewaard 
is.�� Daarna zijn de kuilen met relatief schone (en dus lichtgekleurde) 
grond dichtgegooid. Ten slotte is in sommige gevallen door inklinking een 
depressie ontstaan die met (door vermenging met huisvuil, e.d. donker 
gekleurd) oppervlaktemateriaal is opgevuld. Opvallend is dat acht van dit 
soort kuilen binnen de huisplattegronden voorkomen. De helft hiervan 
heeft de kenmerkende drieledige opbouw, de andere helft niet. Zowel alle 
middelgrote kuilen met drieledige opbouw, als die zonder die opbouw 
komen in en direct rond de huizen en het kuilencluster 3 voor. Vaak 
worden dergelijke platbodemige kuilen met steile wanden geïnterpreteerd 
als silokuilen.�� Een ligging in of vlakbij de huizen of huisplaatsen zou 

3�	 Uit	een	dergelijke	laag	uit	spoor	�.�8	(vnr	9)	komen	geen	macroresten,	maar	wel	redelijk	wat	
stukken	houtskool	(mond.med.	W.	Kuiper,	Faculteit	der	Archeologie,	Universiteit	Leiden).

36	 	Bakels	�98�.
37	 Vergelijkbare	platbodemige	kuilen	met	drieledige	opbouw	en	houtskoollaag	op	de	bodem	

zijn	bijvoorbeeld	aangetroffen	binnen	het	tracé	van	de	A�0	te	Nistelrode	(Van	Hoof	in	prep.).	
Voor	de	vroege	ijzertijd	zijn	parallellen	bekend,	bv.		Loon	op	Zand	(Roymans	&	Hiddink	�99�,	
��0-���)	en	Riethoven	(Vanderhoeven	�99�).	Ze	behoren	daar	tot	erfcomplexen	met	gebou-
wsporen.	

38	 Vergelijk	Roymans	&	Hiddink	�99�.	Ze	geven	voor	dit	type	diameters	van	0,�	tot	�,0	m	en	in	
diepte	van	3�	tot	90	cm.
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daarvoor uiteraard niet vreemd zijn.�� Bij experimenten met dergelijke 
silokuilen in losse, sterk lucht doorlatende grond met een sterk fluctuerende 
grondwaterspiegel – zoals het geval is in Rhenen – is echter gebleken dat 
onder dergelijke omstandigheden de opslag van los graan in de grond niet 
ideaal is.�0 Op de interpretatie van de kuilen binnen de huizen zal bij de 
behandeling van de huisplattegronden verder ingegaan worden.

De derde groep bestaat uit kleine, ondiepe kuilen (diameter van 0,4 – �,0 m; 
�0-30 cm diep), die vaak niet meer dan één vulling bevatten. Deze sporen 
hebben een komvormige doorsnede. De kleuren variëren van lichtbruin tot 
donker grijsbruin. Enkele hebben een grote hoeveelheid vondstmateriaal 
opgeleverd, terwijl andere vondstloos zijn. Een interpretatie van deze sporen 
is eveneens moeilijk te geven, hoewel een aantal wellicht als primaire 
afvalkuil is gegraven. Opvallend is wel dat deze kuilen uitsluitend in groepjes 
voorkomen: een groepje van zes van deze kuilen ligt ten westen van huis 2, 
een groepje van zeven maakt de kern van kuilencluster 2 uit en drie komen 
in kuilencluster 3 voor. 

Kuiltype Aantal

Groot �0

Groot-middelgroot,	atypisch ��

Middelgroot	–	drieledig,	in	huis �

Middelgroot	–	drieledig,	buiten	huis �0

Middelgroot	–	niet-drieledig,	in	huis �

Middelgroot	–	niet-drieledig,	buiten	huis �

Klein	 �6

5.1.2 Kuilenclusters

Opvallend is dat een drietal kuilclusters een min of meer rechthoekige 
grondvorm heeft. Dit heeft de opgravers in 200� ertoe verleid één van 
deze clusters – ondanks enkele bedenkingen - als huisplattegrond te 
bestempelen.�� Een factor die hierbij een rol speelde, was dat zeker dit 
cluster door een redelijke hoeveelheid aardewerk in de vroege bronstijd te 
plaatsen was. Vanwege het feit dat er nauwelijks goede plattegronden uit 
deze periode bekend zijn in Nederland, is er geen sprake van een ‘typische’ 
huisvorm uit de vroege bronstijd. Daarom speelt de zeer basale vraag naar 
hoe huizen en nederzettingen er in deze periode uitgezien hebben een 
grote rol bij iedere opgraving van een vindplaats uit de vroege bronstijd.�� 
In deze paragraaf zal gepoogd worden door de twee in 2005 onderzochte 
vergelijkbare sporenclusters in het verhaal te betrekken, meer inzicht te 
verkrijgen in deze vragen en in de interpretatie van deze sporenclusters. 

Kuilencluster 1��

Dit is het in 200� onderzochte cluster. Het bestaat uit sporen met zeer 
variabele diameters (0,3 tot 2,3 m) en spoordieptes (6 tot 74 cm). Het gaat 
hier dus zowel om paalsporen als om kuilen door elkaar heen. De kleuren 

39	 Vergelijkbare	liggingen	worden	voor	de	kuilen	in	Loon	op	Zand	beschreven	(vergelijk	Roy-
mans	&	Hiddink	�99�).

�0	 	Reynolds	�97�.
��	 	Jongste	�00�,	36-39.
��	 	Jongste,	Meijlink	&	Van	der	Velde	�00�.
�3	 	Beschrijving	naar	informatie	uit	Jongste	�00�,	36-39.	Dit	kuilencluster	lag	compleet	binnen	

de	opgravingsputten	van	�00�	en	is	toen	reeds	compleet	onderzocht.	Wel	is	door	het	onder-
zoek	in	�00�	duidelijk	dat	het	cluster	ook	aan	de	westzijde	vrij	ligt.

Tabel 5.1 
Verdeling	van	de	in	Rhenen-Remmerden	
aangetroffen	kuilen	over	de	onderscheiden	
kuiltypen.
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van de grotere sporen waren donkerbruin, van de kleinere grijs-bruin. Het 
cluster kent maximale maten van 20,� bij 9,7 m en is noordwest-zuidoost 
georiënteerd. Vooral in één paalspoor (spoor 8.�� uit 200�) werd een grote 
hoeveelheid met wikkeldraad versierd aardewerk aangetroffen (�,� kg). Uit 
een ander paalspoor (spoor 8.4 uit 200�) werd een complete maalsteen van 
�2,5 kg geborgen. Uit zeven andere sporen werd nog met wikkeldraadstem-
pel versierd aardewerk verzameld en verder bevond zich wat vuursteen, 
natuursteen, bot en houtskool in de sporen van dit cluster. Op basis van het 
aardewerk kan het cluster eenduidig in de vroege bronstijd (door Fokkens 
200� ook wel als laat-neolithicum C bestempeld) gedateerd worden. De vorm 
van het sporencluster is min of meer rechthoekig en doet daardoor aan een 
huisplaats denken. De variatie in diepte en grootte van de sporen, de onre-
gelmatigheid van het cluster en de onduidelijkheid over de reden waarom 
sommige sporen uit het cluster niet bij de constructie getrokken worden 
(zeker gezien de grote variatie tussen de wel opgenomen sporen) maken een 
directe interpretatie als huisplattegrond echter zeer onwaarschijnlijk.

Kuilencluster 2: 

Op ca 50 m ten westen van kuilencluster � werd in 2005 op de grens 
tussen de putten 5 en 9 een sporencluster van ��,0 bij 4,6 m aangetroffen. 
Hoewel dit cluster minder mooi rechthoekig is als de clusters � en 3 kan 
deze tot dezelfde categorie gerekend worden. De lengteas van het cluster is 
westnoordwest-oostzuidoost. De variatie in doorsnede van de sporen bedraagt 
0,5 – �,6 m. De variatie in diepte loopt van �� tot 35 cm. De sporen kunnen 
vrijwel allemaal als vlak- tot rondbodemige, kleine tot middelgrote kuilen 
gekarakteriseerd worden met een donkerbruine tot grijsbruine vulling. 
Vooral uit spoor 9.5 is vrij veel versierd aardewerk verzameld. Op basis van 
dit aardewerk kan het cluster met enige voorzichtigheid in de late bronstijd 
gedateerd worden.

Archol

Fig. 5.3 
Kuilencluster	�
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Kuilencluster 3:

Op ca 22 m ten westen van kuilencluster 2 is op de grens tussen de putten 
5 en 9 een derde sporencluster van �3,0 bij 5,4 m aangetroffen. Dit cluster 
is noordwest-zuidoost georiënteerd en heeft een min of meer rechthoekige 
vorm. Die vorm doet sterk denken aan die van kuilencluster �. De sporen 
uit dit cluster vertonen opnieuw een grote variatie in diameters (van 0,2 tot 
ruim 2,5 m) en dieptes (5 - 46 cm). Hierin zijn zowel paalsporen als kuilen 
te herkennen. Uit negen van deze sporen is aardewerk afkomstig. Vijf van 
deze sporen kunnen in de midden-bronstijd gedateerd worden, terwijl één 
paalspoor mogelijk uit de late bronstijd stamt. 

Interpretatie van de kuilenclusters in het licht van de problematiek van huisplat-

tegronden uit de vroege bronstijd en midden-bronstijd A

Opvallend is dus dat we te maken hebben met een drietal redelijk 
gelijkvormige kuilenclusters, waarvan vooral de clusters � en 3 een sterk 
rechthoekig grondplan kennen. Er bestaat dus de mogelijkheid dat hier 
sprake is van huisplaatsen, of zelfs plattegronden zoals in Jongste 200� werd 
verondersteld. De variatie in spoorgrootte en –diepte per cluster, en de toch 

Fig. 5.4 
Kuilencluster	�

Fig. 5.5 
Kuilencluster	3
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wat onregelmatige plaatsing van de sporen, zouden er in vrijwel iedere fase 
van de late prehistorie voor zorgen dat een interpretatie als huisplattegrond 
al snel afgeschreven zou worden. Het gaat hier echter om clusters met 
dateringen in bijvoorbeeld de vroege en late bronstijd: twee fases van de 
prehistorie waaruit we in Nederland nauwelijks goede huisplattegronden 
kennen. Daarom wordt de discussie over hoe we nederzettingsverschijnselen 
uit die periode moeten interpreteren, gedomineerd door de vraag hoe we 
huisplattegronden uit die periodes zouden moeten herkennen. Fontijn en 
Arnoldussen�� spreken in dit kader over het ontbreken van een duidelijke 
design en van cultureel gedragen conventies over hoe een huis gebouwd 
diende te worden. Een overzicht van de verschillende gereconstrueerde huis-
plattegronden uit de vroege bronstijd laat dan ook een grote variatie zien.�� 

��	 Fontijn	en	Arnoldussen	in	prep.
��	 Bijvoorbeeld	Jongste,	Meijlink	en	Van	der	Velde	�00�.

Fig. 5.6 
Plattegronden	vroege	bronstijd	in	Nederland	
en	Denemarken:	uit	Arnoldussen	in	prep,	fig.	
�.3

5m0
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De variatie in deze plattegronden en vooral de onregelmatigheid van veel 
van deze reconstructies zijn er de reden voor dat veel van deze met scepsis 
bekeken worden.�� Waar de hierna te behandelen huizen uit de midden-
bronstijd B een stevige constructie tonen die gemakkelijk te herkennen is, 
lijken die uit de vroege bronstijd en de midden-bronstijd A maar niet in ons 
kader van stabiele huizen te willen vallen. Ze lijken vluchtig en ons steeds 
weer te ontsnappen.
Duidelijk is dat het nauwelijks bekend is hoe plattegronden uit de 
vroege bronstijd er in Nederland uitgezien moeten hebben. We kunnen 
veronderstellen dat ze tweeschepig zijn geweest, wat dan gebaseerd is 
op zowel parallellen uit de voorgaande periode als uit andere delen van 
Noordwest-Europa.�� Maar wat betekent dit nu voor de kuilenclusters van 
Rhenen-Remmerden? Een belangrijk eerste punt is dat de drie clusters 
in drie verschillende fases van de bronstijd gedateerd moeten worden: 
cluster � in de vroege bronstijd, cluster 3 in de midden-bronstijd en 
cluster 2 in de late bronstijd. Hoewel we over huisplattegronden uit de 
vroege en late bronstijd slecht geïnformeerd zijn, worden huisplattegron-
den uit de midden-bronstijd regelmatig aangetroffen en zijn die zowel 
goed herkenbaar als tegen kritiek bestand. Dit zijn de grote, drieschepige 
plattegronden waartoe ook enkele duidelijke huisplattegronden uit 
Rhenen-Remmerden gerekend kunnen worden. Daarom zou het vreemd 
zijn wanneer we het rechthoekige kuilencluster 3 als een huisplattegrond 
zouden moeten zien die gelijktijdig is met de eenduidige huisplatte-
gronden �-5. Een vergelijkbare situatie bestaat in Geldrop, waar twee 
duidelijke drieschepige woonhuizen gevonden zijn evenals twee redelijk 
vergelijkbare rechthoekige kuilenclusters.�� Wanneer we bij de situatie in 
Rhenen betrekken dat minstens één van deze plattegronden feitelijk uit de 
overgang naar de late bronstijd dateert (vergelijk paragraaf 5.2), wordt een 
interpretatie als huisplattegrond voor de kuilenclusters alleen nog maar 
minder waarschijnlijk.�� Het zou dan immers betekenen dat cluster � wel 
een huisplattegrond of huisplaats zou weergeven, maar dat de clusters 2 
en vooral ook 3, die er sterk op lijken, dat niet doen. En dat alleen maar 
omdat cluster � uit de vroege bronstijd dateert en de clusters 2 en 3 uit de 
midden- en late bronstijd. Het neigt dan al snel naar een noodoplossing om 
toch dat gat voor de vroege bronstijd op te vullen. Voorlopig moeten we dus 
concluderen dat de kuilenclusters geen huisplattegronden zijn, maar wel de 
locaties van niet meer herkenbare gebouwen zouden kunnen weergeven.

Bij deze hele problematiek is uiteraard ook aandacht besteed aan de andere 
in 200� gereconstrueerde plattegronden uit de vroege bronstijd. Het gaat 
hierbij om de structuren � en 5 in put 9.�0 Deze reconstructies zijn sinds 
de publicatie behoorlijk bekritiseerd. Het eerste probleem is dat er opnieuw 
een grote variatie in spoordiameters, -types en –dieptes bestaat binnen 
de verschillende constructie-elementen. Zo worden de wanden deels uit 
greppels, deels uit palen en deels uit kuilen opgebouwd. Vervolgens is 
er de grote onregelmatigheid van de plattegronden: grote delen van de 

�6	 Arnoldussen	in	prep.
�7	 Bijvoorbeeld	Nielsen	�999,	Drenth	&	Hogestijn	�999,	Hogestijn	&	Drenth	�000-�00�,	Nadler	

�997.
�8	 Wesdorp	�997,	�8-�9	(sporengroepen	��	en	��).
�9	 Op	basis	van	de	aardewerktypen	moeten	kuilencluster	�	en	huis	�	een	vergelijkbare	datering	

hebben.
�0	 	Jongste	�00�,	�7-30+3�-3�.
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wandpalen en de rij middenstaanders ontbreken en de delen die er wel 
zijn, staan nauwelijks op een rechte lijn. Dit geldt in het bijzonder voor 
structuur 5 waarvan de oostelijke helft van de plattegrond slechts op een 
handvol sporen is gebaseerd, maar ook voor structuur � gaat dit in hoge 
mate op (daar ontbreekt in het oostdeel bijvoorbeeld iedere aanwijzing voor 
middenstaanders, terwijl die in het westdeel op zeer korte afstand van elkaar 
zijn geplaatst en een interne wand lijken te vormen). Het lijkt erop dat 
de basis voor beide constructies bestond uit het – al niet bijzonder rechte 
- rijtje paalsporen van spoor �76 tot spoor 259 en dat daaromheen een 
wand is gezocht. Daarbij is de stabiliteit en regelmaat van de reconstructie 
uit het oog verloren. Deze palenrij fungeert in de ene reconstructie als 
wand (structuur 5), die in de rest van de plattegrond nergens meer zo 
duidelijk gefundeerd is. In de andere plattegrond (structuur �) fungeert 
zij als middenstaanderrij die feitelijk voor een interne opdeling in de 
lengteas zorgt, wat in alle bekende pre- en protohistorische plattegronden 
niet tot nauwelijks parallellen kent. Het zouden dus binnen het beeld 
van huisbouwwijzen in de Nederlandse archeologie zeer afwijkende 
plattegronden zijn, die alleen verklaard zouden kunnen worden door dat 
ontbreken van een duidelijke design en van cultureel gedragen conventies 
over hoe een huis gebouwd diende te worden. 

Tenslotte is er het probleem van de datering van deze twee reconstructies. 
Door het overnemen van de terminologie van Fokkens (200�) is er sprake 
van een datering in de vroege bronstijd. Daarmee wordt hier echter bedoeld 
de periode �800-�500 cal BC, die traditioneel de midden-bronstijd A heet en 
niet wat traditioneel de vroege bronstijd heet (2�00-�800 cal BC, in Jongste 
200� dus laat-neolithicum C genoemd). Uit de kaart op p.29 van Jongste 
200�, blijkt immers dat er slechts één paalspoortje uit deze periode binnen 
dit sporencluster voorkomt, die in geen van beide reconstructies eenduidig 
bij de plattegrond hoort. Dat terwijl uit acht sporen aardewerk uit de 
midden-bronstijd is verzameld en een viertal sporen zelfs in de ijzertijd is 
gedateerd. Het meest interessante materiaal uit dit vondstcomplex stamt uit 
spoor 9.229: hieruit is o.a. een vuurstenen pijlspits van het type driedoorn 
afkomstig evenals een fraaie met touw- en vogelbotindrukken versierde 
pot die van een oortje en reparatiegaten is voorzien.�� Dit materiaal kan, 
evenals het meeste overige materiaal uit de constructiesporen, gedateerd 
worden in de midden-bronstijd A (�800-�500 v. Chr.; in Jongste 200� in 
navolging van Fokkens 200� vroege bronstijd genoemd). Uit dit deel van 
de midden-bronstijd zijn nog nauwelijks duidelijke plattegronden bekend. 
Het eenduidige drieschepige huistype lijkt pas in de midden-bronstijd B 
tot volle ontwikkeling te zijn gekomen.�� Het voorkomen van zowel vroege 
als midden-bronstijd als ijzertijd in dit ene cluster, betekent echter dat er 
meerdere bewoningsfasen door elkaar heen voorkomen op deze locatie. 
En helaas lijkt dit er de reden voor te zijn dat – op één plattegrond uit de 
midden-bronstijd na – de waarschijnlijk ooit wel op deze locatie aanwezige 
gebouwplattegronden uit de vroege bronstijd en de midden-bronstijd A 
niet meer herkenbaar zijn. De conclusie lijkt dus vooral te moeten zijn, 
dat de locatie van de twee in 200� onderscheiden plattegronden wel als 
huisplaats kan worden geïnterpreteerd. Aanwijzing hiervoor is o.a. de grote 

��	 	Jongste	�00�,	��+3�.
��	 	Bourgeois	&	Arnoldussen	�006.
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hoeveelheid paalsporen op dit deel van het terrein. Paalsporen komen 
namelijk binnen de opgravingsputten nauwelijks buiten huisplattegron-
den en de lastiger te interpreteren kuilenclusters voor. De precieze locatie, 
grootte en vorm van de hierop aanwezige huizen kan echter niet eenduidig 
uit het kluwen aan sporen gehaald worden dat ontstaan is door hergebruik 
van deze locatie.

5.1.3 Kuilen binnen de gebouwen

Binnen verschillende van de aangetroffen gebouwplattegronden zijn kuilen 
gevonden. Zowel deze kuilen als de kuilen met paalzettingen eromheen 
worden bij de beschrijving van de structuren behandeld.

5.2 Huisplattegronden

De vervolgopgraving bij Rhenen-Remmerden heeft sporen van in totaal 
4 huisplattegronden opgeleverd, die uit de midden-bronstijd (huizen 2, 3 
en waarschijnlijk 5) en de overgang van de midden- naar de late bronstijd 
(huis 4) dateren. In het rapport van het ADC-onderzoek uit 200� werden 
twee plattegronden gepresenteerd.�� Eén daarvan is vergelijkbaar met de 
huisplattegronden, die tijdens het huidige onderzoek aangetroffen zijn 
en is opgenomen in de beschrijvingen hieronder (huis �). Een andere 
huisplattegrond (waarvan twee mogelijke reconstructies werden gegeven) 
staat hevig ter discussie. Deze is in het voorgaande betoog over de 
kuilenclusters behandeld. In deze paragraaf zal eerst een korte beschrijving 
van de verschillende huisplattegronden gegeven worden. Vervolgens zullen 
kort de dateringen van en vergelijkingen voor de in Rhenen aangetroffen 
huisplattegronden bediscussieerd worden.

5.2.1 Huisbeschrijvingen

Huis 1 (structuur 11)

Deze drieschepige huisplattegrond is aangetroffen en herkend tijdens 
het onderzoek door het ADC in 200�. Voor de volledigheid wordt ze hier 
nog een keer beschreven.�� Het gaat hier om een noordwest-zuidoost 
georiënteerde, drieschepige huisplattegrond, waarvan alleen de dakdragende 
staanders resteren. De sporen van de wandpalen ontbreken, waarschijnlijk 
omdat ze minder diep gefundeerd waren. In totaal zijn zeven gebinten 
herkend. Ten zuidoosten van de plattegrond bevindt zich een paalspoor dat 
mogelijk tot een achtste gebint behoort. De tegenhanger van deze gebintstijl 
zal net buiten de put gelegen hebben. De plattegrond wordt in ieder geval 
wel een stuk symmetrischer als dit zuidoostelijke paar er ook nog bij 
gerekend wordt. De totale lengte van de staanderrijen bedraagt �5,5 meter. 
Rekenen we de meest zuidoostelijke paal ook tot de plattegrond, dan is deze 
minimaal ca 20 meter lang geweest. In het centrale deel van de plattegrond 
liggen de gebintstijlen ca �,80 meter uit elkaar. Tussen het meest westelijke 
en het eerste ten oosten daarvan gelegen gebint lijkt een gebint te 
ontbreken, waardoor hier een gat van 4 meter ontstaan is. De breedte van 
het middenschip ligt rond de 2,25 meter.
Er zijn bij deze plattegrond geen sporen gevonden die wijzen op een 
ingangspartij. Het is mogelijk dat een aantal gebintstijlen, en dan in het 

�3	 	Jongste	�00�.
��	 	Grotendeels	naar	Jongste	�00�,	30-3�.
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bijzonder de twee meest westelijke in de zuidelijke rij, gedurende de 
gebruiksfase van het huis een keer vervangen is. 

De diepte van de paalgaten, die een bruine tot donkergrijsbruine vulling 
hadden, varieerde van gemiddeld 6 cm aan de westzijde tot �5 of zelfs �9 cm 
aan de oostzijde. Geen van de paalsporen heeft dateerbaar vondstmateriaal 
opgeleverd. Dit is wel het geval bij een aantal kuilen die zich in en rondom 
het westelijke deel van de huisplattegrond bevonden. Door hun ligging 
is het zeer waarschijnlijk dat in ieder geval een deel van deze kuilen tot 
de huisplattegrond gerekend moet worden. Ze dienden waarschijnlijk als 
kelderkuilen voor de kortstondige opslag van gewassen e.d. in potten en niet 
los in de grond voor langdurige opslag van zaaigoed als in silo’s.

De kuilen hadden een donkerbruine tot donkergrijze vulling. Drie 
exemplaren leverden aardewerk op dat gedateerd kon worden in de 
(midden-)bronstijd.

Huis 2 (structuur 4)

Huis 2 is een drieschepige huisplattegrond, die in het veld herkend is. Ook 
in dit geval resteren alleen nog de negen gebinten. De plattegrond is WNW-
OZO geörienteerd en is �6 meter lang. De breedte van het middenschip 
varieert tussen de 2,25 en 2,5 meter. De afstand tussen de gebinten ligt 
tussen de �,5 en �,75 meter. 

Twee paren paalsporen, die aan de oost- en aan de westzijde parallel aan 
de zuidelijke rij staanders gelegen zijn, duiden op de aanwezigheid van 
twee ingangen. De afstanden tussen de ingangsstaanders bedraagt in beide 
gevallen �,3 m. Ten oosten van de plattegrond ligt een enkele paal centraal 
tussen de twee gebintstijlen. Mogelijk moeten we aan deze zijde een 
afgerond uiteinde reconstrueren.

De paalsporen die tot deze plattegrond gerekend kunnen worden, hadden 
een donkerbruine tot donkergrijsbruine vulling en waren vergelijkbaar 
van vorm. Over het algemeen kunnen zij gekarakteriseerd worden als 

Fig. 5.7 
Huis	�
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komvormige kuiltjes met homogene vulling en een diepte variërend 
van 20-35 cm. Slechts in enkele gevallen kon een paalschaduw worden 
waargenomen. Uit de staanders is geen dateerbaar materiaal verzameld. 
Net als bij huis � zijn in en rondom deze plattegrond – ditmaal in het 
oostelijk deel – een groot aantal kuilen waargenomen. Ook in dit geval 
kan gesteld worden dat deze kuilen voor een groot gedeelte behoren tot de 
gebruiksfase van de huisplattegrond. De meest overtuigende aanwijzing 
hiervoor is het feit dat ze, op kuil spoor 8.70 na, geen enkele staander 
oversnijden. Deze kuil behoort samen met spoor 8.80 (dat door zijn 
centrale, niet mooi in de zijbeuken gelegen plaatsing, afwijkt van de overige 
kuilen binnen het huis) tot het grote type als beschreven in paragraaf 5.�. 

Alle overige kuilen liggen netjes tussen de staanders en binnen de ruimte 
die tot de huisplattegrond gerekend moet worden, in of op de overgang 
naar de zijbeuken.�� Deze kuilen zijn vergelijkbaar van vorm en hadden 
over het algemeen een platte bodem. Ze behoren tot het middelgrote type 

��	 	Voor	parallellen	zie	Roymans	&	Hiddink	�99�	en	Van	Hoof	&	Jansen	�00�,	37-�0.

Fig. 5.8 
Huis	�	met	kuilen	over	oostzijde

Fig. 5.9 
Kuil	met	grote	delen	van	potten	in	het	oost-
einde	van	huis	3	(spoor	8.93)
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als in paragraaf 5.� beschreven. Alleen vertonen ze niet een drieledige 
opbouw. Net als bij huis � moeten ze waarschijnlijk geïnterpreteerd 
worden als binnen het huis gelegen kelder- of opslagkuilen. De kuilen 
waren vergeleken met de staanders relatief rijk aan vondstmateriaal. In 
kuil (spoor 8.93) werd in het vlak een bodem van een midden-bronstijd pot 
aangetroffen, terwijl op de bodem van de kuil een op zijn kop geplaatste 
onderkant van een tweede pot gevonden werd. Het aardewerk uit de kuilen 
is over het algemeen gedateerd in de midden-bronstijd. Een deel van de 
kuilen bevat aardewerk waarvan een datering in (het begin van) de late 
bronstijd ook mogelijk is.�� Een zeer goede parallel voor deze situatie, is 
een huisplattegrond uit de late bronstijd die in Breda is gevonden en waarin 
ook in een kopse zijde van het huis een groot aantal kuilen is gegraven. In 
één van die kuilen is een complete voorraadpot met daarin een kleinere pot 
aangetroffen.��

Huis 3 (structuur 6)

Huis 3 ligt in het verlengde van huis 2 en is ook in het veld herkend. 
Er resteerde niet meer van dit huis dan twee rijen van zes gebintstijlen. 
Ook bij dit huis gaat het dus om een drieschepige plattegrond, waarvan 
alleen de dakdragende palen bewaard zijn gebleven. Huis 3 is WNW-OZO 
geörienteerd en heeft een totale lengte van �0,5 meter. De breedte van het 
middenschip varieert tussen de 2,0 en de 2,5 meter. De afstand tussen 
de afzonderlijke gebinten is in bijna alle gevallen �,75 meter. Er zijn geen 
paalsporen waargenomen die eventueel met een ingangspartij geassocieerd 
kunnen worden.

De sporen van de gebintstijlen hadden over het algemeen een grijsbruine 
tot donkergrijsbruine homogene vulling en varieerden in diepte van 9 
tot 22 cm. Slechts in één geval is een duidelijke paalschaduw herkend. 
Eén staander (S �03) leverde een enkele kwartsgemagerde scherf op, die 
waarschijnlijk uit de midden-bronstijd dateert.

�6	 	Voor	de	determinatie	van	het	aardewerk:	zie	paragraaf	6.�.
�7	 	Koot	&	Berkvens	�00�,	�0�	+	�39-���	+	�0�-�0�.

Fig. 5.10 
Parallel	voor	huis	�	met	de	kuilen	uit	Breda	
(Koot	&	Berkvens	�00�)
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Huis 4 (structuur 9)

Huis 4 is in het veld herkend en lag zo goed als schoon in het vlak. Ook 
bij huis 4 gaat het om een westnoordwest-oostzuidoost georiënteerde 
drieschepige huisplattegrond, waarvan alleen nog twee rijen van twaalf 
gebintstijlen en mogelijk nog enige wandpalen resteren. De twee rijen 
staanders hebben een lengte van 2� meter en de afzonderlijke palen zijn op 
regelmatige afstand, variërend van �,5 tot 2,0 meter, van elkaar geplaatst. 
De breedte van het middenschip ligt rond de 2,75 meter. Zoals boven al 
vermeld, is het door hun ondiepe fundering uitzonderlijk om wandpalen 
terug te vinden bij opgravingen op zand. Toch lijkt het aannemelijk dat 
enkele sporen in het noordoostelijke deel van de plattegrond die parallel aan 
de noordelijke rij staanders lopen, als restant van een wand geïnterpreteerd 
moeten worden. De afstand van deze wandsporen tot aan het middenschip 
bedraagt �,� – �,2 meter. In het midden van de lange zijde bevinden zich aan 
de noordkant van de plattegrond twee paalsporen, die waarschijnlijk tot de 
ingangspartij gerekend kunnen worden. 

Hoewel de plattegrond op het eerste gezicht vrij regelmatig lijkt te zijn, 
is dit bij nadere bestudering niet echt het geval. De gebinten ten westen 
en ten oosten van de ingang zijn in hun opbouw nogal onregelmatig. 
Direct ten westen van de ingang zitten twee staanders in de zuidelijke 
rij, die echter geen duidelijke tegenhangers in de noordelijke rij hebben, 
waar zich op deze plek maar een enkele staander bevindt. Deze onregel-
matigheid is moeilijk te interpreteren. Een mogelijkheid is dat het gaat 
om een versteviging van de constructie in verband met de aanwezigheid 
van de ingang. Vanwege de korte afstand tussen de ingangspalen (�,0 m, 
tegenover �,3 m in huis 2) is het de vraag of we de palen ten noorden van 
de noordelijke wand als ingang moeten interpreteren, zoals vaak gebeurt bij 
dit soort paalzettingen, of als een versteviging van de constructie voor het 
ontbreken van wandsteun in de zuidzijde. De eigenlijke ingang zou zich 
dan op deze locatie aan de zuidzijde bevinden. 

Bij een nadere beschouwing van de breedtes van deuropeningen in huizen 
uit de midden-bronstijd blijkt dit laatste argument echter niet zo hard. 

Fig. 5.11 
Huis	3



38 Rhenen-RemmeRden

In Rhenen-Remmerden hebben drie van de vijf huizen ingangspartijen 
opgeleverd. Huis 2 heeft twee ingangen van �,3 m; huis 4 een ingang 
van �,0 m en huis 5 (de enige in de kopse zijde) één van �,4 m breed. De 
consistentie in de maatvoering is opvallend, waarbij alleen huis 4 uit de 
toom valt. In Tiel-Medel hebben van de acht huisplattegronden uit de 
midden-bronstijd er slechts twee (de huizen 2 en 4) geen aanwijzingen 
voor een ingangspartij opgeleverd.�� Dit zijn ook de kortste plattegronden, 
waarvan onduidelijk is of ze echt als woonstalhuizen of als bijgebouwen 
moeten worden beschouwd. Over het algemeen heeft ieder huis een 
ingangspartij in één van de kopse kanten bestaande uit hetzij twee, hetzij 
een vierkant van vier palen die dichter op elkaar staan dan de gebintpalen. 
Bij huis 5 zijn twee paalsporen langs de westelijke lange zijde gevonden die 
waarschijnlijk wijzen op een ingangspartij in de lange zijde. Vier keer meet 
de afstand tussen de ingangsstaanders zo’n �,4 m, terwijl de totale variatie 
in de breedte van de ingangspartijen tussen �,3 en �,6 m ligt. Ook op andere 
nederzettingen zijn vergelijkbare afstanden gemeten: in Zijderveld had de 
opgraving door de ROB, evenals te Dodewaard, een ingang van ca. �,3 m 
breed opgeleverd.�� De recente opgravingen te Zijderveld hebben daar drie 
huizen met vier ingangen aan toegevoegd. Drie van die ingangen meten 
ongeveer �,� m (hoewel twee ervan naar buiten toe verbreden naar �,3 en �,5 
m), de vierde meet �,6 m en verbreed naar buiten naar 2,5 m.�0 Het is dus 
opvallend dat alle ingangen een breedte tussen �,0 en �,6 m hebben, met 
name rond �,3 – �,4 m liggend. Gezien de nieuwe gegevens uit Zijderveld 
– waar de wandpalen van de huizen bewaard zijn - blijkt de deurbreedte van 
huis 4 dus niet volledig afwijkend te zijn en kan deze paalzetting toch als 
ingang beschouwd worden.

De paalkuilen waren donkerbruin tot donkerbruingrijs van kleur en 
varieerden in diepte van 8 tot 22 cm. In veel gevallen was slechts een 
homogene vulling herkenbaar. Een enkele maal is een paalschaduw 

�8	 	Van	Hoof	&	Jongste	in	prep.
�9	 	Hulst	�99�
60	 	Knippenberg	&	Jongste	�00�

Fig. 5.12 
Huis	�	met	aangegeven	(met	een	pijl)	de	
vindplaats	van	de	bronzen	speerpunt,	in	lich-
tgrijs	de	mogelijke	wandpalen	en	in	zwart	de	
waarschijnlijke	vindplaats	van	de	‘urn’
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waargenomen. Slechts twee middenstaanders (spoor ��.�5 en ��.�7) leverden 
dateerbaar aardewerk op, dat in het eind van de midden- of het begin van 
de late bronstijd geplaatst moet worden. Een derde middenstaander (spoor 
��.28) leverde een wel zeer opmerkelijke vondst op, namelijk een bronzen 
speerpunt. Deze werd tijdens het couperen horizontaal relatief bovenin 
de coupe gevonden. De speerpunt is opvallend klein en verkeert, ondanks 
het feit dat deze zwaar versleten is, nog in opvallend goede conditie. Door 
het ontbreken van karakteristieke typologische kenmerken kan ook deze 
speerpunt helaas niet nauwkeuriger dan midden- of late bronstijd gedateerd 
worden.�� 

Metalen voorwerpen uit de bronstijd zijn in Nederland relatief zeldzaam. 
Dit geldt in het bijzonder voor nederzettingsterreinen uit deze periode. De 
laatste jaren is deze trend echter wat aan het veranderen en we beschikken 
nu over een groeiend aantal bronstijdnederzettingen waar metalen objecten 
gevonden zijn.��

De speerpunt uit Rhenen is opmerkelijk te noemen, omdat bronzen 
objecten van nederzettingsterreinen over het algemeen klein van stuk zijn. 
Vaak betreft het (fragmenten van) gereedschap en andere kleine objecten, 
die men waarschijnlijk verloren was of die bestemd waren om gerecycled 
te worden. Wapens, waartoe de Rhenense speerpunt gerekend kan worden, 
worden zo goed als nooit op nederzettingsterreinen aangetroffen, maar zijn 
over het algemeen afkomstig uit depots of ‘natte contexten’ zoals moerassen 
en rivieren. In tegenstelling tot vondsten van nederzettingsterreinen worden 
vondsten uit depots en natte contexten vaak als bewuste deposities gezien. 
Dit wil echter niet zeggen dat bepaalde metaalvondsten van nederzettingen 
niet als zodanig beschouwd kunnen worden. Zo lijken bronzen sikkels, 
om wat voor reden dan ook, vaak bewust in of om het huis gedeponeerd te 
zijn.�� Het betreft hier echter wederom gereedschappen. Voor wapens is een 
dergelijke associatie nog nooit aangetoond en de vondst van Rhenen is in dit 
opzicht dus uniek in Nederland.�� 

Het is over het algemeen moeilijk unieke vondsten te interpreteren. De 
context van de Rhenense speerpunt, uit de kuil waarin een dakdragende 
paal van het huis geplaatst was, is in dat opzicht belangrijk. Het is hoogst 
onwaarschijnlijk dat de speerpunt hier bij toeval in terecht gekomen was 
en het lijkt er dan ook op dat we hier van een bewuste depositie moeten 
spreken. Wellicht moeten we deze depositie in verband brengen met 
rituelen die verband hielden met de inwijding of verlating van het huis. 
Een vondst uit een bronstijdnederzetting bij Penhale Moor in Cornwall 
(GB) heeft wel enige affiniteit met de Rhenense vondst. Hier werd tijdens 
de opgraving van een huis uit de midden-bronstijd een bronzen speerpunt 
gevonden, die met veel kracht in de vloer van het huis gestoken leek te zijn. 

6�	 	Voor	een	uitvoerige	bespreking	van	de	bronzen	speerpunt:	zie	paragraaf	6.�.
6�	 	In	de	directe	nabijheid	van	Rhenen	o.a.	het	nederzettingsterrein	bij	Tiel-Medel	(Van	Hoof	&	

Jongste	in	prep.).	Daarnaast	kennen	we	metalen	objecten	van	de	nederzettingen	‘Eigenblok’	
bij	Geldermalsen	en	‘de	Bogen’	bij	Meteren	(Jongste	&	Van	Wijngaarden	�00�;	Meijlink	&	
Kranendonk	�00�).	Op	de	locatie	de	Beijerd	&	’t	Riet	bij	Cuijk	is	recent	een	bronzen	beiteltje	
gevonden	in	een	kuil	die	onderdeel	uitmaakt	van	een	nederzetting	(Heirbaut	in	prep.).	Zie	
Fontijn	�00�,	37�-�	(appendix	9)	voor	een	lijst	van	het	Zuid-Nederlandse	materiaal.

63	 	Fontijn	�00�,	���.
6�	 	Mogelijke	uitzonderingen	hierop	zijn	twee	speerpunten	die	gevonden	zijn	bij	de	opgravin-

gen	Wijk	bij	Duurstede	‘de	Horden’	en	Wijk	bij	Duurstede	‘de	Geer’.	De	associatie	met	de	
bronstijdnederzettingen	is	hier	echter	niet	duidelijk	(Fontijn	�00�,	37�).	
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Door de opgraver werd deze vondst geïnterpreteerd als één van de laatste 
handelingen bij het verlaten van het huis. Het huis zou zo door middel 
van de speerpunt ‘ritueel gedood’ zijn.�� Vanwege de platte ligging van de 
Rhenense speerpunt kan de speer niet geschacht zijn geweest tijdens de 
deponering. Een met kracht steken van de punt in de vloer lijkt hier dan ook 
niet aan de orde. De ligging hoog in het paalspoor lijkt echter wel te wijzen 
op een deponering na het verwijderen of wegrotten van de paal en dus op 
het einde van het gebruik van het huis.

Net als bij huis � en 2 bevinden er zich ook in huis 4 enkele kuilen die tot 
de gebruiksfase van het huis gerekend kunnen worden. Beide kuilen liggen 
in het oostelijk deel van de plattegrond, één centraal in het middenschip 
(spoor ��.�8) en één (spoor ��.35) in het noordoostelijke gedeelte van het huis 
precies tussen twee staanders en de sporen die als wand geïnterpreteerd 
zijn. Beide kuilen behoren tot het middelgrote type als beschreven in 
paragraaf 5.�. De grote in het middenschip gelegen kuil had een silovormige 
doorsnede met een uitwaaierende platte bodem en was nog ca 65 cm diep. 
De andere kuil had ook een platte bodem, maar was nog slechts 20 cm 
diep. De centraal in het middenschip gelegen kuil heeft een aanzienlijke 
hoeveelheid aardewerk opgeleverd, waaronder een (helaas zwaar 
gefragmenteerde) dikwandige, kwartsgemagerde pot. Naast grof materiaal 
is ook dunwandiger versierd aardewerk aangetroffen. Het aardewerk dateert 
– net als dat uit de twee middenstaanders�� - waarschijnlijk uit het eind 
van de midden- of het begin van de late bronstijd. Deze datering wordt 
bevestigd door een �4C-datering uit een houtskoolrijk monster uit de 
primaire, onderste vullaag van deze kuil. De ouderdom van het monster ligt 

6�	 	Nowakowski	�00�,	�39.
66	 	Eén	van	deze	staanders	leverde	een	verbrande,	rijk	met	spatels	versierde	scherf	op	die	

volledig	overeenkomt	met	het	versierde	materiaal	uit	de	kuil.	Vanwege	de	overeenkomst	in	
vondstmateriaal	uit	huissporen	en	kuil	en	vanwege	de	centrale	ligging	in	de	schoon	in	het	
vlak	gelegen	huisplattegrond,	worden	huis	en	kuil	als	gelijktijdig	beschouwd.	Daarom	is	een	
datering	op	grote	brokken	houtskool	uit	de	kuil	als	representatief	geacht	voor	een	datering	
van	de	huisplattegrond.	Uit	de	paalsporen	werden	immers	in	de	botanische	monsters	alleen	
kleine	fragmenten	houtskool	gevonden	die	ook	als	zwerfvuil	in	de	paalsporen	zouden	kun-
nen	zijn	gekomen.

Fig. 5.13 
De	vondstomstandigheden	van	de	speerpunt



Rhenen-RemmeRden    4�

voornamelijk in de �2de eeuw voor Christus.�� Een goede parallel voor deze 
kuil is bekend van Oss-De Geer. Deze kuil kent eveneens een siloprofiel, 
maar is nog iets dieper bewaard. Deze kuil is buiten een huisplattegrond 
gelegen waarbinnen zich eveneens centraal op de middenas een kuil 
bevindt. Deze is echter slechts �0-�5 cm diep en wordt als haardkuil gezien. 
Huis en kuil dateren op basis van de �4C’s in de vijftiende eeuw cal BC.��

Huis 5 (structuur 10)

Huis 5 is ook in het veld herkend en lag net als huis 4 zo goed als schoon 
in het vlak. Deze structuur is niet volledig opgegraven omdat het in het 
noordoostelijke deel van het terrein in feite om een proefsleuvenonderzoek 
ging. Hierdoor ontbreekt een deel van de westzijde. De plattegrond is om 
dezelfde reden niet verder gecoupeerd.��

Ook bij huis 5 gaat het om een oost-west geörienteerde, drieschepige 
huisplattegrond. De lengte van het opgegraven gedeelte meet minimaal 
�7,5 meter en bestaat uit acht gebinten. De afstand tussen de gebinten 
onderling ligt tussen de �,5 en �,75 meter. De afstand tussen de gebintstijlen 
bedraagt ongeveer 2,75 meter. In de noordelijke staanderrij bevinden zich 
nog een aantal extra paalsporen, die gezien het ontbreken van sporen in de 
directe omgeving van de plattegrond, er waarschijnlijk bij gerekend moeten 
worden. 

Een trechtervormige configuratie van palen aan de oostelijke korte zijde 
moet waarschijnlijk geïnterpreteerd worden als ingangspartij. De afstand 
tussen de deurposten bedraagt �,4 m. Daarnaast bevinden zich in deze 
plattegrond ook nog twee kuilen die waarschijnlijk tot de gebruiksfase van 
het huis gerekend moeten worden. De kuil die centraal in het middenschip 

67	 	Datering	Poz-���67	van	�9�0±30	BP.	Met	�σ-waarschijnlijkheid	levert	deze	een	gecalib-
reerde	datering	van	��70-�0�0	cal	BC	op,	met	een	waarschijnlijkheid	van	�σ	een	datering	
van	��60-��30	(�0,�%)	of	van	���0-���0	(�7,8%)	op.

68	 	Jansen	&	Van	Hoof	�003,	��-�6.
69	 	Er	is	voor	gekozen	huis	�	wel	compleet	te	couperen	en	af	te	werken,	omdat	die	plattegrond	

al	aan	het	oppervlak	lag	in	het	bouwrijp	gemaakte	deel	van	het	plangebied.	Huis	�	werd	nog	
door	een	–	zij	het	zeer	dunne	-	laag	esdek	afgedekt.	

Fig. 5.14 
Huis	�
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ligt, is echter relatief klein en misschien betreft het hier eerder een paalkuil 
van een extra staander.
Zoals boven al vermeld was het binnen het proefsleuvenonderzoek niet 
mogelijk om de sporen van deze plattegrond te couperen. Er is dan ook 
geen dateerbaar materiaal verzameld dat met deze plattegrond geassocieerd 
kan worden. Toch kunnen we ervan uitgaan - mede door vergelijking met 
elders gevonden, wel gedateerde, plattegronden - dat huis 5 in de midden- 
(of late) bronstijd gedateerd moet worden.

5.2.2 Vergelijkingen en discussie

Het gaat bij de vijf huizen uit Rhenen-Remmerden in alle gevallen om 
drieschepige plattegronden, waarvan nog slechts sporen van de gebinten 
resteren. Afgezien van huis 4 ontbreken bij alle plattegronden sporen van de 
wand. De reden hiervoor is dat de wand minder diep gefundeerd was dan de 
gebintstijlen. De wand vormde namelijk geen dragend element van het huis. 
Op zandopgravingen zoals Rhenen-Remmerden, waar het oorspronkelijke 
bodemprofiel vaak aanzienlijk afgetopt is, blijven sporen van de wand 
over het algemeen niet bewaard. Buiten de middenstaanders zijn er echter 
in Remmerden toch andere sporen teruggevonden, die op één of andere 
manier met de constructie geassocieerd moeten worden. Hierbij gaat het 
in het bijzonder om paalzettingen langs de lange, en in één geval de korte, 
zijde, die waarschijnlijk de ingang tot de huizen markeren (huizen 2, 4 en 
5). Daarnaast zijn er in en rondom een aantal huizen kuilen aangetroffen, 
die uit de gebruiksfase van het huis dateren en waarschijnlijk als kelder- of 
voorraadkuilen gediend hebben.
De lengtes van de plattegronden variëren van �0,5 tot 2� meter. We moeten 
hier echter in het achterhoofd houden dat de huizen inclusief de in het vlak 
niet meer zichtbare wand oorspronkelijk twee tot drie meter langer geweest 
zijn. Hetzelfde geldt voor de genoemde breedtes van de plattegrond. Bij 
breedtes die voor het middenschip gegeven zijn, moet ook zo’n 2 tot 3 meter 
opgeteld worden.
De verschillende huisplattegronden van Rhenen-Remmerden kunnen 
op basis van vondstmateriaal in de midden bronstijd (huis � t/m 3) en in 
de overgangsfase van de midden naar late bronstijd (huis 4) gedateerd 
worden. Uit huis 5 kon geen dateerbaar materiaal verzameld worden, maar 
een vergelijking met andere gedateerde plattegronden maakt het zeer 
aannemelijk dat ook huis 5 in deze periode geplaatst moet worden. Alleen 
huis 4 is op basis van een inpandige kuil absoluut gedateerd in de �2e eeuw 
cal BC.

De huisplattegronden van Rhenen-Remmerden kunnen goed vergeleken 
worden met bronstijdplattegronden die elders in Nederland zijn 
aangetroffen. Het gaat hier om plattegronden, waarbij het dak door 
twee rijen middenstaanders gedragen werd en rustte op een wand die 
opgetrokken was uit vlechtwerk. Dergelijke wanden waren over het 
algemeen niet diep gefundeerd en manifesteren zich in het vlak als kleine 
paalsporen. In sommige (in een natte omgeving gesitueerde) gevallen 
bevindt zich om het geheel nog een drainagegreppel. 
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De dichtstbijgelegen parallellen zijn de plattegronden van ‘De Horden’ bij 
Wijk bij Duurstede.�0 Hier resteerden in de meeste gevallen ook alleen nog 
twee rijen middenstaanders en paalzettingen die met een eventuele ingang 
in verband gebracht konden worden. Rondom een aantal plattegronden van 
‘De Horden’ bevonden zich nog wel (restanten van) drainagegreppels. Ook 
van andere vindplaatsen in het oostelijke rivierengebied kennen we een 
aanzienlijk aantal zeer vergelijkbare, zoniet identieke, plattegronden. Ook 
hier resteren vaak alleen de twee rijen middenstaanders, waarbij verdere 
sporen van de wand ontbreken.�� Op de beter geconserveerde vindplaatsen 
zoals Zijderveld��, Dodewaard��, ‘Eigenblok’ bij Geldermalsen�� en ‘De 
Bogen’ bij Meteren�� zijn de huisplattegronden ook zeer vergelijkbaar met 
die uit Rhenen. Het enige verschil is dat hier vaak nog wel sporen van de 
wand worden teruggevonden. 
Uit deze opsomming lijkt het misschien zo te zijn dat het voorkomen van 
dit soort plattegronden beperkt is tot het oostelijke rivierengebied. Dit is 
echter niet het geval. De drieschepige huisplattegronden uit Andijk en 
Bovenkarspel (Noord-Holland) zijn - op hun wandgreppels na - bijvoorbeeld 
zeer vergelijkbaar met de huizen van Rhenen.�� Daarnaast kan huis B van 
de locatie ‘Den Burg’ op Texel vermeld worden. Ook als we kijken naar 
de zuidelijke zandgronden komen we vergelijkbare plattegronden tegen, 
bijvoorbeeld in Breda-West�� en Oss-De Geer.�� De verspreiding van dit 
soort plattegronden lijkt over het algemeen dus niet beperkt te zijn tot de 
klei van het rivierengebied, waar de meeste exemplaren zijn aangetroffen.

Structuren zoals aangetroffen te Rhenen worden over het algemeen 
geïnterpreteerd als woonstalhuis, waarin mens en vee onder één dak zijn 
ondergebracht.�� Dit soort lange rechthoekige huizen met regelmatig 
geplaatste paren middenstaanders lijken over het algemeen gedurende een 
relatief korte periode, i.e. in de tweede helft van de midden-bronstijd (MBT-
B �500-�050 BC) in gebruik geweest te zijn.�0 Op basis van het aardewerk 
dat incidenteel uit de paalsporen van de huizen zelf, maar voornamelijk uit 
de daarbinnen aangetroffen kuilen afkomstig is, kan huis 2 in de midden-
bronstijd gedateerd worden. Huis 4 bevatte echter aardewerk dat rijk 
versierd was en als late bronstijd gekarakteriseerd is. Een �4C leverde echter 
een datering op die vooral in de �2e eeuw BC en dus op het echte einde 
van de midden-bronstijd valt. Hieruit kan worden opgemaakt dat wat in de 
aardewerkanalyse als late bronstijd is beschreven, vooral rond de overgang 
van de midden- naar de late bronstijd gedateerd kan worden. Hoewel er dus 
zowel materiaal uit de ‘midden-’  als uit de ‘late’ bronstijd aanwezig is, zou 
de hoofdfase van bewoning van het terrein die gekenmerkt wordt door een 
vijftal grote huizen met bijgebouwen, e.d. zich in een periode van één of 
enkele eeuwen op het einde van de midden-bronstijd B kunnen afspelen. 

70	 	Hessing	�99�.
7�	 	Bijvoorbeeld	Tiel-Medel.	Op	de	door	het	ARC	opgegraven	vindplaats	�	(Hielkema	�003)	is	

één	zo’n	plattegrond	opgegraven.	De	door	Archol	opgegraven	vindplaats	8	leverde	een	
veelvoud	aan	dit	soort	plattegronden	op	(Van	Hoof	&	Jongste	in	prep.).

7�	 	Hulst	�99�;	Knippenberg	&	Jongste	�00�.
73	 	Hulst	�99�.
7�	 	Jongste	&	Van	Wijngaarden	�00�.
7�	 	Meijlink	&	Kranendonk	�00�.
76	 	IJzereef	&	Van	Regteren	Altena	�99�.
77	 	‘Huifakker’	huis	�	en	�	(Koot	&	Berkvens	�00�,	6�-63).
78	 	‘Spaanderstraat’	huis	�	(Jansen	&	Van	Hoof	�003,	�3).
79	 	Fokkens	&	Roymans	�99�.
80	 	Bourgeois	&	Arnoldussen	�006.
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Daarmee bevindt het hoofdbestanddeel van de nederzetting zich op het 
einde van de periode waaruit nog eenduidige gegevens over nederzettings-
opbouw en huizenbouw bekend zijn.�� Het is nog vrij onduidelijk hoe lang 
deze bouwtraditie van lange drieschepige huizen nog doorloopt. Alleen 
voor Drenthe zijn genoeg gegevens beschikbaar om eenduidig te kunnen 
stellen dat deze traditie nog tot diep in de late bronstijd doorloopt.�� Voor de 
regio Rhenen zou de niet nauwkeurig gedateerde huisplattegrond uit Elst 
– ’t Woud een aanwijzing voor een doorleven van een vergelijkbare huizen-
bouwtraditie in de late bronstijd zijn.��

 In de vroege ijzertijd bouwt men dan overal in Nederland kortere huizen.�� 
Ten zuiden van de rivieren wordt de opbouw daarvan tweeschepig, ten 
noorden van de rivieren blijft die drieschepig. Goede voorbeelden van 
dergelijke plattegronden zijn in de regio bekend uit Wijk bij Duurstede 
– De Horden�� en uit Ede – De Vallei.�� Gedurende de late bronstijd of de 
vroege ijzertijd treedt er dus een verandering op, waardoor de huizen een 
aanzienlijk stuk korter worden. Dit korter worden van de huizen wordt 
wel geïnterpreteerd in termen van een ideologische verandering, waarbij 
de nucleated family de extended family verving als kleinste sociale eenheid. 
Met andere woorden een boerderij werd slechts nog bewoond door twee 
volwassenen met kinderen. Mogelijk kan het korter worden van de huizen 
ook in verband gebracht worden met andere manieren van stalling in de late 
bronstijd / vroege ijzertijd.��

De plattegronden van Rhenen-Remmerden passen dus goed in de bekende 
ideeën over de ontwikkeling van de huizenbouw in Nederland, maar zijn 
vooral interessant omdat ze zowel regionaal als chronologisch gezien een 
zone vullen waaruit nog weinig gegevens beschikbaar zijn.

5.3 Overige Structuren

In deze paragraaf worden de overige structuren besproken die in Rhenen-
Remmerden zijn aangetroffen. Het gaat hierbij om een aantal vier- en 
zespalige spiekers, een grote kuil met een paalzetting eromheen en een 
palenrij.

5.3.1 Spiekers en schuren

Het vervolgonderzoek in Rhenen-Remmerden heeft in totaal vijf spiekers 
opgeleverd. Tijdens het onderzoek in 200� zijn eveneens een aantal spiekers 
aangetroffen, waaronder een achtpalige spieker ten westen van huis � 
en twee zespalige spiekers ten noorden van huis 2 (structuur 4). Deze 
worden hier niet verder beschreven. Verder zullen hier alleen die spiekers 
beschreven worden, die in het veld herkend zijn. Het is zeer waarschijnlijk 
dat zich onder de verschillende clusters paalsporen en kuilen nog verdere 
exemplaren bevinden, maar het is nogal moeilijk om deze er met enige 
zekerheid uit te filteren. 

8�	 	Vergelijk	Bourgeois	&	Arnoldussen	�006,	met	name	fig.	�	en	fig.	6	waarin	duidelijk	is	dat	er	
voor	de	��e	eeuw	BC	(rond	�9�0	BP)	al	veel	minder	dateringen	beschikbaar	zijn	dan	voor	de	
drie	eeuwen	daarvoor.

8�	 	Huijts	�99�,	37	+	��.
83	 	Kroniek	Utrecht	�980-�98�,	�3.
8�	 	Fokkens	�997.
8�	 	Hessing	�99�,	�0.
86	 	Bijlsma	&	Schrijer	�003.
87	 	Voor	een	discussie	van	deze	problematiek	zie	Fokkens	�997	&	�003.
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Spieker 1 (structuur 1)

Een vierpalige spieker met afmetingen van 2,7 x 2,2 meter. De paalkuilen 
hadden allen een homogene vulling, waarin verder geen paalschaduw te 
herkennen was. Eén spoor (spoor �.8)  bevatte een scherf aardewerk die 
mogelijk uit de midden bronstijd dateert.

Spieker 2 (structuur 3)

Spieker 2 maakt deel uit van wat in eerste instantie als een �0- tot �2-palige 
huisplattegrond herkend is. Bij nadere analyse van de sporen bleek dat 
deze ‘huisplattegrond’ opgedeeld moest worden in een drietal spiekers, o.a. 
omdat de afstand tussen de als staanders geïnterpreteerde sporen nogal 
onregelmatig is en omdat de staanders niet echt netjes in lijn liggen. Het 
geheel lijkt te bestaan uit een zespalige spieker in het westelijk deel en twee 
vierpalige spiekers in het oostelijk deel. 

Spieker 2 is de zespalige spieker in het westelijk deel. Deze spieker meet 3,8 
x 2,6 meter. Eén paalspoor van deze structuur is waarschijnlijk vergraven 
door een latere kuil. De coupes van de vijf resterende paalsporen komen 
duidelijk met elkaar overeen en in bijna alle gevallen is een duidelijke 
paalschaduw herkenbaar. Dat deze paalkuilen bij elkaar horen blijkt ook 
wel uit het feit dat ze duidelijk verschillen van de overige 8 paalkuilen ten 
oosten van spieker 2. Spieker 2 meet 3,8 x 2,6 meter. De sporen hebben 
geen dateerbaar materiaal opgeleverd.

Spieker 3 (structuur 12)

Spieker 3 is een vierpalige spieker direct ten oosten van spieker 2. Deze 
spieker meet 2,� x 3,0 meter. In geen van de paalsporen van deze spieker is 
dateerbaar materiaal gevonden. 

Spieker 4 (structuur 13)

Spieker 4 is de meest oostelijke in de rij spiekers en meet 2,0 x 2,9 meter. 
De vierpalige spieker heeft paalkuilen van vergelijkbare vorm. Geen van de 
sporen heeft dateerbaar materiaal opgeleverd. 
 
Spieker 5 (structuur 7)

Deze spieker ligt ten zuiden van huis 3 en ligt schoon in het vlak. Het gaat 
om een zespalige spieker met afmetingen van 2,7 x 2,2 meter. De paalkuilen 
zijn niet gecoupeerd en er is dus geen eventueel daterend materiaal 
verzameld.

Spieker 6 (structuur 14)

Spieker 6 is een zespalige spieker in de zuidwest-hoek van put 9. De spieker 
ligt schoon in het vlak en meet 3,� x �,6 meter. Eén spoor is tijdens het 
couperen vervallen, een ander was nogal vaag begrensd. Toch lijkt het hier 
om een structuur te gaan. Geen van de sporen heeft dateerbaar materiaal 
opgeleverd. 

Kuil met paalzetting (structuur 5)

Deze structuur bestaat uit een grote kuil met daaromheen een min of meer 
rechthoekige paalzetting. De structuur ligt schoon in het vlak, waardoor het 
aannemelijk is dat het grootste deel van de palen bij deze structuur hoort. 
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De structuur meet 2,8 x 2,4 meter. De paalkuilen waren allen vergelijkbaar 
van vorm en bestonden uit een komvormig kuiltje met een homogene 
grijsbruine tot donkergrijsbruine vulling. Helaas heeft geen van de 
paalkuilen daterend materiaal opgeleverd. 

De centrale kuil binnen de paalzetting is ca 55 cm diep en heeft een 
afgeronde bodem. De kuil leverde een enkele scherf prehistorisch aardewerk 
op, die mogelijk in de ijzertijd gedateerd moet worden.
Tijdens het in 200� door het ADC uitgevoerde onderzoek is een 
vergelijkbare structuur gevonden ten noorden van huis 2. Ook hier gaat het 
om een grote kuil met daaromheen een ovaalvormige paalzetting van �2 
paalgaten met een grijsbruine vulling en een grote variatie in diepte (5 tot 
40 cm). De kuil binnen de paalzetting had een diepte van �,27 meter met 
een afgeronde onderzijde, maar het kon niet uitgesloten worden dat het 
hier een natuurlijke verstoring betrof. De vulling van de kuil en één van de 
paalgaten leverden aardewerk op dat in de (midden-)bronstijd gedateerd is. 

De functie van deze structuren is niet duidelijk. Interessant is wel dat in 
Tiel-Medel eveneens op een nederzetting uit de midden-bronstijd een 
vergelijkbare structuur werd aangetroffen.��

5.3.2 Palenrij

Ten westen van spieker � zijn een viertal palen gevonden, die min of meer 
in een rij liggen. Het betreft hier mogelijk de restanten van een hekwerk. 
Geen van de paalkuilen uit deze palenrij heeft dateerbaar materiaal 
opgeleverd. Vergelijkbare (korte) palenrijtjes zijn aangetroffen tijdens het 
ADC-onderzoek in 200�. Ze lijken hier vooral geconcentreerd te zijn rond 
huis �

88	 	Van	Hoof	&	Jongste	in	prep.Fi
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Fig. 5.16 
Kuilen	met	paalzetting	(A:	Rhenen,	B:	Tiel)
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5.4 Nederzettingssysteem

5.4.1 De vroege bronstijd en midden-bronstijd A-bewoning 

Uit het grootste deel van de kuilen en structuren aangetroffen in 2005 is 
aardewerk afkomstig dat in de midden- of late bronstijd dateert. Opvallend 
is het ontbreken van materiaal uit de vroege bronstijd (2�00-�800 cal BC). 
Dit was immers een belangrijke component van het vondstmateriaal uit het 
onderzoek van 200� (daar in navolging van Fokkens 200� laat-neolithicum 
C genoemd). Dit materiaal beperkte zich echter vrijwel uitsluitend tot 
kuilencluster �, waarbuiten slechts 2 losse sporen nog materiaal uit de 
vroege bronstijd leverden.�� Over het gebruik van het terrein in de vroege 
bronstijd kan daarom voorlopig weinig meer gezegd worden dan dat het zijn 
weerslag heeft gevonden in een dunne vondstspreiding bestaande uit enkele 
losse sporen in een palenzwerm en een kuilencluster. Mogelijk is hier wel 
sprake van huisplaatsen. In het bijzonder zou dit kunnen gelden voor een 
palencluster op de westelijke opgravingslocatie uit 200�. Daarin zijn echter 
geen eenduidige plattegronden herkenbaar, wat waarschijnlijk veroorzaakt 
is door regelmatige nieuwbouw tijdens de lange gebruiksduur van deze 
locatie waarvan tot in de ijzertijd gebruik is gemaakt. De in 200� op deze 

89	 	Jongste	�00�,	�9.

Fig. 5.17 
Sporen	uit	de	vroege	bronstijd	binnen	het	
opgravingsareaal
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locatie gereconstrueerde plattegronden uit de midden-bronstijd A (�800-
�500 cal BC) moeten daarom als een poging gezien worden orde in de chaos 
te scheppen, die echter niet als duidelijke huisplattegronden geaccepteerd 
kunnen worden.

Het vrijwel ontbreken van eenduidige huisplattegronden uit de vroege 
bronstijd en de midden-bronstijd A kan echter ook samenhangen met 
een specifiek landschapsgebruik in deze tijd. Tijdens het grootschalige 
onderzoek in Oss�0 zijn namelijk geregeld midden op hectare-grote 
vlakdekkende opgravingen alleen geïsoleerde kuilen en waterputten uit de 
eerste helft van de bronstijd gevonden. Dit patroon wordt geïnterpreteerd 
als de weerslag van een heel diffuus landschapsgebruik. Dit patroon komt 
ook in de midden-bronstijd B van Oss voor. In die periode komen naast 
dergelijke losse spreidingen van enkele kuilen of waterputten echter ook 
huisplaatsen voor te Mikkeldonk en De Geer. Deze huisplaatsen liggen 
helemaal op de noordrand van de dekzandvlakte waarop Oss en Berghem 
gelegen zijn. Ten noorden daarvan zijn wel oppervlaktevindplaatsen bekend 
uit het laat-neolithicum en de vroege bronstijd, maar hebben tot op heden 
geen grootschalige opgravingen plaatsgevonden. Dit betekent dat er voor 
de hele vroege en midden-bronstijd een beeld geschetst kan worden van 
een diffuus landschapsgebruik dat niet alleen bestaat uit strak omlijnde 
erven waar de gebouwen en kuilen zich clusteren, maar waar nog ver van 
de huisplaatsen groepjes waterputten en kuilen voorkomen. Mogelijk lagen 
die tussen de akkers en weilanden, of waren ze gelieerd aan activiteiten die 
ver van het huis uitgevoerd werden. De reden waarom de huisplaatsen uit 
de vroege bronstijd en de midden-bronstijd A hier nog niet bekend zijn, zou 
dan kunnen liggen in het feit dat die nog verder naar het noorden, dichter 
bij de Maas gelegen waren. Aanwijzing daarvoor zouden de bekende opper-
vlaktevindplaatsen uit deze periode kunnen zijn.

In Rhenen-Remmerden kunnen twee verklaringen worden gegeven voor de 
aangetroffen verschijnselen: 
- er is sprake van een huisplaats, waarvan de huisplattegrond door latere 

bouwactiviteiten niet meer herkenbaar is. 
- er is sprake van een dunne spreiding van sporen en vondsten (waartoe 

dan ook de vondsten gedaan tijdens het ROB-onderzoek van �988 
gerekend moeten worden) die betrokken kunnen worden bij eerder 
tijdens bouwactiviteiten in het industriegebied Remmerden gedane 
vondsten. Dit zou betekenen dat de feitelijke huisplaatsen niet binnen 
het opgegraven areaal hebben gelegen. Waar de huisplaatsen zelf dan 
gelokaliseerd moeten worden, is niet duidelijk. In beide interpreta-
tiemodellen is echter duidelijk dat de in 200� en 2005 opgegraven 
bewoningssporen deel uitmaken van een groot bewoningslandschap 
waartoe ook de eerder onder het bebouwde deel van Remmerden 
aangetroffen sporen uit de vroege bronstijd en het neolithicum behoren 
(zie hoofdstuk 3).

5.4.2 Bewoning in de midden-bronstijd B en de late bronstijd

Het hoofdbestanddeel van de nu aangetroffen bewoningssporen dateert 
uit de midden-bronstijd B en de overgang naar de late bronstijd. De 

90	 	Jansen	en	Van	Hoof	�003,	��-�6	+	�6	+	�07-�09.
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aangetroffen vijf grote drieschepige huisplattegronden komen goed overeen 
met andere bekende exemplaren uit die periode.�� Opvallend is dat alle 
huizen in Rhenen-Remmerden een vrijwel identieke oriëntatie kennen, te 
weten westnoordwest-oostzuidoost. Alleen huis 5 wijkt enigszins van deze 
oriëntatie af met een vrijwel precies oost-west ligging. De huizen liggen 
enigszins dwars op het reliëf en het smeltwaterdal, maar niet haaks. Hoewel 
het zeer waarschijnlijk is dat niet alle huizen gelijktijdig hebben gestaan, 
lijkt er dus wel sprake te zijn van een zekere nederzettings-layout. Die kan 
echter veroorzaakt zijn door het slechts respecteren van oude, in verval 
zijnde maar nog in het landschap zichtbare, erfplaatsen (en dus niet door 
een vooropgesteld plan). Dat erfstructuren nog lang zichtbaar waren en 
ook hergebruikt werden of opnieuw opgenomen werden in de dagelijkse 
leefomgeving, is o.a. voor de brons- en ijzertijd van Oss aannemelijk 
gemaakt.�� Een dergelijke layout is dan niet al van te voren ontworpen, maar 
wel het resultaat van bewuste menselijke keuzes over landschapsinrich-
ting en daarom bruikbaar als eenheid van analyse. Daarom kan de vraag 
gesteld worden hoe de nederzettingsstructuur van Rhenen-Remmerden nu 
aansluit bij wat bekend is over nederzettingsstructuur in Nederland. Daarbij 
zal het echte noorden van Nederland buiten beschouwing worden gelaten, 
aangezien het nederzettingspatroon in Drenthe en omgeving en in West-
Friesland sterk afwijkt van wat uit Centraal- en Zuid-Nederland bekend is.�� 
De dichtstbijgelegen grootschalig onderzochte nederzetting uit de midden-
bronstijd is Wijk-bij-Duurstede – De Horden.�� Hier werden tien huizen uit 
de bronstijd gevonden, omgeven door een klein aantal spiekers en enkele 
kuilen, die vooral rond één huis geclusterd waren. De nederzetting dateert 
op basis van de �4C-dateringen in de �4e en �3e eeuw cal BC en zal daarmee 
deels gelijktijdig zijn met de nederzetting Remmerden. Opvallend is vooral 
de losse spreiding van huizen op De Horden. De huizen liggen alleen of 
per groepje van twee op ca 50 tot �00 m van de volgende huisplaats.�� Dit 
is opvallend, aangezien binnen de putgrenzen van Rhenen-Remmerden de 
huizen ook per één of twee lijken voor te komen. Hoewel er ten zuiden van 
huis � en ten oosten van de huizen 2 en 3 niet is opgegraven en de huizen 4 
en 5 alleen door proefsleuven zijn omgeven, lijkt er toch sprake te zijn van 
zones zonder huisplattegronden tussen deze huisplaatsen. Terwijl het dus 
goed mogelijk is dat er tussen de cluster van huis 2 en 3 en die van huis 4 
en 5 nog een huisplaats ligt (in ieder geval is daar nog genoeg ruimte voor 
over buiten de opgravingsputten), is de maximale afstand tussen de twee 
huisplaatsen hier 75 m. Tussen huis � en de huizen 2 en 3 bedraagt de 
afstand ca �60 m, maar daartussen is ook nog veel ruimte voor een andere 
huisplaats. 

Opvallend in de plattegrond van De Horden is dat de huizen wanneer ze 
met zijn tweeën voorkomen, direct naast elkaar liggen. Dit lijkt op een heel 
directe relatie tussen beide huizen te wijzen, die bijvoorbeeld zou kunnen 
worden geïnterpreteerd als de weerslag van twee opeenvolgende huisfasen 
9�	 	Vergelijk	de	dateringen	voor	dergelijke	huisplattegronden	in	Bourgeois	&	Arnoldussen	�006.
9�	 	Fokkens	�00�a.
93	 	In	Drenthe	is	bijvoorbeeld	sprake	van	sterk	plaatsvaste,	geclusterde	nederzettingen	waar	

huizen	regelmatig	verlengd	werden,	soms	de	hele	nederzettingsstructuur	�80°	gedraaid	
werd,	e.d.	(Harsema	�99�;	Fokkens	�00�b,	��3-��7).	In	West-Friesland	is	sprake	van	huisp-
laatsen	binnen	een	uitgebreid	greppelsysteem	waarin	ook	soms	zeer	zware	clustering	kan	
optreden	(IJzereef	&	Van	Regteren	Altena	�99�).

9�	 	De	informatie	over	deze	vindplaats	is	naar	Hessing	�99�.
9�	 	Hessing	�99�,	fig.	�.
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van één huisplaats. Op een vergelijkbare directe relatie zouden de huizen 
2 en 3 kunnen wijzen die in elkaars verlengde, vrijwel tegen elkaar aan 
liggen. Die relatie is zo sterk, dat ze in eerste instantie in het veld bijna als 
één huis waren geïnterpreteerd, totdat bleek dat er toch echt een knik in de 
staanderrijen zat. Bij de huizen 4 en 5 is die band in plattegrond minder 
sterk vanwege de grotere afstand en het opvallende verschil in oriëntatie 
tussen beide huizen.

Voor de overige hoge gronden direct ten noorden van de Rijn zijn weinig 
gegevens beschikbaar. In Ede is een mogelijke midden-bronstijdplattegrond 
opgegraven, maar deze blinkt niet uit in duidelijkheid.�� In Elst is nog 
een grote drieschepige plattegrond uit de late bronstijd of vroege ijzertijd 
gevonden.�� Daarna is er pas weer een aantal nederzettingen onderzocht in 
de IJsselvallei rond Zwolle, Deventer en Zutphen. In Deventer zijn op de 
Margijnen Enk twee plattegronden vlak naast elkaar gevonden. Daaromheen 
bevinden zich echter grote gaten in de opgravingsplattegrond, waarin nog 
een derde huisplattegrond zichtbaar is.�� In Colmschate is bij Deventer een 
vijftal plattegronden met vrij losse spreiding gevonden.�� Naar de zuidzijde 
is de opgravingsgrens echter vrij snel bereikt. Op andere locaties is weinig 
ruimte rondom de huisplaatsen zelf opgegraven, zodat uitspraken over 
nederzettingsopbouw lastig zijn. Voorlopig lijken de gegevens hier echter 
eerder aan te sluiten op de Midden- en Zuid-Nederlandse situatie, dan op de 
situatie in Drenthe.

Uit het gebied tussen de grote rivieren was tot voor kort vooral zeer 
gedetailleerde informatie op huisniveau beschikbaar. Door goede conser-
veringsomstandigheden was het onderzoek daar namelijk sterk gericht 
op het gedetailleerde onderzoek van vondstspreidingen binnen en rond 
het huis. Recentelijk zijn daar echter de gegevens bijgekomen van 
enkele grootschalige nederzettingsonderzoeken, waar door het vrijwel 
ontbreken van vondstlagen de aandacht sterker op de nederzettingsstruc-
tuur was gelegd. In Zijderveld is door dit recente onderzoek, inclusief de 
in archeologische kringen zeer bekende oude opgraving van Zijderveld, 
een viertal huisplaatsen uit de midden-bronstijd opgegraven.�00 Ook hier 
vallen de dateringen, op één hekwerkje na, in de �5e – �3e eeuw cal BC. 
In Tiel-Medel werd een negental grote huizen uit de midden-bronstijd en 
enkele gebouwen uit de late bronstijd herkend.�0� De dateringen voor de 
midden-bronstijd vallen opnieuw grotendeels in de �5e-�2e eeuw cal BC 
(één oudere datering wordt als verdacht beschouwd), aangevuld met een erf 
uit de late bronstijd daterend in de �0e-9e eeuw cal BC. De gegevens van 
de opgravingen uitgevoerd in het kader van de aanleg van de Betuweroute, 
zijn slechts beperkt bruikbaar op dit schaalniveau. De meeste van deze 

96	 	Putker	�986.
97	 	Kroniek	Utrecht	�980-�98�,	�3.
98	 	Modderman	�9��.
99	 	Van	Beek	�00�,	��.
�00		De	gegevens	aangaande	het	onderzoek	in	Zijderveld	zijn	gebaseerd	op	Knippenberg	&	

Jongste	�00�.
�0�		De	uitwerking	van	de	opgraving	te	Tiel-Medel	is	momenteel	bezig.	De	hier	gebruikte	

gegevens	zijn	dus	een	weerslag	van	de	huidige	stand	van	zaken.	Er	kunnen	dus	tot	aan	
de	definitieve	rapportage	(Van	Hoof&	Jongste	in	prep.)	nog	veranderingen	optreden.	De	
algehele	structuur	van	de	nederzetting	uit	de	midden-bronstijd	is	echter	ook	op	dit	moment	
al	zeer	duidelijk	en	zal	naar	aller	waarschijnlijkheid	daardoor	slechts	in	details	kunnen	veran-
deren.
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opgravingen zijn namelijk sterk op het huisniveau gericht. Hierdoor 
vertonen de opgravingsplattegronden grote gaten die niet toestaan te zeggen 
hoe ver huizen uit elkaar lagen. Alleen op vindplaats 29 van de Bogen 
kunnen drie duidelijke huisplaatsen binnen een aaneengesloten opgegraven 
areaal herkend worden.�0� Aanvullend probleem is dat in deze opgravings-
plattegronden zeer veel huizen ‘herkend’ zijn op de tekentafel. Veel van 
deze plattegronden kunnen niet als betrouwbaar aangemerkt worden�0� en 
daarom zijn bij de analyse opgeschoonde vindplaatsoverzichten gebruikt die 
veel minder plattegronden tonen dan de originele opgravingstekeningen. 

Opvallend is opnieuw dat in Zijderveld drie van de vier huizen en in Tiel vijf 
van de acht tot negen huizen een vrijwel identieke oriëntatie kennen.�0� In 
Zijderveld staat het vierde huis daar precies haaks op, in Tiel zijn dat de drie 
tot vier overige huizen. Huis 2 van Tiel sluit aan op de dominante richting 
in Tiel, maar wijkt daar voldoende van af om opvallend te zijn (vergelijkbaar 
dus met huis 5 in Rhenen). Ook in de Betuweroute-opgravingen is steeds 
sprake van één of twee oriëntatiemogelijkheden voor de huizen, hoewel die 
richtingen niet altijd mooi haaks op elkaar staan. Binnen het aaneengesloten 
onderzochte deel van de nederzetting Zijderveld is de afstand tussen de 
huizen slechts 25-50 m. Die afstand is gelijk aan de afmetingen van de 
met hekwerkjes omgeven erven. In De Bogen-29 (25-30 m) en Tiel (�5-50 
m) zijn deze afstanden vergelijkbaar. In Tiel is echter niet duidelijk hoe 
groot de afstanden tussen de centrale en de westelijke huisplaatsen van de 
nederzetting zijn, aangezien het noordelijk deel van de nederzetting (die op 
basis van de spoorspreiding de verbinding zou kunnen maken) niet binnen 
het plangebied lag en daarom niet opgegraven is. Wel is opvallend dat in 
Tiel de huizen weer vaker in groepjes van twee liggen, en zelfs één keer het 
huis op vrijwel dezelfde plek is herbouwd. Ook in de andere Betuwerouten
ederzettingen is duidelijk dat herbouw op dezelfde plek slechts incidenteel 
plaatsvindt en er vrijwel nooit meer dan twee huisfasen op één erflocatie te 
vinden zijn. Enige twee uitzonderingen hierop vormen de meest westelijke 
huisplaats in Tiel en de huisplaats van Dodewaard.�0� In beide gevallen is 
namelijk sprake van een huisplaats met een herbouwfase op dezelfde locatie 
en een op korte afstand daarvan gelegen derde huisfase (in Dodewaard op 
�0 m afstand, in Tiel op �7 m). In Tiel zijn er aanwijzingen voor dat deze 
huizen als behorend tot één erf moeten worden beschouwd.

In Zuid-Nederland zijn het vooral de opgravingen in Breda, Geldrop en Oss 
die bruikbaar zijn voor analyses op nederzettingsniveau. In Breda is er op 
Moskes sprake van één geïsoleerde huisplattegrond en op Huifakker van 
twee naast elkaar gelegen plattegronden op 50 m afstand van een volgende 
huisplaats. Behalve ten zuiden van dit laatste huis op Huifakker waar de 
opgravingsgrens al snel bereikt is, worden de huizen verder door grote lege 
zones omgeven.�0� In Geldrop zijn twee huisplaatsen onderzocht.�0� Op 
beide huisplaatsen ligt één huisplattegrond. Hoewel rond gebouw 2 weinig 

�0�		Meijlink	&	Kranendonk	�00�.
�03		Vergelijk	Arnoldussen	in	prep.
�0�		In	een	enkel	geval	is	onduidelijk	of	de	plattegrond	als	een	groot	bijgebouw	of	een	klein	

hoofdgebouw	gezien	moet	worden.
�0�		Theunissen	�999,	�39-���.
�06	 Gegevens Breda naar Koot & Berkvens 2004, 55-63.
�07		Gegevens	Geldrop	naar	Wesdorp	�997.	De	gebouwen	3	en	�	moeten	als	bijgebouwen	geïn-

terpreteerd	worden.
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vierkante meters zijn opgegraven, is het bij huis � – ondanks dat er naar het 
zuiden toe enkele gaten zitten tussen de proefsleuven en opgravingsput-
ten – moeilijk voor te stellen dat hier een intensief bewoonde nederzetting 
zou liggen met dicht opeen gelegen huisplaatsen. In Oss ontstaat een 
vergelijkbaar beeld. In Oss – De Geer werd een geïsoleerde huisplattegrond 
gevonden.�0� Alleen naar het westen wordt de opgravingsgrens al vrij snel 
bereikt (ca. �5 m), naar de overige zijden bedragen die afstanden 50-�00 
m. Op de grens van de plangebieden Ussen en Mikkeldonk werden in Oss 
twee tot drie huisplaatsen vrijgelegd.�0� Opnieuw gaat het om eenfasige 
huisplaatsen. Moeilijker is het zinvolle uitspraken te doen over de neder-
zettingsstructuur aangezien er enkele grote gaten in de opgravingsplat-
tegrond zitten. Toch lijkt het erop dat indien de opgravingsputten van 
Ussen en Mikkeldonk gecombineerd worden, er sprake moet zijn van een 
diffuus nederzettingssysteem met grote lege vlakken tussen en rond de 
huisplaatsen. Bij de overige onderzochte nederzettingen uit de midden-
bronstijd is steeds te weinig ruimte rond de huisplaats opgegraven om 
inzicht in de nederzettingsopbouw te krijgen. Wel is steeds duidelijk dat het 
om hetzij eenfasige huisplaatsen (Loon op Zand, Nijnsel, Sittard, Maldegem 
en Blerick), hetzij om huizen met een herbouwfase (Engelen, Venray en 
waarschijnlijk Weelde) gaat. In Oss, Breda en Engelen kennen alle huisplat-
tegronden een gelijke oriëntering. Alleen in Geldrop is sprake van twee 
huizen met min of meer haaks op elkaar staande oriëntatie. 

Terwijl de nederzettingen in het rivierengebied dus een minder ruime 
opbouw lijken te kennen dan de nederzettingen in Rhenen en Wijk-bij-
Duurstede, is er ook sprake van een groot verschil in nederzettingsop-
bouw tussen Zijderveld en Tiel. In Zijderveld is namelijk sprake van 
naast elkaar op een stroomrug gelegen erven, waarop één huis, enkele 
spiekers, drenkkuilen en waterputten liggen. Daaromheen bevinden zich 
dan uitgebreide greppelsystemen die akkers en weidegronden zullen 
hebben ingeperkt. In Tiel echter lijkt vaker sprake te zijn van herbouw en 
hergebruik van een huisplaats en van een gezamenlijk ontworpen neder-
zettingsstructuur. Rond de huizen bevinden zich namelijk wel de clusters 
bijgebouwen als spiekers en schuurtjes, en al iets minder eenduidig de 
waterputten, maar de grote kuilen lijken een andere structuur te tonen. Er 
is sprake van een opvallende nederzettingsopbouw waarbij de huizen in 
rechthoekvorm rond een centrale open plek liggen waar geen gebouwen 
zijn aangetroffen maar wel clusters kuilen. De huizen liggen daar met 
haaks op elkaar staande oriëntatie omheen: langs de oost- en de westrand 
zijn de huizen min of meer noordzuid georiënteerd, langs de noord- en de 
zuidrand oostwest.��0 In het rivierengebied lijkt op grootschalig onderzochte 
nederzettingslocaties als Zijderveld en Tiel veel meer sprake te zijn van een 
gestructureerde nederzettingsopzet dan bijvoorbeeld in Wijk-bij-Duurstede 
of Rhenen. Deels ligt de oorzaak daarvan in de betere conservering van 
hekwerkjes, e.d. in het rivierengebied waardoor hier in de opgraving 
rechthoekige, door hekjes omgeven, tegen elkaar gelegen erven zichtbaar 
zijn in een strak verkaveld landschap. Dat deel van de gegevens ontbreekt 

�08		Jansen	&	Van	Hoof	�003.
�09		Fokkens	�99�;	Schinkel	�998;	Fokkens	�00�b,	���.
��0		Hierbij	moet	wel	aangetekend	worden	dat	aan	de	noordzijde	slechts	�	huisplattegrond	

kon	worden	onderzocht	en	verder	vooral	bijgebouwen	en	palenzwermen	konden	worden	
vastgelegd	die	de	randen	zullen	vormen	van	erven	die	verder	naar	het	noorden,	buiten	het	
plangebied,	zijn	gelegen.
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vrijwel altijd op de zandgronden. Toch lijkt daar op plekken als Wijk-bij-
Duurstede (hoewel technisch gezien niet op het zand gelegen) en Breda 
een veel losser nederzettingsbeeld op te duiken dan in het rivierengebied. 
De huisplaatsen liggen verder van elkaar af, en vierkant opgezette neder-
zettingsstructuren als aangetroffen in Tiel zijn hier onbekend (uiteraard 
geldt dit beeld opnieuw voor Nederland zonder het noordoosten, met 
name zonder Drenthe). Hoewel de afstanden tussen de huisplaatsen in het 
rivierengebied dus kleiner lijken te zijn dan die op de nederzettingen aan de 
voet van de Utrechtse Heuvelrug, bestaan er veel overeenkomsten in neder-
zettingsopbouw, met regelmatig voorkomen van twee plattegronden op 
dezelfde huisplaats binnen een verder eenfasig erfsysteem, e.d. Opvallend 
is wel dat in het rivierengebied huizen haaks op elkaar georiënteerd kunnen 
zijn, wat in Rhenen en Wijk-bij-Duurstede niet voorkomt, maar bijvoorbeeld 
wel in Drenthe. 

5.5 Een laatste bewoningsfase? De ijzertijd van Rhenen-Remmerden

Slechts vijf sporen konden in de ijzertijd gedateerd worden, vier daarvan 
liggen in de omgeving van kuilencluster 3 (zie par. 5.�). Dit sluit goed aan 
op het beeld dat op basis van de opgravingen uit 200� verkregen was. 
Daar werden ook uitsluitend op de westelijke opgravingslocatie (direct ten 
zuiden van kuilencluster 3 gelegen) enkele verspreide sporen in de ijzertijd 
gedateerd. Daarbij gaat het zowel om paalsporen (waaruit geen structuren 
opgemaakt kunnen worden) als om kuilen. Het gebruik van het terrein 
dat in de ijzertijd moet hebben plaatsgevonden, is hetzij extensief geweest, 
waarbij het een dunne spreiding aan sporen heeft achtergelaten zoals in de 
putten is aangetroffen, hetzij is het zwaartepunt buiten de opgravingsputten 
gelegen. Er zijn aanwijzingen voor dit laatste idee. Direct ten noorden van 
het plangebied zijn namelijk waarnemingen gedaan tijdens het graven van 
een waterleidingssleuf. Het vondstmateriaal dat hierbij verzameld is, is in 
het kader van deze rapportage bestudeerd.��� Dit blijkt juist voor een groot 
deel uit ijzertijdaardewerk te bestaan. Daarom is het heel waarschijnlijk 
dat de nederzettingssporen uit de ijzertijd doorlopen naar het noorden. De 
vraag is dan hoe zich dit verhoudt tot het graf dat de aanleiding vormde 
voor het onderzoek uit 2005. Met vrij grote zekerheid is de locatie van de 
urnvondst in de proefsleuf direct ten oosten van huis 4 aangetroffen.��� 
De ‘urnresten’ blijken, net als het overige ijzertijdmateriaal, uit de vroege 
ijzertijd te stammen. Het zijn echter zeer incomplete delen van een 
tweetal potten, waarbij slechts één fragment gecremeerd menselijk bot is 
gevonden.��� Er zijn twee mogelijkheden:
- het gaat daadwerkelijk om een crematiegraf dat helaas sterk verstoord is. 

Indien deze tot een cluster graven of zelfs een grafveld behoort, moet het 
vervolg hiervan ten noorden (mogelijk ook ten oosten) van het huidige 
plangebied gezocht worden. Indien het om een geïsoleerd graf gaat, is 
deze waarschijnlijk gerelateerd aan de nederzetting uit de vroege ijzertijd 
die op basis van de waarnemingen in de waterleidingssleuf ten noorden 
van het plangebied verwacht mag worden. Dergelijke geïsoleerde graven 

���		Dit	materiaal	en	de	bijbehorende	documentatie	werden	welwillend	ter	beschikking	gesteld	
door	Edwin	van	Hagen	(Rhenen).

���		In	samenspraak	met	de	vinders	en	op	basis	van	de	waarnemingen	aan	het	spoor	(schop-
steken,	mate	van	losheid	vulling,	e.d.)	gaat	het	hierbij	naar	aller	waarschijnlijkheid	om	de	
westelijke	van	de	twee	recente	verstoringen	ten	oosten	van	huis	�.

��3		Determinatie	botmateriaal	door	Menno	Hoogland	(Faculteit	Archeologie,	Universiteit	Lei-
den).
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gerelateerd aan nederzettingen uit de ijzertijd zijn ondertussen op 
meerdere plaatsen bekend. Vooral in het direct aan de overzijde van 
de grote rivieren gelegen Oss zijn meerdere geïsoleerde graven uit de 
ijzertijd onderzocht.��� 

- het gaat om een nederzettingskuil met afvalmateriaal. Tot dit afval 
behoren dan zowel resten van keukengerei als incidentele menselijke 
botfragmenten. Dit is een fenomeen dat in de hele prehistorie van 
Noordwest-Europa regelmatig waargenomen wordt. Zowel kleine botjes, 
als complete schedels als soms complete begravingen komen in neder-
zettingskuilen voor. Men leefde dus daadwerkelijk met de doden. Om 
het in huidige termen te stellen: ze hadden de urn van opa op de schouw 
staan.

���		Jansen	&	Van	Hoof	�003,	�6-�7.
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6. Materiaalonderzoek

6.1 Het aardewerk (S. Arnoldussen)

6.1.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt het aardewerk besproken dat gevonden is tijdens het 
archeologisch onderzoek te Rhenen – Remmerden II. Op dit terrein heeft 
al eerder archeologisch onderzoek plaatsgevonden,��� waarbij hoofdzakelijk 
aardewerk uit de (vroege) bronstijd en ijzertijd en enkele Romeinse en 
middeleeuwse scherven werden gevonden.��� Ook zijn er door lokale 
archeologen vondsten van prehistorisch aardewerk van het terrein bekend. 
Deze twee collecties kunnen als referentie dienen bij de studie van het in 
februari en maart 2005 door Archol opgegraven aardewerk. 

6.1.2 Werkwijze

Al het aardewerk is op scherfniveau beschreven. Per scherf zijn indien 
mogelijk waarnemingen vastgelegd met betrekking tot het baksel (bakwijze, 
hardheid en magering), de vormaspecten (techniek, rand-, wand- en 
bodemvorm), oppervlakteverschijnselen en versiering. Uiteraard is het 
niet mogelijk bij iedere scherf al deze parameters te onderzoeken. Zo zijn 
zeer kleine scherven (kleiner dan � cm2) zonder verdere bijzonderheden 
(versiering, opvallende magering) enkel geteld en gewogen als één 
‘volgnummer’ binnen een vondstnummer. Gruis is dus wel opgenomen in 
de genoemde aantallen en gewichten.

6.1.3 Algemene kenmerken

Het bestudeerde aardewerk betreft minimaal 943 fragmenten, met een 
gewicht van 8547 gram. Het aardewerk is hoofdzakelijk prehistorisch, 
met vermoedelijk een zwaartepunt in de midden- tot en met late 
Bronstijd, aangevuld met een geringere component ijzertijdaardewerk 
en wat fragmenten Romeins en middeleeuws materiaal. Opmerkelijk is 
de afwezigheid van scherven uit de vroege bronstijd, die tijdens eerder 
onderzoek wel veelvuldig werden aangetroffen.���

periode aantal gewicht

onbekend �6 73.3

prehistorisch	(indet) 96 �98.9

prehistorisch	(NEO-IJZER) �� �89.�

prehistorisch	(wrs	BRONS) ��� 3��.9

prehistorisch	(wrs	IJZER) �7 3�3.�

bronstijd	(indet) ��0 �0�7.9

bronstijd,	mog	BRONSV/MBT-A � ��.3

bronstijd,	mog.	BRONSM �86 3�8�.�

bronstijd,	wrs.	BRONSM 3� 9��.�

bronstijd,	mog	MBT-B/LBT 6� ��3.�

bronstijd,	midden	of	late �3 �3�.6

bronstijd	of	ijzertijd � 96.9

late	bronstijd �6 ��6.9

late	bronstijd	of	ijzertijd 8 �8.8 periode aantal gewicht

late	bronstijd	/	vroege	ijzertijd 9 97.� wrs.	prehistorisch ��6 �6�.�

ijzertijd �6 �90.� wrs.	bronstijd 6�6 7�99.7

Romeins	of	middeleeuws �� 338.7 wrs.	ijzertijd ��� ��86.�

middeleeuwen �� ���.� wrs.	Rom	of	ME �6 ��9.8

recent � 7 overig � 7

	totaal 9�3 980�.3 	totaal 9�3 980�.3

���		Jongste	�00�.
��6		Bloo	in	Jongste	�00�.
��7		Bloo	in	Jongste	�00�.

Tabel 6.1 
Aantallen	en	gewichten	per	periode
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De meerderheid (763 fragmenten, 8�25 gram) van de scherven is afkomstig 
uit de grondsporen, waarbij de meeste scherven als prehistorisch en 
meer specifiek als (in het bijzonder midden- en late) bronstijd gedateerd 
moeten worden. Slechts in �� sporen werden scherven (�2 fragmenten, 243 
gram) gevonden die vermoedelijk in de ijzertijd dateren. In twee andere 
sporen (7.2 en 8.77) werd één scherf aangetroffen die in de Romeinse tijd 
of de middeleeuwen gedateerd moet worden. Aangezien de spoortypen 
niet systematisch in een database waren verwerkt, kan geen getailleerde 
analyse worden gemaakt van de relaties tussen vaatwerk en spoortypen. 
Op basis van het verspreidingsbeeld zoals reconstrueerbaar met de digitale 
sporenkaart, lijkt het meeste aardewerk echter afkomstig te zijn uit grotere 
grondsporen, zoals greppels en kuilen. Bij de scherven die geborgen zijn uit 
de afdekkende eerdlaag tijdens het aanleggen van het vlak (�8� fragmenten, 
�674 gram), is het aandeel bronstijdaardewerk geringer en domineert 
vooral het ijzertijdaardewerk (97 fragmenten, 722 gram), aangevuld met 
wat mogelijk Romeins (22 fragmenten, 345 gram ) en middeleeuws (23 
fragmenten, 208 gram) scherfmateriaal. 

In dit hoofdstuk wordt vooral ingegaan op de technologische en 
morfologische aspecten van het prehistorische aardewerk uit de bronstijd 
en ijzertijd. De meerderheid van de bewoningssporen, en vermoedelijk ook 
de huisplaatsen zijn in deze periode te dateren (zie hoofdstuk 5). Van het 
materiaal uit de andere perioden wordt meer summier verslag gedaan. 

Neolithicum

Van een klein aantal scherven (24 fragmenten, 264 gram) afkomstig uit 
twee sporen (9.5 en 8.�2) werd vermoed dat het (laat-)neolithisch aardewerk 
zou kunnen betreffen. Op basis van de associatie van deze scherven binnen 
de sporen met over het algemeen relatief dunwandige, soms versierde 
scherven van potten met aanwijzingen voor duidelijk geprofileerde 2- en 3-
ledige potvormen, lijkt een datering van deze scherven rond de late bronstijd 
meer aannemelijk (zie hieronder).

Bronstijd

Het bronstijdaardewerk van Rhenen – Remmerden II lijkt in twee 
bakselgroepen te verdelen te zijn. De eerste groep lijkt te bestaan uit 
overwegend meer dikwandig vaatwerk, dat vaker met meer en ook grotere 
fragmenten gebroken kwarts gemagerd lijkt te zijn, waarbij vooral aan de 
buitenzijde krimpscheuren rond de kwartsfragmenten voorkomen. Het 
oppervlak is veelal geglad (vingervegen) aan de binnen- en buitenzijde. 
De tweede groep lijkt wat minder dikwandig te zijn en de magering bevat 
vaker zand, in aanvulling op de relatief wat minder aanwezige en fijner 
gebroken kwarts. Ook bij deze groep is de binnenzijde veelal geglad, maar 
voelt het buitenoppervlak wat ruwer (zandiger) aan. Scherven van deze 
tweede bakselgroep tonen vaker aanwijzingen voor een (soms duidelijk 
geprofileerde) gelede potvorm en zijn vaker versierd. De betekenis van 
het onderscheid tussen deze twee bakselgroepen is onduidelijk. Deze zou 
echter een functionele of chronologische oorsprong kunnen hebben. Het 
voorkomen van potvormen en versieringswijzen bij scherven van de tweede 
groep in complexen elders die in de late bronstijd en/of vroege ijzertijd 
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gedateerd worden, doet vermoeden dat beide groepen in ieder geval de 
gehele bronstijd beslaan. Het vermoeden bestaat dat binnen de eerste groep 
hoofdzakelijk aardewerk uit de vroege en midden-bronstijd is vertegenwoor-
digd en dat de tweede groep een aardewerkrepertoire uit de (overgang van 
de MBT-B naar de) late bronstijd representeert. Zodoende worden hieronder 
de parameters baksel, potopbouw en versiering voor een aantal periodes met 
elkaar vergeleken.

Vroege (?) en midden-bronstijd

Voor de vergelijking zijn 442 scherven, met een gewicht van 5052 gram 
gebruikt. Deze zijn gedateerd als ‘bronstijd algemeen’ of ‘midden-bronstijd’. 
Magering met gebroken kwarts (hoofdzakelijk tussen de 2 en �0 mm 
groot) overheerst. In steeds minder dan vijf gevallen is soms gebroken 
steen (anders dan kwarts), potgruis, organisch materiaal of ongebroken 
kwarts (grind) als bijmenging zichtbaar. Bij 23 scherven komt zand voor 
in de magering, maar de hoeveelheid is altijd gering en het is nooit het 
dominante mageringsmateriaal. In vier gevallen werd wel ‘veel’ zand als 
mageringsmiddel aangetroffen (V75APH.3 (spoor 5.50�0) / V�76APB.5 
(spoor 9.5) / V�97APB.� (spoor 9.29) / V�85APB.� (spoor 9.�6). De eerste 
drie hebben allemaal de opmerking ‘mog/wrs late bronstijd’ meegekregen, 
maar zijn voorzichtigheidshalve als bronstijd algemeen gedateerd. De 
meeste scherven getuigen aan de buitenzijde van een oxiderend bakmilieu, 
waarbij meestal de kern van de scherf niet volledig heeft kunnen oxideren 
(donkere kern). Bij ongeveer 40% van de scherven is binnenkant wél 
en bij 40% niet geoxideerd. Bij een zeventiental scherven was duidelijk 
zichtbaar dat het vaatwerk door middel van kleirollen was vormgegeven. 
De gemiddelde wanddikte bedraagt ��.89 mm en enkele zeer dikke 
scherven (tot 23 mm) komen voor. De weinige (N = �3) aanwezige randen 
zijn rond of afgerond rechthoekig en éénmaal afgeschuind. Enkel in twee 
sporen (5.44 en 8.93) komen scherven voor die wijzen op het voorkomen 
van een flauwe tweeledige potvorm. Versiering is vrijwel afwezig. Eén 
scherf uit spoor �.28 (V07APB.2) toont twee rijen van mogelijk parallelle 
nagelindrukken. Een scherf uit laag 5020 (V90APB.�) van put 6 toont 
gepaarde nagelindrukken in een v-vorm, hetgeen vaak voorkomt bij groter 
vaatwerk uit de perioden met laat klokbeker- en wikkeldraad-aardewerk. 
Spoor �5 uit put 6 (V96APB.�) leverde ook een versierde scherf op die qua 
versiering doet denken aan laat-wikkeldraad- of Hilversum-aardewerk, 
hoewel de indruk (wikkeldraad of korte touwstempel (maggot)) niet zeer 
duidelijk is. Verder komen tweemaal een losse vingertopindruk en éénmaal 
een losse nagelindruk voor. 

Door de veelal sterke fragmentatie zijn weinig uitspraken te doen over de 
morfologie van het vaatwerk. Enkel in spoor 8.93 werd een completer stuk 
vaatwerk (bodemfragmenten en een gedeelte van de wand, �9 fragmenten 
van �008 gr en 249 gr gruis) aangetroffen dat geheel werd geborgen. De 
pot bleek vondstloos en viel na het uitprepareren in fragmenten uitéén. De 
bodemdiameter is �5 cm en de fragmenten tonen dat de pot was vervaardigd 
door 5 cm brede kleistroken aanéén te kneden tot een �3 mm dikke wand. 
De klei was gemagerd met gebroken kwarts, waarbij enkele fragmenten 
duidelijk gebroken kiezels bleken. 
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Late midden-bronstijd (?) en late bronstijd / vroege ijzertijd 

Deze groep bestaat uit ��4 scherven met een totaalgewicht van ��25 
gram. Twee tot vier millimeter grote fragmenten gebroken kwarts zijn 
het dominante mageringsmateriaal, in 30% van de gevallen aangevuld 
met zand. De hoeveelheid zand lijkt groter te zijn dan bij de hierboven 
beschreven groep en wordt hoofdzakelijk aangetroffen in combinatie met 
een geringere hoeveelheid, veelal kleiner gebroken, kwarts. Incidenteel 
komt verder gebroken steen (anders dan kwarts) en ongebroken kwarts in 
aanvulling voor. In twee fragmenten werd mogelijk potgruis waargenomen 
(V���APN.5, spoor 8.�2 / V�22APB.� (spoor 8.�4)), bij twee andere - als 
waarschijnlijk ijzertijd gedetermineerde - scherven (V48APY.2  en 
V54APH.�, beiden spoor 5.5020) was de identificatie van het potgruis 
zeker. De bakomstandigheden lijken zeer sterk op die van de hierboven 
beschreven groep. Twaalf scherven lijken relatief wat harder gebakken 
te zijn. De meeste scherven zijn aan de buitenzijde geoxideerd, waarbij 
meestal de kern van de scherf niet volledig heeft kunnen oxideren (donkere 
kern). Bij ongeveer 40% van de scherven is de binnenkant wél en bij 30% 
niet geoxideerd. Slecht éénmaal was een rolaanzet duidelijk herkenbaar. 
Bij ongeveer een kwart van de scherven is het buitenoppervlak geglad, in 
twee gevallen waarschijnlijk gepolijst (V�99APY.�, spoor 9.5 / V2�8APB.3, 
spoor 9.20). Veelal is dan ook de binnenzijde geglad en soms zijn hier 
nog vingervegen zichtbaar. De gemiddelde wanddikte is 8 mm, waarbij de 
meerderheid van de scherven tussen de 6 en �� mm dik is. De randen zijn 
veelal rond of afgerond rechthoekig (N = �4), met uitzondering van drie 
meer rechthoekige randen en één flauw naar buiten gebogen rand van een 
drieledige pot uit spoor ��.�8 (V333APB.3). Buiten deze laatstgenoemde 
scherf wijzen nog vijf scherven duidelijk op het voorkomen van drieledige 
vormen, soms met een wat meer geprononceerde halsknik (V�2�APB.�, 
spoor 8.�3 / V54APH.� (waarschijnlijk ijzertijd), spoor 5.5020 / V333APB.2 
/ V�76APB.�, spoor 9.5: fig. 6.4). Ook komen een aantal (N = 9) scherven 
voor met aanwijzingen voor een tweeledige, conische vorm, soms met een 
scherpe buikknik. Vijftien scherven binnen deze groep tonen versiering. 
In drie gevallen betreft het een enkele rij nagelindrukken bovenop de rand. 
Horizontale rijen van verticaal ingedrukte nagels komen viermaal voor, 
waarbij in één geval (V�46APB.9, spoor 8.80) duidelijk is dat de versiering 
aan de buitenkant van de rand is aangebracht. De randscherven uit spoor 
8.83 (V�59APB) tonen een rij vingertopindrukken op de schouder, circa 3 
cm onder de rand. Eén scherf (V26APB.�, spoor 5.2�) toont twee rijen elkaar 
rakende en snijdende schuin geplaatste nagelindrukken aan de binnenkant 
van de rand en halfronde spatelindrukken aan de buitenzijde van de rand. 
Een enkele rij vingertopindrukken kwam verder voor op een scherf uit spoor 
5.50�0 (V75APH.4). Enkel op enige scherven uit spoor 9.5 (V�76APB.�) 
komen nagelindrukken in ordelijke vlakken voor (fig. 6.4). 

IJzertijd

De kenmerken van het ijzertijdaardewerk worden beschreven op basis van 
een groep van 56 fragmenten, in totaal 590 gram. Deze scherven zijn - op 
één met fijn grind gemagerde scherf na - allen met potgruis gemagerd. 
Bij circa 40% van de scherven wordt het potgruis gecombineerd met zand 
aangetroffen. Vijftien scherven tonen een geheel gereduceerde doorsnede, 
bij acht scherven is enkel de kern nog gereduceerd en bij twintig andere 
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lijkt alleen de buitenzijde te hebben kunnen oxideren. De scherven zijn 
soms (N = ��) aan de binnen- en buitenzijde geglad en in twee gevallen 
vermoedelijk gepolijst. Vier scherven zijn mogelijk bewust ruw gelaten of 
gemaakt en tweemaal is besmijting geconstateerd (bijvoorbeeld bij spoor 
9.66). De gemiddelde wanddikte is bijna 9 mm, en zelden dunner dan 7 
of dikker dan �� mm. Enkele scherven uit de afdekkende eerdlaag van put 
5 en fragmenten uit spoor 9.66 tonen aan dat twee- en drieledige vormen 
voorkomen, soms met afgerond rechthoekige of flauw naar buiten gebogen 
randen (N = 4). Buiten de met vingertopindrukken versierde randscherf uit 
spoor 9.66 is het aardewerk in deze groep niet versierd. 

Romeinse Tijd en Middeleeuwen

Vrijwel al het mogelijk Romeinse en middeleeuwse aardewerk is afkomstig 
uit de eerdlaag. Zodoende is er geen duidelijke relatie te leggen met de 
andere archeologische resten en wordt dit aardewerk slechts summier 
besproken. Afgezien van enkele duidelijke Romeinse scherven lijken 
de meeste scherven uit de volle middeleeuwen te dateren. In ieder 
geval lijken kogelpotten en - soms met radstempel versierde - potten 
van Pingsdorf-baksel aanwezig te zijn. Verder werden een klein aantal 
scherven grijsbakkend aardewerk herkend en één mogelijk fragment van 
een Paffrath-pot. Eén geglazuurde scherf roodbakkend aardewerk vormt de 
jongste vondst binnen dit complex.

6.1.4 Interpretatie

Er zijn weinig concrete aanwijzingen voor de functie van het aardewerk. 
Aankoeksel op binnen- of buitenzijde van �� scherven van het prehistorische 
aardewerk duiden op een rol in de voedselbereiding. Het is niet duidelijk 
of de in 28 gevallen aangetroffen secundaire verbranding wijst op een 
secundaire functie (zoals de bekleding van haarden of ovenvloeren) of een 
niet-intentionele transformatie representeert. 

De verspreiding van het aardewerk uit de bronstijd toont slechts enkele 
clusters. Opmerkelijk is dat de kuilen die (op de overgang van de midden-
bronstijd-B naar de) late bronstijd worden gedateerd, binnen de clusters van 
kuilen met de dateringen bronstijd algemeen en mogelijk midden-bronstijd 
zijn gelegen (clusters A – D).

De enige uitzondering wordt gevormd door de kuil ��.�8, gelegen 
binnen huis 4 waaromheen verder geen materiaalrijke kuilen werden 
aangetroffen.��� In totaal, dus met zowel het door Archol geborgen 
aardewerk als het aardewerk dat later door amateur-archeologen uit deze 
kuil is geborgen (zie hieronder), bevatte deze kuil �49 scherven (2,2 kg ) die 
in de late bronstijd kunnen worden gedateerd. Het aardewerk is dunwandig 
(5.5 – �3 mm, 80% tussen de 6 en 9 mm) en gemagerd met gebroken 
kwarts of gebroken kwarts en zand. Slechts twee scherven waren gemagerd 
met potgruis en zand, twee met enkel zand en één scherf met potgruis en 
gebroken kwarts. Dit geeft aan dat gebroken kwarts gedurende deze fase van 
de late bronstijd nog het dominante mageringsmateriaal was. 

��8	Alleen	ten	oosten	van	het	huis	was	tijdens	het	bouwrijp	maken	van	het	terrein	nog	een	vond-
strijk	spoor	aangetroffen.	Dit	dateert	echter	in	de	ijzertijd	(zie	verder).
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Het ijzertijdaardewerk lijkt hoofdzakelijk in het noordwesten van het 
onderzochte deel voor te komen. 

De datering van het aardewerk is veelal lastig. Buiten de beter te dateren 
Romeinse en middeleeuwse scherven, kan (maar hoeft niet) het als 
bronstijd gedetermineerde aardewerk een grote tijdsdiepte representeren. 
Hierboven is al aangegeven dat voor de dikwandige, gladde en met grovere 
fracties gebroken kwarts gemagerde scherven een midden-bronstijd datering 
goed zou passen. Deze datering is echter hoofdzakelijk gebaseerd op de 
scherfdikte en het nauwelijks voorkomen van versiering. Het voorkomen 
van emmer- of tonvormen en het afwezig zijn van duidelijke twee- en 
drieledige vormen kan een ondersteunend argument vormen voor een 
algemene midden-bronstijd datering. Feitelijk zou dit materiaal uit bijna 

Fig. 6.1 
Clusters	van	kuilen	met	bronstijd	algemeen	
(lichtblauw)	en	vermoedelijk	midden-bronsti-
jd	(donkerblauw),	mogelijk	late	bronstijd	(lich-
tpaars)	en	zeker	late	bronstijd	(donker	paars)	
aardewerk.	De	kuilenclusters	zijn	aangemerkt	
met	de	letters	A-D

Fig. 6.2 
Spoor	��.�8	binnen	huisplattegrond	�



Rhenen-RemmeRden    63

de gehele bronstijd kunnen stammen. Het valt dus niet te zeggen of dit 
aardewerk uit de vroege- of het laatste deel van de midden-bronstijd-B stamt, 
hoewel de laatstgenoemde periode op basis van het vrijwel ontbreken van 
versieringen en stafbanden de voorkeur heeft.

De tweede bakselgroep, herkenbaar aan het ruwe ‘zandige’ oppervlak en de 
toegenomen variatie in potvormen en versiering, lijkt zijn beste parallellen 
te kennen in het aardewerk uit (de start van?) de late bronstijd. Hierbij 
moet opgemerkt worden dat zaken die elders veelvuldiger voorkomen in 
late bronstijd-complexen (zoals potgruismagering, groeflijnversiering, 
geometrische versiering, kerbschnitt) hier niet geconstateerd zijn. De soms 
duidelijk biconische vormen, een aantal typische randen en een aantal 
met nagelindrukken versierde scherven binnen deze groep maken echter 
duidelijk dat deze zeker niet tot het gangbare repertoire van de midden-
bronstijd B mogen worden gerekend. Mogelijk dateert dit complex wat 
eerder binnen de late bronstijd. 

Het ijzertijdaardewerk is meestal door de geringe omvang niet meer 
gedetailleerd te plaatsen. Enkel voor de scherven uit spoor 9.66 lijkt - op 
basis van de gedeeltelijke besmijting en de versierde rand - een datering in 
de vroege ijzertijd meer aannemelijk. 

6.1.5 Vergelijking

Het hierboven beschreven aardewerk lijkt in zijn samenstelling tamelijk 
op het complex dat eerder door Bloo is beschreven.��� Ook hier voerde 
het bronstijdmateriaal de boventoon, gevolgd door wat ijzertijd- en slechts 
enkele fragmenten Romeins en middeleeuws aardewerk. 

Het meest opmerkelijke verschil is het feit dat in het meest recente 
onderzoek geen aardewerk uit de vroege bronstijd is aangetroffen. Hoewel 
het stuk direct aansluitend op het kuilencluster met vroege bronstijdscher-

��9		Jongste	�00�,	��-��

Fig. 6.3 
Sporen	met	ijzertijdaardewerk	in	rood	
aangegeven
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ven is opgegraven, werden geen andere scherven uit deze periode herkend. 
Ook de typische pot met touwversiering, knobbeloren en ronde indrukken 
uit spoor 9.229 (van 200�), die mogelijk een overgangsvorm naar de 
latere Hilversumstijlen van versiering vormt, blijft een unieke vondst. 
Wat betreft het recente onderzoek zou alleen de scherf met de mogelijk 
v-vormig gepaarde nagelindrukken (V90APB.�) een soortgelijke datering 
kunnen hebben, maar dit blijft onzeker. Het afwezig zijn van wikkeldraad-
aardewerk binnen het nu bestudeerde complex, verklaart tevens waarom 
de mageringswijze met gebroken kwarts en ‘glimmers’ die volgens Bloo��0 
soms voorkomt bij deze groep, nu afwezig is.
Wel is opmerkelijk dat bij het eerdere onderzoek geen tweedeling in het 
bronstijdaardewerk is waargenomen, hoewel ook toen een aantal scherven 
hoofdzakelijk, of in aanvulling met zand waren gemagerd. Enkele van 
deze scherven zijn verder dunwandig, en worden als ‘hard’ of ‘compact’ 
omschreven. Het zou aan te bevelen zijn om de scherven uit dit eerder 
onderzochte complex opnieuw, met de nu gehanteerde bakselindeling, 
tegen het licht te houden. Het Romeinse en middeleeuwse aardewerk 
van het eerdere onderzoek stamde ook hoofdzakelijk uit de profiellagen. 
Destijds werden scherven van ruwwandig (Romeins), Badorf, Pingsdorf en 
Langerwehe (steengoed) vaatwerk herkend. 

Voorafgaand en na afloop van het veldwerk, is ook door amateur-
archeologen aardewerk verzameld van dit terrein. Zij hebben ook nog 
enkele coupes afgewerkt die na voltooiing van het veldwerk in de cunetten 
open waren gebleven. Dit materiaal is verzameld onder het bij de opgraving 
gebruikte spoornummer. De collecties van Dhr. Edwin van Hagen en 
dhr. Peter Gieszen en de al aan het depot afgedragen vondsten die door 
dhr. Johan van der Horst tijdens het bouwrijp maken waren verzameld, 
zijn tijdelijk ter bestudering afgestaan aan Archol bv (tabel 6.2). De 
samenstellingen en verdeling in perioden van het aardewerk uit deze 
collecties komt op hoofdlijnen overeen met dat van de eerdere onderzoeken. 

periode				 aantal gewicht

vroege	bronstijd � �0.�

bronstijd,	mog.	midden-bronstijd 7� �03�

bronstijd,	wrs.	late-bronstijd �63 3�6�.3

ijzertijd 8� ��96.8

Romeins	of	middeleeuws �7 7.6

overig �7 86.�

	totaal ��� 7��8.9

Een leuke aanvulling is de bodem van een klein, met wikkeldraadstempels 
versierd potje afkomstig van de ‘urnvondst’ dd. 24-��-2005 (fig. 6.4: vnr. 
9009). De bodemdiameter is 8 cm en de wikkeldraad- indrukken bevinden 
zich ca. 2.5 cm van de bodem. Opmerkelijk is verder dat de magering (2-4 
mm groot gebroken kwarts), zich concentreert aan het oppervlak van de 
binnenzijde van de bodem. 

Het mogelijke midden-bronstijd aardewerk is afkomstig uit een beperkt 
aantal sporen (sporen 8.9, 8.��, 8.47, 8.89, 8.�27 en 8.�32), waarbij in het 
bijzonder spoor 8.9 met 22 scherven (�75 gram) opvalt. Afgezien van ��7 
los gevonden fragmenten (�326,3 gram; vondstnummers 2, 3 en 5 binnen 

��0		Jongste	�00�,	��.

Tabel 6.2: 
overzicht	gedateerd	aardewerk
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de waterleidingssleuf direct ten noorden van huis 4), is het vermoedelijke 
late bronstijdaardewerk ook afkomstig uit grondsporen (sporen �.�, 5.��, 
8.46, 8.88, 8.9�, ��.�8 en ��.35). Het aardewerk uit deze sporen komt qua 
dikte, morfologie en baksel goed overeen met eerder beschreven aardewerk 
uit de opgraving. Wel is opvallend dat meer fragmenten informatie over de 
potgeleding geven (�8 observaties: drieledige vormen, met zowel flauwe als 
scherpe halsknikken (�0 maal), tweeledige vormen met scherpe (3 maal) 
of flauwe buikknik, open éénledige (schaal)vormen (2 maal). Verder is ook 
het aantal versierde fragmenten (38), waarvan 24 uit spoor ��.�8, hoog te 
noemen. Twee meer complete fragmenten van potten komen ook uit dit 
spoor. Het eerste betreft een met gebroken kwarts en een weinig zand 
gemagerd onversierd dunwandig (7,5-8 mm dik) bolvormig potje. Dit potje 
heeft een smalle bodem (ca. 6 cm) en een vermoedelijke grootste breedte 
van �7 cm (52 scherven, 99� gram). Het tweede betreft een drieledige pot 
(grootste diameter �7 cm, die op de schouderknik met verticale vingertopin-
drukken en op de rand met schuingeplaatste vingertopindrukken is versierd 
(7 scherven, 85 gram: fig. 6.4, vnr. 90�5). Deze pot is met opvallend groot 
gebroken kwarts en een weinig zand gemagerd. 

De versieringsmethoden van het in de collecties aanwezige late bronstijdaar-
dewerk bestaan vooral uit horizontale rijen van (verticale) nagelindrukken 
op de buik of schouderknik, schuin geplaatste spatel- of nagel/vingertopin-
drukken op de bovenzijde van de rand en geometrische motieven gemaakt 
met groeflijnen. Ook is elfmaal waargenomen dat spatels van verschillende 
vormen (rond en bol, rechthoekig, vierkant, vierkant en hol, onregelmatig) 
gebruikt zijn om de buitenwand mee te versieren (fig. 6.5, vnr. 9006). 

Uit de sporen 8.3� en 8.5� werden door de amateurs nog enkele fragmenten 
ijzertijd aardewerk geborgen (8 scherven, 30,2 gram) . Het overige 
ijzertijd aardewerk is in verschillende sporen gevonden bij aanleg van 
de leidingsleuf ten noorden van het opgravingsareaal. Een groot deel (9 
scherven, 4�6 gram) van een Harpstedt-achtig potje met een golfrand werd 
gevonden in een spoor ten noordwesten van huis 4 (ten oosten van de knik 
in de leidingsleuf). Ook werden bij de ‘urnvondst’ direct ten oosten van 
huis 4 resten van een aantal ijzertijdpotten gevonden. Hiervan was een 
grote drieledige pot (randdiameter 30 cm, bodemdiameter �5 cm) met �0 
fragmenten (�243,6 gram) het best vertegenwoordigd. Verder werd hier 
ook een drietal fragmenten (98 gram) van een klein (randdiameter �0 
cm, maximale diameter �6 cm) drieledig potje met een kort, recht randje 
geborgen. Hoewel hier in de buurt ook het fragment verbrand menselijk 
bot werd gevonden, is door de incompleetheid van deze twee potten het niet 
aannemelijk dat deze als complete urnen met dit fragment gecremeerd bot 
moeten waren geassocieerd. Deze fragmenten, maar mogelijk ook andere 
ijzertijdscherven, zouden uit de vroege ijzertijd kunnen dateren.

Fig. 6.4 
Voorbeelden	van	vroege	en	midden-bronsti-
jdaardewerk	van	Rhenen-Remmerden	
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6.2 De speerpunt van Rhenen (David Fontijn)

Tijdens de opgraving van 2005 is liggend in de bovenvulling van een 
paalspoor van huis 2 een bronzen speerpunt aangetroffen (fig. 5.�2+�3). Het 
gaat om een goed geconserveerde, onversierde en opvallend kleine bronzen 
speerpunt met kokermond. In de kokermond zijn aan beide zijkanten twee 
gaatjes (pegholes) gemaakt waarin een pin kon worden aangebracht om de 
houten schacht aan de koker te bevestigen. De bronzen speerpunt is 7,2 
cm lang en 2,� cm breed. Het blad meet 3,8 cm en de wat onregelmatige 
perforaties in de koker zijn ca. 0,65 bij 0,5 cm. De diameter van de koker 
aan de onderkant is �,8 cm en de speerpunt weegt 28,7 g. Zijn oppervlak is 
licht gecorrodeerd en vertoont een wat vlekkerige groene patina. Afgezien 
van een lichte, recentelijk ontstane beschadiging aan de punt en enkele 
halfronde krasjes bij de kokermond is het object vrijwel onbeschadigd. 

Onversierde bronzen speer- en lanspunten zoals dit exemplaar (met koker 
en pegholes) komen in de bronstijd van de Lage Landen relatief veel voor. 
Na bijlen zijn speer- en lanspunten zelfs het meest voorkomende metalen 
voorwerp. Een recente inventarisatie van bronzen speerpunten uit Zuid-
Nederland en Noord-België (het rivierengebied, de Maasvallei en het 
Pleistocene zandgebied tussen Schelde, Maas en Demer) leverde alleen 

Fig. 6.5 
Voorbeelden	van	late	bronstijdaardewerk	van	
Rhenen-Remmerden	
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al daar meer dan �40 exemplaren op.��� Bronzen speerpunten komen 
voor vanaf ca. de �6e eeuw BC tot in de vroege ijzertijd.��� De onversierde 
variant, waartoe ook de Rhenense vondst behoort, is op vorm en afmetingen 
niet nader te dateren dan midden- tot late bronstijd.��� Dit object is echter 
wel afwijkend door zijn geringe grootte; het merendeel van de speerpunten 
heeft een lengte van �0 of meer cm, slechts een gering aantal is kleiner. In 
afmeting vergelijkbare objecten zijn bekend uit Nijmegen - Hunnerpark 
(lengte 8,3 cm; breedte 3,0 cm), Echt - Kranenbroekerveld (lengte 8 cm) en 
Herten - Mussenberg (de onderzijde ontbreekt maar het blad is slechts 4 cm 
lang).��� In het Duitse Rijnland is te Bonn - Graurheinhof een exemplaar 
met een lengte van 8,5 cm bekend,��� evenals het enige object dat nog 
kleiner is dan dat uit Rhenen: een bronzen spits met een lengte van slechts 
5,5 cm (precieze vindplaats onbekend���).���

Gezien hun afmetingen zullen de meeste “speerpunten” feitelijk stoot- in 
plaats van werpwapens geweest zijn. Gezien zijn slanke vorm en geringe 
afmetingen lijkt het Rhenense exemplaar wel geschikt om als de spits 
van een werpspies te fungeren. Er zijn enkele aanwijzingen dat hij ook 
daadwerkelijk gebruikt is. Hoewel de snedes nu bot zijn en de punt stomp, 
wijst een licht facet aan de onderkant van het blad erop dat de snede 
hier oorspronkelijk aangescherpt is geweest (fig. 6.6). De groef die in de 
lengterichting van het blad op één zijde te zien is, kan daarbij zijn ontstaan 
(uitschieter?). Een lichte asymmetrie bij de punt kan eveneens het gevolg 
zijn van (herhaaldelijk) aanscherpen. Een klein groefje aan de rand van één 
van de perforaties is waarschijnlijk ontstaan bij het gebruiksklaar maken van 
de speerpunt (een uitschieter bij het doorboren van de schacht?). 
���		Fontijn	�00�,	appendix	6.�	t/m	6.3.
���		Fontijn	�00�,	97-�00	+	�66.
��3		Fontijn	�00�;	Weber	�00�.
���		Voor	al	deze	exemplaren:	Fontijn	�00�,	appendix	6.3.
���		Weber	�00�,	no.	�.
��6		Weber	�00�,	no.	7�.
��7		Op	grond	van	de	geringe	grootte	wordt	dit	laatste	exemplaar	door	Weber	(�00�)	als	een	pijl-

spits	geïnterpreteerd.	Het	heeft	echter	wel	net	als	het	Rhenense	exemplaar	een	schachtkoker	
in	plaats	van	een	schachtdoorn	zoals	bij	bronzen	pijlspitsen	gebruikelijk	is.

Fig. 6.6 
Tekening	speerpunt	+	foto	met	aan-
scherpingssporen
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Het lijkt er dus op dat deze speerpunt voordat hij in de grond belandde 
gebruikt is geweest. Waarvoor hij precies gebruikt is, is niet vast te stellen, 
maar in het algemeen lijken speer- en lanspunten in de eerste plaats voor de 
strijd gemaakt te zijn en veel minder voor de jacht.��� 

6.3 Vroege middeleeuwen (L. van Hoof)

Zoals reeds in hoofdstuk 3 is behandeld, is in �988 rond de bouw van het 
reeds bestaande deel van het industrieterrein Remmerden de grootste 
vroegmiddeleeuwse muntschat van Nederland gevonden. Nadat er al enkele 
munten aan het oppervlak waren gevonden, is hier toentertijd een opgraving 
uitgevoerd door de ROB. Tijdens die opgraving is een groot aantal munten 
verzameld. Aangezien de vindplaats van deze munten direct grenzend aan 
de opgravingslocatie van 2005 was gelegen en de vinder van de munten 
tijdens de opgraving aanwezig was, werd er tijdens de aanleg van het 
westdeel van het wegcunet (put 7) speciale aandacht besteed aan het werk 
met de metaaldetector. Dit leidde inderdaad vlakbij de vondstlocatie uit �988 
tot de vondst van drie gouden en één zilveren munt. De vondstomstan-
digheden van deze vondsten waren vergelijkbaar met die van de vondsten 
uit �988: ze werden in het esdek op �0-25 cm boven het sporenvlak 
aangetroffen. Dit betekent in deze hoek van het terrein een diepte van 50-
60 cm onder maaiveld.��� Deze muntvondsten waren over een oppervlak 
van 5 x 5 m verspreid waarbinnen ook een greppel werd aangetroffen. 
Vanwege deze beperkte verspreiding van de vondsten is op deze plek nog 
een uitbreiding gegraven van 9,5 x 4,8 m. De grenzen van deze uitbreiding 
zijn bepaald door: 

- de grens met het al bestaande industrieterrein en de daarbij horende 
struiken in het westen,

- de spreiding van muntvondsten in het wegcunet (put 7) (de oostgrens is 
ruim rond de spreiding getrokken),

- de grens van het plangebied in het noorden.

Bij het graven van deze uitbreiding werden geen nieuwe munten 
gevonden.��0 In het noorden van de uitbreiding werd echter wel een grote 
recente verstoring aangetroffen die begrensd werd door rechte hoeken en 
in het zuiden een vierkante uitstulping kende. Er werd toen al vermoed 
dat dit de grens van de opgraving verricht door de ROB zou zijn, wat later 
is bevestigd door vergelijking met het puttenplan van de ROB.��� Dit 
betekent dus dat de opgravingen uit �988 aan die uit 2005 vast liggen en 
de opgravingsresultaten uit 2005 meer kunnen zeggen over de context van 

��8		Fontijn	�00�.
��9		De	vondsten	uit	�988	werden	op	30-�0	cm	onder	maaiveld	in	het	esdek	gevonden	(Kroniek	

Utrecht	�988-�989,	60).
�30		Johan	van	der	Horst,	die	als	één	van	de	vinders	uit	�988	ook	bij	het	onderzoek	van	�00�	

aanwezig	was	en	bij	de	vlakaanleg	ook	de	nieuwe	munten	met	zijn	metaaldetector	heeft	
gevonden,	reconstrueerde	dat	hij	de	dag	waarop	de	uitbreiding	is	gegraven	mogelijk	door	
zijn	metaaldetector	in	de	steek	is	gelaten.	Redenen	hiervoor	zijn	dat	de	detector	vreemd	
genoeg	niet	uitsloeg	boven	het	paalspoor	waar	later	tijdens	couperen	de	bronzen	speerpunt	
is	gevonden	en	dat	hij	later	ter	hoogte	van	de	uitbreiding	wel	nog	munten	heeft	gevonden	
(worden	momenteel	bestudeerd	op	het	Geld-	en	Bankmuseum).	Mogelijk	is	deze	lege	vlek	
in	de	muntspreiding	dus	niet	helemaal	conform	het	oorspronkelijke	beeld.	Het	beeld	van	de	
muntspreiding	met	aan	de	randen	een	brede	zone	waarin	af	en	toe	een	munt	aangetroffen	
wordt,	verandert	er	echter	niet	door.

�3�		Dit	puttenplan	werd	ons	vriendelijk	ter	beschikking	gesteld	door	Arent	Pol	(Geld-	en	Bank-
museum)	die	een	publicatie	over	het	onderzoek	van	de	muntschat	voorbereidt.
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de muntschat. Tijdens het onderzoek uit �988 werden al enkele kuilen 
en scherven uit de vroege bronstijd en late bronstijd / ijzertijd gevonden. 
Tijdens het onderzoek in 2005 werden hier een tweetal kuilen, een viertal 
paalsporen en een greppel gevonden. Vooral van de greppel is het opvallend 
dat die niet in het verslag over het onderzoek uit �988 vermeld wordt. Geen 
van deze sporen kan echter met zekerheid aan de vroege middeleeuwen 
toegeschreven worden. Er werd slechts één kleine waarschijnlijk 
middeleeuwse scherf uit de greppel geborgen (vnr. 2�3). Bij vlakaanleg werd 
in de zone van de muntvondsten nog één merovingische scherf verzameld 
(vnr. 209).

De munten zijn gedetermineerd door Arent Pol (Geld- en Bankmuseum), 
die ten tijde van het onderzoek bezig was met de uitwerking van de 
muntvondst uit �988. De zilveren munt betreft een sceatta van het 
continentaal runentype, de drie gouden munten zijn tremisses. Twee zijn 
van het Dorestad – Madelinus type, de derde is een exoot waarvan de 
precieze herkomst voorlopig nog niet gelokaliseerd is. Hiermee sluiten 
de nieuwe vondsten zeer goed aan op de al bekende muntschat. Die 
bestond immers uit �4� zilveren sceattae waarvan �30 van het continentaal 
runentype en uit 98 gouden tremisses waarvan 62 Madelinus-munten en 
immitaties daarvan en 24 van verder weg gelegen muntplaatsen als Mainz 
en Zuid-Franse steden. De aanvulling op de verspreidingskaart uit �988 
laat nog steeds een vrij beperkte hoofdconcentratie van ca. 5 x 6 m zien. 
De noord- en de westgrens van dit cluster lijken vrij scherp te zijn, terwijl 
naar het zuidoosten er nog lang af en toe losse munten voorkomen. Deze 
spreiding gaat zeker zo’n 20 m door tot de meest zuidelijke munt die in 
2005 is aangetroffen. Deze verspreiding naar het zuidoosten lijkt samen 
te hangen met het lokale reliëf: naar deze zijde daalt het terrein immers 
redelijk sterk naar het smeltwaterdal dat door het plangebied loopt. Of die 
verspreiding vervolgens door geleidelijke verspoeling of door verploeging 
met de helling mee is veroorzaakt (in navolging van de verklaring in �988 
geopperd) is moeilijk te beantwoorden. Verspoelen lijkt bij een begraven 
vondst echter minder voor de hand liggend. Het lijkt immers het meest 
logisch dat een dergelijk grote muntschat begraven is geweest. In de 
publicatie van de vondsten uit �988 werd dit begraven van een 7e eeuwse 
muntschat gekoppeld aan de zeer woelige situatie in het gebied rond 

Fig. 6.7 
Detail	verspreiding	munten	(grijze	punten)	op	
sporenkaart	met	plattegrond	�988	(waarop	in	
donkergrijs	de	grootste	concentratie	munten	
aangegeven)
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700. Die situatie werd veroorzaakt door verschillende oorlogen tussen de 
Friezen en de Franken, die streden om de macht in het rivierengebied met 
belangrijke handelsplaatsen als Dorestad. Deze vondsten zijn, evenals de na 
het onderzoek nog ter plekke van de uitbreiding gevonden munten, precies 
op tijd gevonden om in de verwachte eindpublicatie van de schatvondst 
opgenomen te worden. 

6.4 De verkoolde zaden en vruchten (C.C. Bakels)

6.4.1 Introductie.

Tijdens de opgraving Rhenen-Remmerden zijn monsters genomen ten 
behoeve van botanisch onderzoek. Tien hiervan zijn geselecteerd voor een 
botanische analyse. De te onderzoeken monsters zijn verdeeld over kuilen 
en paalsporen. De datering van deze sporen is midden- tot late bronstijd. 

6.4.2 Materiaal en methode

De matrix van de monsters bestond uit donker gekleurd zand. Dit zand 
werd met behulp van kraanwater gezeefd over een set zeven, waarbij de 
fijnste maaswijdte 0,5 mm bedroeg. Bij 0,25 mm sloeg de zeef dicht. 
De effectieve maaswijdte zal minder dan 0,5 mm hebben bedragen. Het 
zeven en het sorteren van het residu werd uitgevoerd door I.C.E. Heijen. 
De determinatie van de plantenresten werd uitgevoerd door C.C. Bakels. 
Het merendeel van het botanische materiaal betrof houtskool. Zaden en 
vruchten waren zeldzaam. Zij zijn alle verkoold, zoals in een zandige 
context boven de grondwaterspiegel verwacht kon worden. 

6.4.3 Resultaat en Discussie 

Het resultaat staat vermeld in bijgaande tabel, waar ook de gezeefde 
volumes vermeld worden. Het blijkt dat van de tien monsters, verdeeld over 
negen sporen, slechts twee kuilen en één paalspoor (van huis 4) verkoolde 
zaden bevatten, en dan nog in minimale aantallen. Twee paalsporen 
van hetzelfde huis waartoe het hiervoor genoemde spoor behoort, 
vertoonden géén vondsten. Van één kuil (spoor ��.�8) werden twee niveaus 
onderzocht die elk één zaadje bevatten. De weinige vondsten kunnen als 
zwerfvuil geïnterpreteerd worden. Zij leren iets over het meest algemeen 
rondslingerende, verkoolde, vuil.
Het enige cultuurgewas is gierst (Panicum miliaceum). Gierst was in 
de Bronstijd een algemeen bekende graansoort en werd kennelijk in 
Rhenen-Remmerden veelvuldig benut, gezien het feit dat korrels uit twee 
verschillende sporen tevoorschijn kwamen. Gierst doet het uitstekend op 
zandgrond. De andere soorten zijn de akkeronkruiden melganzenvoet 
(Chenopodium album), glad vingergras (Digitaria ischaemum), zwaluwtong 
(Fallopia convolvulus) en schapenzuring (Rumex acetosella). Het glad 

Tabel 6.2 
Resultaten	botanisch	onderzoek.

Fig. 6.8 
Foto’s	van	de	in	�00�	aangetroffen	munten
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vingergras en de schapenzuring wijzen op zandige akkers, geheel passend 
bij een gierstakker. De andere twee soorten zijn algemener. 

put � � 8 8 9 �� �� �� �� 11

vlak � � � �

spoor �8 �� 3� 93 � � �8 �6 �8 �8

vulling � �

type kuil kuil paalspoor kuil kuil paalspoor paalspoor paalspoor kuil kuil

vondstnummer 9 3�� 3�� �87 �89 3�� 3�0 3�� 3�7 3�8

liters grond gezeefd � � � �,7 � � �,3 �,7 � �

Cultuurgewassen

Panicum miliaceum - � - - - � - - - -

Kruiden

Chenopodium album - - - - - - - - � -

Digitaria ischaemum - - - - - � - - - -

Fallopia convolvulus - - - - - � - - - -

Rumex acetosella - - - - - - - - - �

Fig. 6.9 
Verspreiding	van	de	geanalyseerde	botanische	monsters	over	de	site
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7. Conclusies en antwoorden op de onderzoeksvragen

7.1 Conclusies

Het in het voorjaar van 2005 in Rhenen – Remmerden uitgevoerde 
onderzoek heeft veel nieuwe gegevens toegevoegd aan de resultaten van het 
onderzoek uit 200�. Deze gegevens beperken zich vrijwel uitsluitend tot de 
archeologie, aangezien informatie over de bodemopbouw na verwijdering 
van de bouwvoor nog maar in geringe mate aanwezig was. In grote lijnen 
volgen we daarom de landschappelijke gegevens uit het onderzoek uit 200�. 
Het gaat om een door een dun esdek (eerdlaag) afgedekte sandrvlakte, 
waardoorheen een smeltwaterdal loopt. Dit smeltwaterdal werd in 2005 
doorsneden, waaruit bleek dat het dal oorspronkelijk veel dieper in 
de omgeving insneed. Inmiddels is het landschap namelijk enigszins 
genivelleerd door erosie en de daaraan gekoppelde opvulling van het 
smeltwaterdal met colluvium. De meeste archeologische gegevens stammen 
uit de zone ten oosten van het smeltwaterdal waar een uitgestrekte en 
meerfasige nederzetting uit de bronstijd is onderzocht. Enkele opmerkelijke 
vondsten ten westen van het smeltwaterdal blijken echter te behoren bij de 
grootste vroegmiddeleeuwse muntschat uit Nederland, waarvan het grootste 
deel al in �988 uit de grond was gehaald.

De bewoning van het onderzoeksgebied laat eerste duidelijke sporen na 
in de vroege bronstijd en de midden-bronstijd A (ca. 2�00 – �500 cal BC). 
Onder het al bestaande deel van het industriegebied Remmerden zijn echter 
nog oudere bewoningssporen aangetroffen. Uit deze periode stammen 
twee sporenconcentraties die centraal stonden in het onderzoek van 200�. 
Toen zijn in deze concentraties huisplattegronden gereconstrueerd, die 
echter niet eenduidig zijn. Ook uit latere fases van gebruik van het terrein 
zijn vergelijkbare sporenclusters bekend naast wel eenduidige huisplat-
tegronden. Het lijkt daarom niet waarschijnlijk dat we deze sporen als 
werkelijke huisplattegronden moeten zien. Wel zouden zij de weerslag 
van huisplaatsen kunnen zijn. Dit geldt in het bijzonder voor de westelijke 
opgravingslocatie waar een grote hoeveelheid paalsporen is gevonden. 
Helaas is hier in latere fases van de prehistorie nog veel in de grond 
gegraven zodat in het door de tijd gevormde sporencluster een mogelijke 
plattegrond uit de vroege bronstijd feitelijk niet meer herkenbaar is. De 
zichtbaarheid van plattegronden uit de vroege bronstijd blijft zodoende een 
structureel probleem in Nederland. Een alternatief voor de interpretatie van 
deze sporenconcentraties als huisplaatsen zou zijn dat er sprake is van een 
vergelijkbaar extensief en ruim opgebouwd nederzettingssysteem als in 
het direct aan de overkant van de grote rivieren gelegen Oss. Daar is voor 
de hele bronstijd een sterke spreiding aan kuilen gevonden, waartussen 
pas vanaf de midden-bronstijd B huizen verschijnen. Verwacht wordt dat 
de huisplattegronden uit de vroege bronstijd meer richting de Maas lagen, 
waar oppervlaktevindplaatsen uit deze periode bekend zijn.��� Van een 
vergelijkbare situatie (maar dan richting de Rijn, ook gezien de vondsten 
die daar gedaan zijn tijdens vroegere bouwwerkzaamheden���) zou ook in 
Rhenen sprake kunnen zijn.

�3�		Jansen	&	Fokkens	�00�,	3�8-3��;	Jansen	&	Van	Hoof	�003.
�33		Vergelijk	paragraaf	3.�.
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De volgende fase van gebruik (de midden-bronstijd B, ca. �500-�050 
cal BC) blijkt in het onderzoek van 2005 de belangrijkste component te 
vormen. Uit deze fase zijn nu vijf huisplattegronden vrijgelegd met lengtes 
van �0,5 – 2� m. Hiervan vertonen enkele sporen van reparaties, maar 
in een enkel geval zou er ook sprake kunnen zijn van uitbreiding van de 
plattegrond. Alleen bij de huizen 2 en 3 is mogelijk sprake van een echt 
tweefasige huisplaats. Ook in andere onderzochte nederzettingsterreinen 
uit de midden-bronstijd van Centraal-Nederland worden huisplaatsen 
slechts in geringe mate hergebruikt. Daarbij zijn nooit meer dan drie 
bouwfasen op één huisplaats aangetroffen. De huizen behoren tot in het 
rivierengebied en directe omgeving goed bekende types. Interessant is 
echter dat zij vrij laat in de bekende gebruiksperiode van huizen van dit 
type vallen. De aardewerkvondsten uit de nederzetting bevatten zowel 
elementen uit de midden-bronstijd als uit de late bronstijd. Er is één 
absolute datering beschikbaar voor de grote kuil centraal in huis 4. Die 
dateert in de �2e eeuw cal BC, d.w.z. het einde van de midden-bronstijd. In 
deze fase kunnen zowel elementen uit de midden- als uit de late bronstijd 
voorkomen. Zodoende kan deze gebruiksfase zich zowel over een lange 
periode in zowel de midden- als de late bronstijd uitstrekken als redelijk 
beperkt zijn tot de �2e eeuw. Het feit dat de huisplattegronden een redelijk 
vergelijkbare oriëntatie kennen (alleen huis 5 wijkt enigszins af van de 
dominante noordwest-zuidoost oriëntatie), zou op dit laatste kunnen wijzen. 
Dit beeld van een dominante oriëntatie in een nederzetting is ook van 
andere nederzettingen in Centraal-Nederland bekend. In het rivierengebied 
komen echter ook vaak huizen voor die haaks op die oriëntatie staan, zoals 
dit nog veel extremer voorkomt op de Drentse zandgronden. Een ander 
verschil tussen de pleistocene gronden van Zuid- en Midden-Nederland en 
van het rivierengebied lijkt de afstand tussen de verschillende huisplaatsen 
te zijn. In het rivierengebied zijn de onderlinge afstanden 25 – 50 m, op 
de pleistocene gronden bedragen die echter 50 – �00 m. Ook lijkt er in het 
rivierengebied sprake te zijn van een meer gestructureerde nederzettings-
layout, terwijl die op de pleistocene gronden veel losser is. Dergelijke 
verschillen worden vaak gekoppeld aan het beperkte areaal dat in het 
rivierengebied beschikbaar was voor nederzettingen, terwijl het beschikbare 
areaal op de zandgronden bijna grenzeloos was. Daarbij is echter opvallend 
dat op de Noord-Nederlandse pleistocene gronden (m.n. in Drenthe) de 
nederzettingen nog strakker georganiseerd zijn, met nog dichter op elkaar 
gelegen huisplaatsen, e.d.

Binnen de huisplattegronden is een aantal kuilen gevonden. Deze kuilen 
respecteren (op één kuil van een geheel ander type na) de constructieve 
elementen van het huis en kunnen vrijwel allemaal als middelgrote kuilen 
met vlakke bodem en rechte wanden gezien worden. Dergelijke kuilen 
zouden als voorraadkelders geïnterpreteerd kunnen worden. De grote delen 
van potten die in een aantal van deze kuilen gevonden zijn, zouden hier 
een aanvullend argument voor kunnen zijn, enigszins vergelijkbaar met 
kuilen waarin nog grote voorraadpotten stonden zoals aangetroffen te Breda 
en Riethoven.��� Buiten de huisplattegronden zijn enkele bijgebouwtjes en 
opvallende, rechthoekige kuilenclusters gevonden. Deze laatste groep wordt 
hier eerder als een specifieke activiteitenzone dan als een huisplattegrond 

�3�		Koot	&	Berkvens	�00�,	�0�	+	�39-���	+	�0�-�0�;	Vanderhoeven	�99�.
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of zelfs huisplaats gezien. De overige onderzochte kuilen kunnen in drie 
groepen verdeeld worden:

- grote, langwerpige kuilen met een vaak ovale doorsnede in het vlak
- middelgrote kuilen met een drieledige vulling en een vlakke bodem
- kleine kuilen met komvormig profiel.

Een functionele interpretatie van deze kuilen is zeer lastig door het 
ontbreken van goede aanwijzingen in vorm, vondstmateriaal of verspreiding 
van de kuilen. Opvallend is dat de kleine kuilen alleen in clusters 
voorkomen, terwijl de middelgrote kuilen op basis van hun vorm en vulling 
vaak als opslag- of kelderkuilen worden gezien.

Een bijzondere vondst uit de nederzetting is de bronzen speerpunt die in 
een paalspoor van huis 4 is gevonden. Bronzen uit nederzettingscontext 
zijn al een zeldzaamheid in de bronstijd, maar wapentuig is echt zo goed als 
onbekend. De vondst is dus uniek te noemen en verbreedt het spectrum van 
nederzettingsvondsten weer. Wel past het in een pas de laatste jaren naar 
voren komend patroon van bronzen in nederzettingscontext.

In het noordoosten van het terrein is nog een aantal grote fragmenten van 
potten met een enkele menselijke crematierest gevonden. Dit aardewerk 
dateert in de vroege ijzertijd. Op de overige opgegraven delen van het 
plangebied zijn slechts enkele ijzertijdsporen gevonden. Direct ten noorden 
van het plangebied zijn bij de aanleg van een waterleidingssleuf sporen uit 
de vroege ijzertijd aangetroffen. Het lijkt dus zeer waarschijnlijk dat slechts 
de randzone van een nederzettingsterrein met bijbehorende graven of 
grafveld is aangesneden die zich verder naar het noorden uitstrekt.

Voordat het terrein in de late middeleeuwen als akkerland in gebruik 
wordt genomen en er een esdek op ontstaat is er nog één bijzonder 
gebruiksmoment van het plangebied. In de vroege middeleeuwen is hier 
namelijk de grootste muntschat van Nederland begraven, bestaande uit 
239 gouden en zilveren munten. De vier tijdens het onderzoek uit 2005 
gevonden vroegmiddeleeuwse munten sluiten naadloos aan op de eerder 
gevonden munten. Ook sluit de opgraving naadloos aan op de vindplaats 
van de muntschat: in de opgravingsput werd de grens van de ROB-
opgraving aangetroffen.

7.2 Antwoorden op de onderzoeksvragen

Vanwege de verwachting dat het bij de vondsten uit januari 2005 om resten 
van graven c.q. een grafveld zou gaan, werd het belang van de vindplaats 
gezien in de mogelijkheid nederzetting(en) en grafveld(en) in combinatie 
met elkaar te onderzoeken. Voorafgaand aan het onderzoek waren op basis 
van deze verwachting de volgende doel- en vraagstellingen geformuleerd:

- Wat is de context van de crematieresten die zijn aangetroffen tijdens het 
bouwrijp maken van het noordoostelijk deel van het plangebied begin 
januari 2005. Is sprake van een grafveld, een singulair grafmonument 
(grafheuvel) of vlakgraf? Wat is de datering van de bijzetting, 
grafmonument, graf?
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De ‘crematieresten’ zijn aangetroffen in een kuil die in de buurt van de 
huisplattegronden gelegen in het noordoosten van het onderzoeksgebied. 
Met vrij grote zekerheid is de locatie van de urnvondst in de proefsleuf 
direct ten oosten van huis 4 aangetroffen.��� De ‘urnresten’ blijken, net 
als het overige ijzertijdmateriaal, uit de vroege ijzertijd te stammen. Het 
zijn echter zeer incomplete delen van een tweetal potten, waarbij slechts 
één fragment gecremeerd menselijk bot is gevonden.��� De context wordt 
voorlopig als een nederzettingscontext geïnterpreteerd. De ‘urnen’ om 
aardewerkfragmenten te zijn, zoals ze meer in deze hoek van het opgra-
vingsterrein zijn aangetroffen en de ‘crematieresten’ waren niet meer dan 
enkele fragmenten verbrand menselijk bot die overigens verder niet meer 
determineerbaar waren. Er is waarschijnlijk geen sprake van een grafveld en 
dus geen mogelijkheid nederzetting en grafveld in combinatie met elkaar 
te onderzoeken. De kans dat er graven in de directe omgeving zijn (op de 
flank van de stuwwallen zijn tal van grafmonumenten uit de late prehistorie 
bekend), blijft evenwel aanwezig.

- Hoe representatief zijn de archeologische resultaten van het onderzoek van 

2001 gegeven de resultaten van dit onderzoek en wat betekent dit voor 

waardestelling en selectiebesluiten voor vergelijkbare projecten in de toekomst?

Een antwoord op deze vraag valt uiteen in twee delen. Een eerste meer 
methodische vraag over de representativiteit van wat als sample is genomen 
(dus de uitsnede die van het archeologisch landschap is genomen op basis 
waarvan adviezen en interpretaties zijn opgesteld) en een tweede meer op 
de inhoud gerichte vraag in hoeverre wat in die uitsnede is gevonden ook 
representatief bleek voor hetgeen nu is aangetroffen.

Het proefsleuvenonderzoek uit 200� dekte niet het gehele plangebied (zie 
hoofdstuk 3.4). Vooral het zuidelijke en oostelijke deel is niet onderzocht. 
Een advies over de omvang en representativiteit van de onderzochte 
sporen voor het gehele plangebied was toen feitelijk niet mogelijk. In 
feite is dat met de resultaten van het onderzoek van 2005 voor delen van 
het plangebied nog steeds het geval. De opgraving was namelijk beperkt 
tot het wegcunet van de ontsluitingsweg met kleine uitbreidingszones. 
Nog steeds is onduidelijk tot waar in zuidelijke en oostelijke richting 
de bewoningsporen zich uitstrekken. We kunnen slechts stellen dat de 
westgrens van de nederzetting met grote waarschijnlijkheid door het 
smeltwaterdal gevormd is. Ten noorden van het wegcunet lijkt er in de 
proefsleuven een relatief lege zone te zijn aangetroffen. Dit zou kunnen 
duiden op een grens van de vindplaats. In het oosten bevindt zich echter 
tussen de huizen aangetroffen direct naast het wegcunet en die aangetroffen 
in de nieuwe proefsleuven ook een relatief lege zone. Het is dus net zo goed 
mogelijk dat de nederzetting ook naar het noorden nog doorloopt. Voor de 
oplossing van een dergelijke fundamentele vraag is een dekking van het 
volledige plangebied met behulp van proefsleuven de enige uitweg.

�3�		In	samenspraak	met	de	vinders	en	op	basis	van	de	waarnemingen	aan	het	spoor	(schop-
steken,	mate	van	losheid	vulling,	e.d.)	gaat	het	hierbij	naar	aller	waarschijnlijkheid	om	de	
westelijke	van	de	twee	recente	verstoringen	ten	oosten	van	huis	�.

�36		Determinatie	botmateriaal	door	Menno	Hoogland	(Faculteit	Archeologie,	Universiteit	Lei-
den).
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Op basis van het onderzoek in 200� is de vindplaats geïnterpreteerd als 
een nederzettingsterrein uit de vroege bronstijd waarop ook nog enkele 
sporen uit de ijzertijd en de midden-bronstijd waren aangetroffen. De 
huisplattegrond uit de midden-bronstijd is in de erop volgende discussie die 
volledig rond de vroege bronstijdfase draaide zelfs geheel ondergesneeuwd 
geraakt. Tijdens het onderzoek uit 2005 zijn juist uit die midden-bronstijd 
veel bewoningssporen in materiaal aangetroffen. Althans dat werd verwacht 
op basis van de plattegrondtypen. De aardewerkstudie wijst erop dat 
mogelijk de meeste activiteiten ter plaatse in de late bronstijd gedateerd 
moeten worden. Daarin zouden dan zowel (een deel van) de huisplattegron-
den als een groot deel van de kuilenclusters geplaatst moeten worden.
Niet alleen de datering van de nederzettingssporen, ook de interpretatie van 
de nederzetting is door het onderzoek in 2005 volledig op zijn kop gezet. 
Het onderzoek uit 200� gaf het beeld van een moeilijk te interpreteren 
zwerm sporen, waarin met veel moeite een mogelijke huisplattegrond 
kon worden herkend. De enige goed te herkennen plattegrond stamde 
uit de midden-bronstijd B en zou dus niet bij de hoofdcomponent van de 
nederzetting horen. De vraag was dus of we eigenlijk wel met erfplaatsen 
te maken hadden en hoe we die activiteitzones dus eigenlijk moesten 
zien. Het onderzoek uit 2005 heeft als resultaat gehad dat een groot 
aantal, zeer duidelijke huisplaatsen kon worden aangetoond, omgeven 
door bijgebouwtjes en kuilenclusters. Daarmee was in ieder geval voor 
de midden- en late bronstijd (die nu het hoofddeel van de nederzetting 
vormen) de interpretatie van met wat voor type vindplaats we eigenlijk 
te maken hebben, duidelijk. Van een tweetal mogelijke, maar niet al te 
evidente huisplaatsen, was het beeld veranderd in een grote – vrijwel over 
het hele plangebied en zeker nog daarbuiten verspreide - nederzettingszone 
waarin een groot aantal (waarschijnlijk niet alle gelijktijdige) erven was 
ingericht. De basisinterpretatie dat het om een bronstijdnederzetting ging 
was dus niet veranderd, maar het beeld hoe die nederzetting er door de tijd 
heen had uitgezien was volledig nieuw.

Wat betekent dit nu voor waardestelling en selectiebesluiten? Allereerst 
betekent dit dat goede waardestellingen en selectiebesluiten eigenlijk alleen 
op basis van een systematisch en terreindekkend vooronderzoek kunnen 
plaatsvinden. Het is ook opvallend dat er tijdens het sleuvenonderzoek van 
200� geen enkele uitbreiding is gegraven, hetgeen over het algemeen zeer 
zinvol is om beter inzicht te krijgen in met wat voor fenomenen je te maken 
hebt. Een sleuvenonderzoek dat wel aan de hierboven geformuleerde eisen 
zou hebben voldaan, zou waarschijnlijk tot een heel andere uitgangssitu-
atie voor de waardestelling van en het selectiebesluit binnen het plangebied 
hebben geleid. Wanneer we immers uitgaan van de sleuven zoals die in 
200� zijn gegraven en we de noord-zuid georiënteerde sleuven tot aan de 
zuidgrens van het plangebied doortrekken, zien we dat binnen het 2005 
onderzochte terrein dan al een huisplattegrond was aangesneden. Wanneer 
daar vervolgens een uitbreiding was gegraven om een betere interpretatie 
van de aangesneden paalsporen te leveren, was daaruit het beeld naar voren 
gekomen dat de grens van de nederzetting hier zeker nog niet bereikt 
was en dat er goede huisplattegronden binnen het plangebied aanwezig 
waren. Dit gedachtenexperiment met het puttenplan van 200� doorgepro-
jecteerd op de sporenkaart uit 2005 laat zien dat er indien het sleuvenon-
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derzoek toen systematisch terreindekkend was doorgevoerd, er hele andere 
uitgangspunten waren geweest bij waardestelling en selectie voor een DO. 
Dan hadden de resultaten van het AAO veel dichter bij het beeld van 2005 
gelegen en had daar adequaat op ingesprongen kunnen worden. Dan is er 
uiteraard alsnog de keuze hoe je daar dan mee omgaat: bestempel je het 
hele plangebied als archeologisch behoudenswaardig, kies je ervoor om van 
een aantal delen van het terrein uitsneden te nemen of probeer je een zo 
groot mogelijk aaneengesloten vlak te krijgen om bijvoorbeeld één erf goed 
te onderzoeken? Die keuzes zijn uiteraard afhankelijk van allerlei factoren, 
en dus is of je dan in je putten alleen grote huizen uit de midden- of late 
bronstijd vindt of alleen vage sporenclusters uit de vroege bronstijd niet 
volledig te voorspellen. Het feit dat het beeld van wat de hoofdfase van de 
nederzetting is, veranderd is komt dan ook eenvoudig doordat er een groter 
vlak is opgegraven, en wanneer in het zuiden van het plangebied opeens 
alleen maar vroege bronstijdplattegronden en –sporenclusters zouden 
worden gevonden, zou dat beeld weer kunnen veranderen. Maar door zo 
systematisch te werk te gaan, kun je wel proberen die onzekerheidsfactor te 
minimaliseren om zo de besluitvorming zo optimaal te laten zijn.

- Zijn er ondanks gebrek aan gegevens volgend uit het vooronderzoek, gegeven 

de aanwezigheid van Celtic Fields in de omgeving, aanwijzingen voor de 

aanwezigheid van opgeworpen dammetjes uit de (ijzertijd)/Romeinse tijd en/

of oude akkerlagen uit de prehistorie?

Nee. Complicerende factor voor het beantwoorden van deze vraag was 
uiteraard dat op een groot deel van het terrein de bovengrond in 2005 al was 
verwijderd. Ook op de delen van het terrein waar de bovengrond nog wel 
aanwezig was, zijn hier echter geen aanwijzingen voor gevonden.

- Kunnen aanbevelingen worden geformuleerd ten behoeve van de ontwikkeling 

van de overige delen van het plangebied?

Op grond van het archeologisch onderzoek te Remmerden worden de 
volgende aanbevelingen gedaan:
�. Bij het verder bouwrijp maken van de kavels moet ruimte worden 

gegeven aan observatie door bijvoorbeeld de leden van de werkgroep 
archeologie Rhenen (WAR). Dit zou in ieder geval moeten gaan om de 
kavels 2, 3, 6 en 9 (fig. 7.�). Mochten de archeologische resten daartoe 
aanleiding geven, dan kan in samenspraak met het bevoegd gezag 
besloten worden tot een reguliere archeologische begeleiding conform 
de KNA 2.2. Afspraken hierover dienen door provincie en gemeente 
schriftelijk te worden vastgelegd. 

2. Het deel ten westen van kavel 6 zal gevrijwaard moeten worden voor 
ingrijpende bodemverstoring, zodat de aanwezige resten in de bodem 
behouden kunnen blijven. Mocht dat niet mogelijk zijn dan zal dit deel 
nadrukkelijk voor vervolgonderzoek in de vorm van een vlakdekkende 
opgraving in aanmerking moeten komen.

3. Bij toekomstig onderzoek voor de terreinen flankerend aan het huidige 
plangebied moet nadrukkelijk  worden ingezet op een zorgvuldig 
terreindekkend onderzoek door middel van proefsleuven. Dat ook daar 
bewoningsporen aanwezig zijn, is gebleken tijdens de aanleg van een 
beregeningsinstallatie in 200� ten noorden van het plangebied, waarbij 
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tal van sporen van kuilen zijn aangetroffen��� en die aantonen dat 
de vindplaats zich ook buiten het plangebied uitstrekt. Dit geldt dan 
ook voor vergelijkbare terreinen elders langs de Utrechtse Heuvelrug 
gefundeerd op dit soort Sandr-afzettingen. Hierdoor kan in de toekomst 
gewaarborgd worden dat dit soort archeologisch hoogwaardige terreinen 
op een verantwoorde manier worden onderzocht, mochten behoud 
en bescherming niet mogelijk zijn. Mochten binnen het plangebied 
beschermingsmaatregelen genomen kunnen worden op de nog niet 
onderzochte delen, bijvoorbeeld door “archeologie-vriendelijk” bouwen 
dan zou dat in overweging kunnen worden genomen. Als noodmaatregel 
zou ten slotte ook archeologische begeleiding  tijdens de bouw te 
overwegen zijn, met name als sprake is van zeer ingrijpende ingrepen 
(onderkeldering).

- Kunnen aanbevelingen worden gedaan voor de visualisatie van de onderzoeksre-

sultaten bij de inrichting van het plangebied?

Visualisatie van de onderzoeksresultaten ligt wat gecompliceerd, gezien 
ook het ver gevorderde karakter van de bouwplannen (een deel van het 
onderzoek bestond immers uit het uitgraven van de wegcunetten). Bij 
visualisatie zou gedacht kunnen worden aan het met anders gekleurde 
stenen / met gekleurde banen op het asfalt aangeven van huisplatte-
gronden (zoals dit bv. bij een bandkeramische huisplattegrond op een 
schoolplein in Elsloo of met het Romeinse castellum in het centrum van 
Valkenburg (Z.-H.) gedaan is). Een andere mogelijkheid is het geven 
van archeologisch geïnspireerde namen aan geplande straten binnen het 
plangebied (bv. bronstijdlaan, speerpuntstraat, Hilversum(cultuur)weg). 
Tenslotte zou gekozen kunnen worden voor een informatiepaneel ter plekke 
die bijvoorbeeld betrokken kan worden / verwijst naar (archeologische) 
wandelroutes in de directe omgeving of naar het archeologisch museum in 
Rhenen.

Uiteraard verdient de gereconstrueerde bronstijdpot uit de campagne van 
200� een plaats in de tentoonstellingsruimte van het archeologisch museum 
van Rhenen en kan deze gebruikt worden voor de formele opening van het 
bedrijventerrein.

�37		mond.med.	E.	van	Hagen
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