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Inleiding 

Archol bv heeft in opdracht van de gemeente Westland in de zomers van 2007 en 2008 

een archeologische opgraving uitgevoerd in het plangebied Naaldwijk-Hoogeland. 

De opgraving is uitgevoerd in samenwerking met de Faculteit der Archeologie 

van de Universiteit Leiden. Mede dankzij de inzet van studenten en specialisten 

van de Faculteit is een complexe opgraving met een grote rijkdom aan sporen en 

vondsten uit de late ijzertijd, Romeinse tijd, middeleeuwen en nieuwe tijd uitvoerig 

gedocumenteerd en vastgelegd voor het nageslacht. Het veldwerk van de studenten 

is gecoördineerd door drs. J. de Bruin die tevens optrad als periodespecialist voor de 

Romeinse tijd namens de Faculteit der Archeologie.

Doel van de opgraving was het veiligstellen van de aanwezige archeologische waarden 

in het plangebied Hoogeland, gelegen tussen de Zuidweg in het noorden, de Hoogwerf 

in het oosten en het terrein van Van der Waal & Partners in het westen. Het circa 1,9 ha 

grote plangebied bevat de resten van een uitgestrekte nederzetting uit de Romeinse 

tijd en de vroege en late middeleeuwen. Tevens bevindt zich in het noordoosten 

van het plangebied een laatmiddeleeuwse moated site (ook wel ‘begraven hofstad’ 

genaamd): een omgracht terrein van een edelmanswoning, dat bekend is onder de 

naam ‘Hooghwerf’. 

In de Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) van de Provincie Zuid-Holland is 

vastgelegd dat het plangebied zich in een gebied met een zeer hoge archeologische 

verwachting bevindt. Bij gebieden die in de CHS zodanig zijn aangemerkt dient, 

conform het provinciaal beleid, voorafgaand aan bodemverstorende werkzaamheden 

archeologisch onderzoek uitgevoerd te worden.1

Eerder uitgevoerd onderzoek op deze locatie van het plangebied had al aangetoond 

dat er sporen uit de ijzertijd tot en met de nieuwe tijd zijn te verwachten.2

1  Nota Regels voor Ruimte van de provincie Zuid-Holland 2005.
2  Van der Feijst 2008.

1
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Figuur 1.1 
Ligging plangebied Naaldwijk-Hoogeland
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Datum per procesonderdeel

 Veldwerk:  zomer 2007

 Uitwerking/rapportage: najaar 2007-winter 2011

Opdrachtgever/bevoegd gezag: Gemeente Westland

Directievoering drs. P. Deunhouwer en F. Stevens namens het  

  bevoegd Gezag (gemeente Westland)

Uitvoerder Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Locatie

 Gemeente: Westland

 Plaats: Naaldwijk

 Toponiem:  Hoogeland

 Kaartblad: 37B

 Depot:  Provinciaal depot van Zuid-Holland

Onderzoeksmeldingsnummers 22937 (2007) en 29126 (2008)

Coördinaten vindplaats  NO 73.980,50/444.864,35

   ZO 73.990,55/444.715,15

   ZW 73.834,75/ 444.711,66

   NW 73.830,90/ 444.860,50

Geomorfologie  haakwal bovenop kwelderafzettingen

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens van de opgraving 
Naaldwijk-Hoogeland
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Landschappelijk en archeologisch kader 

T.A. Goossens

Uit vooronderzoek blijkt dat de omgeving van het plangebied een langdurige bewo-

ningsgeschiedenis kent, al lijkt er geen sprake van een volledige continuïteit in de 

bewoning.3

Het landschap werd in de late prehistorie bepaald door kreken. Aan het einde van de 

bronstijd en het begin van de ijzertijd stroomde er een brede kreek ten zuiden en ten 

oosten van Naaldwijk. De zee stroomde via de kreek het gebied binnen en vormde 

daar een landschap van wad- en kwelderafzettingen. Deze bevinden zich op 1,5-2 m – 

NAP binnen het plangebied. Toen de kreek dichtslibde aan het begin van de ijzertijd, 

stagneerde de ontwatering: er ontstonden uitgestrekte moerassen, resulterend in 

veenvorming (Hollandveen).

Het terrein direct ten oosten van het plangebied was mogelijk gelijk al in deze 

vroege ijzertijd bewoond. Deze bewoning ligt op het veen, onder de klastische lagen 

behorende tot het Laagpakket van Walcheren.4

In de loop van de ijzertijd vormde zich bij de kreekmondig een haakwal onder invloed 

van open water.5 Deze haakwal bedekte de kwelderafzettingen in het plangebied en 

maakte het aantrekkelijk voor bewoning. De hoge, droge bult bevond zich op een 

strategische positie: dicht bij zee, de Maasmonding (Helinium) en de Gantel die tot in 

de Romeinse dicht nog niet was verland. Deze waterloop was een belangrijke route 

achter de duinen. De Romeinen hebben de bovenloop van de Gantel gekanaliseerd en 

in verbinding gebracht met de Rijnmonding nabij Leiden (Matilo).6

Het vooronderzoek van ADC ArcheoProjecten uit 2004 heeft uitgewezen dat er binnen 

het plangebied sporen van een grootschalige nederzetting uit de Romeinse tijd 

aanwezig zijn.7 Het gaat om onder andere gebouwsporen, greppels en waterputten. 

De oudste twee fasen hebben het karakter van een inheemse nederzetting met 

woonstalboerderijen. De derde fase, die dateert tussen 175/190 en de tweede helft 

van de 3e eeuw, heeft een oninheems karakter met mogelijk gebouwsporen die zijn 

geconstrueerd met ingegraven grondbalken. Een verkaveling met greppels van de 

omringende erven sluit daarbij aan. In de vierde fase, met een datering vanaf de late 

3e eeuw tot het midden van de 4e eeuw, lijkt de nederzetting bewoond te worden 

door een bevolkingsgroep die gebruik maakt van handgevormd aardewerk in een 

‘Noordelijke Traditie’. Ook een aantal zogenaamde Germaanse fibulae hoort bij deze 

periode. Mogelijk is hier sprake van een groep ‘immigranten’ uit het Bovenrijnse 

gebied.8 

Bewoningssporen uit de vroege en late middeleeuwen zijn ook binnen het plangebied 

aanwezig. Aardewerk dateert de vindplaats vanaf de 6e eeuw tot in de 14e eeuw. De 

meeste sporen bestaan uit waterputten. Een deel hiervan is te koppelen aan twee 

huisplattegronden: een uit de Karolingische periode en een uit overgang van de vroege 

naar de late middeleeuwen (circa 10e/13e eeuw). 

Sporen uit de tweede helft van de late middeleeuwen zijn aangetroffen op het 

noordoostelijk terrein. Ze bestaan uit de grachten van een begraven hofstede. Op dit 

terrein zijn tevens funderingen van arbeidershuisjes uit de 18e-19e eeuw gevonden.9 

3  Bult 2007.
4  Voorheen de Afzettingen van Duinkerke (I).
5  De Boer 2008.
6  Bult et. al 2006.
7  Van der Feijst 2008.
8  Bult 2007.
9  Van der Feijst en Ploegaert 2008.
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Vraagstellingen en methodiek 

T.A Goossens

3.1 Doel- en vraagstellingen10

Inleiding
Bij aanvang van de twee opgravingscampagnes (2007 en 2008) werd er nog ge werkt 

aan een Nationale Onderzoek Agenda (NOAA) voor de Romeinse tijd in Zuid-Holland. 

Voor de ijzertijd en de middeleeuwen in West-Nederland was de NOAA al wel 

beschikbaar. In 2003 is een begin gemaakt met een provinci ale variant daarop, de 

P(rovinciale)OA. Inmid dels wordt voor het opstellen van Programma’s van Eisen (PvE’s) 

in de re gio steeds vaker met een Regionale On derzoek Agenda (ROA) ge werkt. 

In afwach ting van de formele vaststelling van NOAA’s, POA’s en ROA’s is voor het 

on derzoeks ge bied zo veel mogelijk aan gesloten bij de regionale vraagstellin gen die 

zijn opgesteld voor het project Afvalwater Haagse Regio (AHR).11

De onderzoeksvragen voor de twee campagnes van de opgraving Naaldwijk-

Hoogeland zijn ontleend aan de het Programma van Eisen dat is opgesteld voor de 

opgraving op het terrein van het Holland College in 2004. Deze onderzoeksvragen zijn 

vervolgens aangevuld met vragen uit de NOAA en nieuwe vragen die in de loop van 

het onderzoek zijn gerezen en niet (voldoende) met de resultaten van het terrein van 

het Holland College zijn opgelost. Vragen die inmiddels zijn opgelost of niet (meer) 

relevant blijken, zijn achterwege gelaten.

Sommige vraagstellingen herhalen zich in de verschillende perioden, zodat een 

diachrone ontwikkeling kan worden vastgesteld.

Bewonings- en landschapscontinuïteit 
Bewoning nabij de Maasmond heeft mogelijk een ander karakter gehad dan 

bijvoorbeeld nederzettingen meer landinwaarts, waarbij waarschijnlijk gebruik is 

gemaakt van de typische eigenschappen van dit getijdenlandschap. Archeologisch ver-

volgonderzoek kan waarschijnlijk meer informatie verschaffen over het gebruik van dit 

landschap en de wijze waarop de mensen zich hebben aangepast aan het dynamisch 

milieu. Verder kan er een vergelijking gemaakt worden tussen de gegevens van 

Midden-Delfland, het strandwallengebied en die van deze locatie (het getijdengebied) 

om de precieze verschillen aan te wijzen.

-  Hoe zag het landschap in en rond de nederzetting er uit? Welke begroeiing was 

aanwezig en in hoeverre heeft de mens hierop invloed gehad? Welke veranderingen 

zijn er tussen 100 voor en 1500 n.Chr., in het landschap opgetreden?

-  Op welke wijze hebben de bewoners zich aangepast en gebruik gemaakt van het 

landschap waarin zij leefden? Welke veranderingen traden gedurende de bewoning 

daarin op?

-  In hoeverre werd de bewoning gehinderd door de ligging nabij de Maasmond. Hoe 

werd omgegaan met stormvloeden en verstuivingen tijdens de bewoning en met 

wisselingen tussen brak en zoet oppervlaktewater.

-  In hoeverre heeft men in het verleden gebruik gemaakt van de aanwezige reliëf-

verschillen in het landschap? Is er sprake van een bewuste ophoging van bepaalde 

terreindelen? 

10  Doel- en vraagstelling zijn overgenomen uit het PvE (Bult 2007 en De Bruin 2008).
11  Bult, Van Londen, Koot & Waasdorp 2002, 20-26; Flamman e.a. 2002, 9-13.

3
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-  Komen er binnen het plangebied geulen voor die tijdens de bewoning open lagen? Hoe 

moeten ze worden gedateerd? In hoeverre hebben deze geulen een rol gespeeld in 

de functie van de nederzetting? Zijn de geulen gebruikt om nederzettingsafval in het 

water te dumpen? Wijkt dit afval af van het in de nederzetting aangetroffen afval? 

Werden er offers in de geul gedeponeerd?

-  In hoeverre zijn bij het afgeesten de resten van oude bewoningsperioden verdwenen of 

aangetast.

Bewoning in de late ijzertijd
Voor de ijzertijd geldt dat er inmiddels enkele nederzettingen zijn onderzocht in het 

naburige Midden-Delflandgebied. Hier liggen de meeste nederzettingen op veengrond. 

De sporen bestaan uit huiserven met sporen van een drieschepige boerderij erop. 

De meest naburige nederzetting die is onderzocht ligt in Poeldijk Noordoost op 

een strandwalrestant. Hier werd een door sloten omgeving nederzetting (deels) 

opgegraven. Binnen deze omsloting werden palenzwermen en kuilen aangetroffen, 

maar huisplattegronden zijn tot dusverre niet te herleiden. Het is onbekend in 

hoeverre dit type nederzetting representatief is voor nederzettingen op zand, of dat 

nederzettingen op veen in Midden-Delfland meer verwantschap vertonen met de 

bewoningssporen op het veen in Naaldwijk. 

-  Wat is de aard van de sporen. Is er sprake van erven met gebouwen waarop 

meerdere, gelijktijdig bij elkaar staande boerderijen stonden, of is er sprake van een 

enkele boerderij op een gegeven tijdstip. Zijn er in het plangebied buiten de gewone 

boerenerven ook andere activiteiten uitgevoerd en zo ja, wat was de aard van deze 

activiteiten.

-  Zijn de huisplattegronden te plaatsen in een bepaalde huisbouwtraditie? 

-  Is er een verschil aan te wijzen met contemporaine huisplattegronden uit andere 

landschapstypen, en zo ja, is dit zuiver praktisch te verklaren?

-  Welke producten zijn lokaal geproduceerd en welke zijn geïmporteerd?

-  Zijn er aanwijzingen voor surplusproductie voor de handel?

-  Welke gewassen zijn gegeten, welke zijn lokaal verbouwd en welke zijn geïmporteerd?

-  Welke aspecten waren vooral van belang bij de veeteelt: fokken voor het vlees, de 

melkproducten, de huid/wol of andere secundaire producten?

-  Wat is de datering van de sporen uit de ijzertijd op de Oude Duin- en Strandzanden? 

Lopen deze door in de vroeg-Romeinse tijd? 

-  Indien de bewoning vanuit de late ijzertijd doorloopt in de vroeg-Romeinse tijd, welke 

invloeden zijn er dan van de Romeinse overheersing merkbaar in de nederzetting?

-  In hoeverre is er sprake van incidentele vondsten buiten de nederzetting. Wat zijn 

de met deze vondsten geassocieerde fysisch-landschappelijke verschijnselen en in 

hoeverre kunnen deze dienen als indicator voor een toekomstige voorspelling voor de 

aanwezigheid van archeologische resten uit de late ijzertijd?

-  Indien er incidentele vondsten buiten de nederzettingen worden aangetroffen, dient 

hieraan speciaal aandacht te worden besteed. Aandachtpunten zijn het type locaties 

en de relatie tot het toenmalige cultuurlandschap. 

-  Past het aangetroffen aardewerk uit de late ijzertijd binnen de gangbare typologieën 

in dit deel van Zuid-Holland of is er sprake van een meer ‘zuidelijke’ of ‘noordelijke’ 

invloed? 
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Bewoning in de Romeinse tijd
Er wordt sinds twee decennia gericht regionaal onderzoek verricht naar de Romeinse 

bewoning binnen, langs, en buiten de Limes van het Romeinse Rijk in West-Nederland. 

Daarbij blijkt dat de variatie in de nederzettingsvorm en de functie in de eerste 

drie eeuwen van de jaartelling ten opzichte van de voorafgaande periode sterk is 

toegenomen. Naast de gewone boeren erven komt er een veelheid aan bijzondere 

structuren voor. Verder blijken vele van de aangetroffen nederzettingen in de tweede 

helft van de 2e eeuw te zijn omringd door een groot verkavelingsysteem dat geul-

afzettingen zoals de Gantel als uitgangspunt heeft. De nederzetting op de Hoogwerf 

lijkt in de nederzettingshiërarchie van Zuid-Holland een bijzondere plaats in te nemen 

en heeft mogelijk als een centrale plaats (vicus) dienst gedaan, terwijl vanaf het einde 

van de 2e eeuw ook de aanwezigheid van militairen in de nederzetting wordt vermoed.

Uitgaande van deze situatie zijn de volgende concrete vraagstellingen van belang bij 

het onderzoek van het huidige plangebied. 

-  Is er sprake van continuïteit in de verkaveling vanaf de late ijzertijd tot in de Romeinse 

tijd en hoe is deze in stand gebleven? Is er sprake van continuïteit in gebruik of heeft 

men in de Romeinse tijd zichtbare sporen in het landschap opnieuw gebruikt?

-  Wanneer begint de bewoning in de Romeinse tijd op deze locatie en tot wanneer loopt 

de bewoning in de Romeinse tijd door? Is er sprake van continuïteit in de bewoning of 

treden er hiaten in de bewoning op?

-  Welke positie neemt de nederzetting aan de Zuidweg in de hiërarchische structuur van 

het nederzettingssysteem van de regio in?

-  Zijn de gebouwplattegronden te plaatsen in een bepaalde huisbouwtraditie? 

-  Is er een verschil aan te wijzen met contemporaine huisplattegronden uit andere 

landschapstypen, en zo ja, is dit zuiver praktisch te verklaren?

-  Is er sprake van erven met gebouwen waarop meerdere, gelijktijdig bij elkaar staande 

boerderijen of andere gebouwen stonden, of is er sprake van een enkele boerderij of 

gebouw op een gegeven tijdstip. 

-  Zijn er in het plangebied buiten de gewone boerenerven ook andere activiteiten 

uitgevoerd en zo ja, wat was de aard van deze activiteiten.

-  Vanaf het einde van de 2e eeuw komen er sporen in de nederzetting voor die zijn 

uitgezet met een maatvoering in Romeinse voeten van 29,4 cm. Deze zijn deels 

geïnterpreteerd als sporen van gebouwen, deels als een daarop aansluitende 

verkaveling met greppels. Wat is het karakter van deze gebouwen, waarvoor dienden 

ze en kunnen ze van een nauwkeuriger begin- en einddatum worden voorzien?

-  Welke producten zijn lokaal geproduceerd en welke zijn geïmporteerd?

 Waar komt het geïmporteerde natuursteen vandaan en waarvoor werden de stenen 

gebruikt?

-  Welke gewassen zijn gegeten, welke zijn lokaal verbouwd en welke zijn geïmporteerd?

-  Welke aspecten waren vooral van belang bij de veeteelt: fokken voor het vlees, de 

melkproducten, de huid/wol of andere secundaire producten?

-  Zijn er aanwijzingen voor surplusproductie voor de handel?

-  Welke methoden en technieken van waterbeheersing door middel van de percelering, 

duikers, waterputten etc. werden er in en rondom de nederzetting toegepast? 

-  Is er een grafveld bij de nederzetting aan de Zuidweg aanwezig en zo ja, welke 

factoren hebben een rol gespeeld bij de locatiekeuze ervan? 

-  Hoe was de verbinding van de nederzetting aan de Zuidweg met zijn omgeving? 

Zijn er verbindingswegen over water of land aanwijsbaar en gedurende welke tijd 

functioneerden die? 
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-  In hoeverre dankt de nederzetting zijn importantie aan de ligging nabij de monding 

van de Gantel?

-  Wat is de aard, de omvang, de diversiteit, de locatiekeuze factoren en de betekenis 

van diverse off-site elementen (bijvoorbeeld kringgreppels & kuilenclusters)? 

-  Past het aangetroffen aardewerk van de nederzetting binnen de regionale context 

of is er sprake van een ‘afwijkend spectrum’? Sluit het aardewerk aan op de aarde-

werktraditie van de ceramiek die in de context van de late ijzertijdsporen is gevonden? 

Welke herkomstgebieden zijn aan het aardewerk toe te kennen?

-  Is er sprake van lokale aardewerkproductie en zo ja, is deze productie bestemd voor de 

nederzetting of voor een regionale markt?

-  Zijn er aanwijzingen voor metaalbewerking?

-  Is in het plangebied sprake van een vergelijkbare hoeveelheid metaalvondsten uit 

de op de natuurlijke ondergrond gelegen vondstlagen als bij het ADC-onderzoek? 

Met welk stratigrafisch niveau kunnen de Romeinse metaalvondsten geassocieerd 

worden?

Bewoning in de middeleeuwen en nieuwe tijd
Vindplaatsen uit de vroege middeleeuwen ten noorden van de Maas zijn vrij zeldzaam 

in het gebied van het Hoogheemraadschap van Delfland. De bekende vindplaatsen 

liggen vrijwel alle in het duingebied en langs de Maasoever. De omgeving van 

Naaldwijk met de aanwezige haakwal heeft ook vanaf de vroege middeleeuwen 

bewoning gehad. Omtrent de bewoning uit deze periode bestaat in deze regio een 

grote kennislacune. Zo is er een grote leemte aan gegevens van bewoning uit de 

Karolingische tijd.

-  Is er sprake van continuïteit in de verkaveling vanaf de Romeinse tijd naar de vroege 

middeleeuwen en hoe is deze in stand gebleven? Is er sprake van continuïteit in 

gebruik of heeft men in de middeleeuwen zichtbare sporen in het landschap opnieuw 

gebruikt.

-  Uit welke periode(n) dateert de bewoning uit de vroege middeleeuwen? Is het 

plangebied permanent bewoond of treden er hiaten in de bewoning op?

-  Van de constructie van de middeleeuwse gebouwen buiten de stad in Zuid-Holland 

is wei nig bekend. Onderzoek naar de uiterlijke verschijningsvorm (bouwwijze, 

plattegronden, erf indeling, nederzettingsstructuren indien mogelijk) kan een lacune in 

dit onder zoeksveld in deze omgeving oplossen. Is er sprake van erven met gebouwen 

waarop meerdere, gelijktijdig bij elkaar staande boerderijen stonden, of is er sprake 

van een enkele boerderij op een gegeven tijdstip. Zijn er in het plangebied buiten de 

gewone boerenerven ook andere activiteiten uitgevoerd en zo ja, wat was de aard van 

deze activiteiten.

-  Zijn de huisplattegronden te plaatsen in een bepaalde huisbouwtraditie? 

-  Is er een verschil aan te wijzen met contemporaine huisplattegronden uit andere 

landschapstypen, en zo ja, is dit zuiver praktisch te verklaren?

-  Wat was het karakter van de nederzetting aan de Zuidweg gedurende de vroege 

middeleeuwen? Was deze uitsluitend agrarisch, of had de nederzetting ook een meer 

centrale rol in het nederzettingsysteem van de regio?

-  Welke producten zijn lokaal geproduceerd en welke zijn geïmporteerd?

-  Welke gewassen zijn gegeten, welke zijn lokaal verbouwd en welke zijn geïmporteerd?

-  Welke aspecten waren vooral van belang bij de veeteelt: fokken voor het vlees, de 

melkproducten, de huid/wol of andere secundaire producten?

-  Zijn er aanwijzingen voor surplusproductie voor de handel?
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-  In hoeverre heeft men in de vroege middeleeuwen de Romeinse resten herbenut als 

bouwmateriaal of als grondstof (metaal) voor economische activiteiten?

-  Zijn er vondstcategorieën aan te wijzen die gebruikt kunnen zijn voor het uitdragen 

van een etnische identiteit?

-  Welke methoden en technieken van waterbeheersing door middel van de percelering, 

duikers, waterputten etc. werden er in en rondom de nederzetting toegepast?

-  In hoeverre is het vroegmiddeleeuwse verkavelingsysteem gecontinueerd in de laat-

middeleeuwse verkaveling.

-  Welk effect hebben de vroeg 12e-eeuwse overstromingen gehad op de bewoning aan 

de flank van de haakwal van Naaldwijk, de waterhuishouding en de verkaveling?

Voor wat betreft het onderzoek naar kasteelplaatsen gaat de aandacht uit naar de 

lokale en regionale betekenis die dergelijke objecten hebben gehad in hun omgeving. 

Niet uitsluitend de militaire aspecten zijn daarbij van belang, maar ook de sociaal-cul-

turele, economische en politieke rol die de bewoners hebben gespeeld.12 Omdat over 

het type kasteel, de bewoners en de ouderdom weinig bekend is kan de Hooghwerf 

voorlopig het beste worden gezien als een begraven hofstad, dat wil zeggen een door 

een gracht omgeven woonplaats van een welgeborene uit de middeleeuwen waaraan 

naast een woonfunctie ook een of meerdere verdedigingselementen kunnen zijn 

toegevoegd. Vanuit dat gezichtspunt zijn er nog weinig kasteelterreinen of begraven 

hofsteden onderzocht, zodat ook vanuit de kasteelkunde een wens bestaat voor het 

onderzoek van een dergelijk complex op deze aspecten.

-  Heeft de Hoogwerf zich ontwikkeld uit een reeds bestaande bewoning en zo ja, wat 

was het karakter van deze bewoning voorafgaande aan de Hooghwerf? 

-  Welke rol speelde de Hooghwerf in de agrarische economie in zijn omgeving.

-  Welk uiterlijk heeft de Hooghwerf gehad? Is het object nader te duiden in de typologie 

van de kastelen? Zijn er in de loop van de tijd verbouwingen geweest? Wanneer 

worden de grachten gegraven en begint de bewoning binnen de omgrachting? 

Wanneer is de bebouwing binnen de grachten afgebroken? Stond er gelijktijdig met de 

bebouwing binnen de grachten ook bebouwing buiten de gracht (voorburcht) en zo ja, 

hoe zag die eruit?

-  Gaat de datering van de boerderij de Hooghwerf terug tot in de kasteelperiode, 

of moet de boerderij als de opvolger van het kasteel of de voorburcht worden 

beschouwd? Welke functies werden er op het erf uitgeoefend ten tijde van de 

kasteelfase. 

-  Zijn er verschillen aan te wijzen in de materiële cultuur, de voedselconsumptie en de 

economische functies tussen voorburcht en hoofdburcht en zo ja, hoe kunnen deze 

karakteristieken geïnterpreteerd worden?

3.2 Methodiek 

Vlakaanleg en bronbemaling
De opgravingsputten van 2007 en 2008 sluiten aan op die van het ADC uit 2004 (figuur 

3.1). Tijdens het onderzoek van ADC zijn over het algemeen twee vlakken aangelegd. 

Dit onderzoek heeft uitgewezen dat de archeologische sporenniveaus zich op 

verschillende diepten bevinden, waarbij het onderste niveau met Romeinse sporen tot 

onder het grondwater reikt. Gezien deze complicerende factoren is voor de campagnes 

van 2007 en 2008 gekozen om extra vlakken aan te leggen. Dankzij de extra vlakken 

12  Bult 1986.



18	 naaldwIjk

is het onderscheid tussen de sporen uit de verschillende archeologische lagen beter 

te onderscheiden. In de praktijk betekende dit dat er standaard minimaal drie vlakken 

werden aangelegd: een eerste vlak onder de bouwvoor (sporenniveau nieuwe tijd), 

een tweede onder de middeleeuwse vondstlaag en een derde onder de Romeinse 

vondstlaag. Aangezien een aantal (vooral sloot-) sporen uit de middeleeuwen en 

nieuwe tijd zelfs tot op het derde vlak reikten en daar het Romeinse sporenbeeld 

vertroebelden, is in veel werkputten ook een vierde en soms zelfs een vijfde (controle)

vlak aangelegd. Dit geldt met name voor de campagne van 2007. Tijdens deze 

campagne is in 15 werkputten en maximaal vijf sporenvlakken circa 12.000 m2 

onderzocht. Tijdens de campagne van 2008 is verspreid over 16 werkputten in totaal 

5.700 m2 aan sporenvlakken onderzocht (figuur 3.1).

Verder is tijdens de opgraving gekozen voor de inzet van (verticale) bronbemaling 

tot 2,25 m diepte onder maaiveld in strengen rondom opgravingsputten. Op advies 

van bronbemaler Leedenderste bv uit Sassenheim is de breedte van de putten op 

maximaal 10 m vastgesteld. De bronbemaling is alleen op het westelijk terrein ingezet. 

De verwachting was immers dat de bemaling overbodig zou zijn op het noordoostelijk 

terrein. De grachtvulling van de daar – in 2004 aangetroffen- begraven hofstad zou de 
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afwatering naar de ondergrond bevorderen. In de praktijk bleek het grondwater – in 

combinatie met overtollig hemelwater- hier soms toch voor enige hinder te zorgen. 

Deze problemen werden ad hoc opgelost door de inzet van vuilwaterpompen.

Verdiepen, couperen en documenteren
De putten zijn aangelegd met een ervaren kraanmachinist van: gebroeders De Wit 

in 2007 en loonbedrijf Dekkers in 2008. Bij de aanleg van de sporenvlakken is een 

schaafbak ingezet. Het verdiepen van de archeologische vondstlagen is intensief 

begeleid door een ervaren specialist met metaaldetector: L. van der Feijst van ADC 

ArcheoProjecten in 2007 en M. Zander van ZanderArcheologie in 2008. De eerste 

specialist heeft ook de opgraving van 2004 binnen het onderhavige plangebied met 

metaaldetector begeleid. Aangezien gekozen is voor een systematisch aanleg van 

verschillende vlakken, zijn diepe sporen op de bovenste vlakken niet meteen in zijn 

geheel gecoupeerd. De sporen zijn steeds tot op de bovenkant van de onderliggende 

vondstlaag gecoupeerd en afgewerkt.

De waterputten zijn in de meeste gevallen in twee fasen gecoupeerd en afgewerkt om 

praktische redenen (voorkomen instortingsgevaar): eerst tot op het grondwaterniveau 

oftewel de bovenkant van eventuele houten beschoeiingen. Na afwerking tot op dit 

niveau werd de coupe doorgezet en/of werd de beschoeiing in zijn geheel vrij gelegd 

en gedocumenteerd. 

Alle sporenvlakken zijn gefotografeerd, ingekrast en getekend op schaal 1:50. Na 

tekening zijn de NAP-hoogtes van de vlakken gemeten. Alle sporen zijn gecoupeerd, 

waarbij vondsten per spoor en per vulling daarbinnen zijn verzameld en geregistreerd 

(bijlagen 3.1 en 3.2). De coupes zijn getekend op schaal 1:20 of 1:10 voor meer detail. 

Kansrijke (houtskoolrijke of sterk humeuze) spoorvullingen zijn bemonsterd voor 

archeobotanisch onderzoek. Hout uit waterputconstructies zijn zoveel mogelijk al in 

het veld onderzocht door specialist drs. C. Vermeeren van Biax-Consult en stagiaire L. 

Klerkx (figuur 3.2). De profielen zijn bestudeerd en beschreven onder leiding van dr. J. 

Mol van de Faculteit der Archeologie (Universiteit Leiden) in 2007 en drs. B. Jansen van 

RAAP Archeologisch Adviesbureau in 2008.

Figuur 3.2 
Documentatie van het hout in het veld 
onder begeleiding van houtspecialist 
drs. C. Vermeeren van Biax-Consult
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Verzameling vondsten
Tijdens de opgraving zijn intensief vondsten, veelal aardewerk, verzameld. Bij de 

aanleg van het vlak werden de vondsten per laag verzameld in vakken van 4x4 m. De 

metaalvondsten en andere belangwekkende vondsten zijn (x-, y- en coördinaten) zijn 

bij het verdiepen ingemeten met Total Station. 

Een deel van het materiaal is afkomstig uit de cultuurlagen die zich op de natuurlijke 

ondergrond hebben gevormd. Deze vondsten zijn in die zin niet direct uit een 

duidelijke context afkomstig, aangezien hier vaak vermenging is ontstaan met 

materiaal uit latere perioden.13 Bij het couperen en afwerken van de sporen is tevens 

goed gelet op vondstmateriaal. Aangezien het merendeel van de sporen met de 

schep of troffel is afgewerkt, is vrijwel al het vondstmateriaal uit sporen verzameld. 

In aanvulling hierop zijn bovendien in 2008 enkele bijzondere spoorcontexten, zoals 

vondstrijke greppels en waterputten, een smeerdhaardkuil en een paardengraf 

uitgebreid bemonsterd en gezeefd (3 mm maaswijdte) om beter inzicht te krijgen in 

vondsten van de kleine fracties (tabel 3.1 en figuren 3.3 en 3.4).14

Tenslotte zijn de storthopen en de afgewerkte putten ook nog regelmatig afgezocht 

op eventuele gemiste vondsten. Het vondstmateriaal is grotendeels al in het veld 

gewassen, gesplitst en ingevoerd in een database. Vervolgens is het materiaal uitgezet 

onder verschillende materiaalspecialisten voor analyse.

13   Uit gesprekken met omwonenden bleek dat er tot in de 20e eeuw nog regelmatig gespit is 
op het terrein, ter verbetering van de grond of ter voorbereiding van de plaatsing van kassen, 
die uiteindelijk in een aantal gevallen nooit geplaatst zijn. Er werd tot “twee spaden diep” 
gespit, waarbij in ieder geval de middeleeuwse en een deel van de Romeinse vondstlaag 
vermengd zijn geraakt. Tevens zijn er aanwijzingen dat een deel van het terrein is afgetopt. 
In het oostelijke deel van het onderzoeksterrein is veel van de oorspronkelijke stratigrafie 
vergraven door middeleeuwse en latere activiteiten. 

14   Bijl 2010 (intern studieverslag met uitwerking van het zeefonderzoek).

Figuur 3.3 
Het zeven van de grondmonsters in de 
zeefinstallatie aan de hand van kruiwagens 
met een zeef op de bodem (maaswijdte 3 
mm)
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put vlak spoor spooraard structuurnr datering

54 3 1 greppel 539 Romeinse tijd

54 3 65 waterput 508 (waterput 206) vroege middeleeuwen

54 3 87 paardengraf 558 Romeinse tijd

56 3 27 waterput 515 vroege middeleeuwen

56 3 37 waterput 518 vroege middeleeuwen

56 3 45 waterput 516 vroege middeleeuwen

56 3 52 waterput 517 vroege middeleeuwen

59 1 13 smeedhaardkuil 561 Romeinse tijd

60 2 119 greppel 559 Romeinse tijd

60 2 121 greppel 559 Romeinse tijd

60 2 122 haardkuil in greppel Romeinse tijd

60 2 87 en 124 greppel 579 Romeinse tijd
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Figuur 3.4 
Overzicht van de gezeefde spoorcontexten 
in het midden van de opgraving uit 2008: 
hoofdzakelijk de noordelijke en oostelijke 
sloten van de inheems-Romeinse nederzetting 
uit fase 5 tussen 175 en 225 n.Chr. (rechts) en 
enkele vroegmiddeleeuwse waterputten (links)

Tabel 3.1 
Bemonsterde en gezeefde spoorcontexten uit 
de opgraving van 2008
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Analyse sporen structuren
Na de basisuitwerking, uitsplitsing (naar categorie) en digitale invoer van alle sporen, 

vondsten, en monsters is de ruimtelijke relatie tussen sporen onderzocht. Sporen 

uit één of meerdere werkputten die bijvoorbeeld tot eenzelfde plattegrond of 

greppel behoren, zijn tot dezelfde structuur gerekend. Bij de indeling van sporen is 

onderscheid gemaakt tussen verschillende typen structuren zoals sloten, greppels 

en gebouwen. De structuren zijn per type genummerd. Vervolgens zijn sporen en 

structuren globaal gedateerd en gescheiden naar de perioden Romeinse tijd, vroege 

en late middeleeuwen en nieuwe tijd. Bij deze indeling speelde vooral de datering van 

het aardewerk uit de sporen een belangrijke rol, maar ook de vormkenmerken van de 

sporen en structuren.

De sloten en greppels uit de Romeinse tijd en de perioden middeleeuwen-nieuwe 

tijd zijn over het algemeen goed te scheiden. De greppelsystemen uit de Romeinse 

tijd kenmerken zich door een oriëntatie zuidwest-noordoost of haaks hierop; de 

verkaveling uit de (late) middeleeuwen en nieuwe tijd is over het algemeen op het 

noorden gericht of haaks hierop. Andere structuren met kenmerkende vormtypen, 

zoals huisplattegronden, spiekers en waterputten laten zich ook goed naar perioden 

onderscheiden. Datering van losse kuilen is daarentegen lastig op terreinen die 

in verschillende perioden bewoond blijken te zijn. Kuilen met mixvondsten uit 

verschillende perioden zijn niet meer naar perioden te onderscheiden. Een dergelijke 

‘palimpsest’-verschijnsel deed zich zowel op het zuidwestelijke als het noordoostelijke 

terrein voor. 

De volgende stap in de analyse was de verfijning van de chronologie en de fasering van 

de sporen en structuren. De meest betrouwbare dateringen zijn afkomstig van 14C- 

en dendrochronologisch onderzoek. Voor datering en fasering kwam ook het metaal 

en vooral het gedraaide aardewerk in aanmerking. Toch bood deze laatste categorie 

niet in alle gevallen uitkomst. Een deel van de sporen en structuren bevatte namelijk 

aardewerk met een ruime dateringsmarge tussen 69 en 270 n.Chr. In deze gevallen en 

in vondstarme of -loze spoorcontexten waren de ruimtelijke en stratigrafische relaties 

tussen sporen en structuren dan ook een belangrijke aanvulling. Dankbare faserings-

middelen in dit licht waren de systematische inrichting van verkaveling en nederzet-

tingsterreinen in de Romeinse tijd en opeenvolgende verschuivingen daarin. Deze 

processen hebben duidelijk sporen nagelaten, herkenbaar aan spoordoorsnijdingen 

en aan veranderingen in de oriëntatie van structuren. De aardewerkdateringen, de 

ruimtelijke relaties en de daaruit af te leiden fasering van sporen en structuren gaven 

op deze wijze goed inzicht in het ruimtelijke gebruik van landschap, nederzettingen en 

de veranderingen daarin in de loop van de Romeinse tijd.

Rapportage
De opgraving van 2007 beslaat slechts een deel van het plangebied: de oostelijke helft 

van het noordoostelijk terrein en de zuidelijke helft van het westelijk terrein (figuur 

3.1). Kort na het veldwerk van 2007 werd al snel duidelijk dat er in 2008 een vervolgon-

derzoek mogelijk was in de noordelijke helft van het zuidwestelijk terrein. Deze tweede 

opgravingscampagne is uitgevoerd op basis van dezelfde samenwerking tussen Archol 

en de Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden. De gegevens van de beide 

opgravingen vullen elkaar letterlijk en figuurlijk aan. Naar aanleiding van de opgraving 

van 2008 is dan ook in overleg met drs. P. Deunhouwer (namens het bevoegd gezag) 

besloten om de uitwerking en rapportage te bundelen. 
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Landschap en bodemopbouw 

T.D. Hamburg

Het plangebied bevindt zich in het mondingsgebied van de Maas dat door de 

Romeinen aangeduid werd met de naam ‘Helinium’. Langs dit mondingsgebied vonden 

afwisselend mariene sedimentatie en veenvorming plaats. Het achterland werd in de 

ijzertijd ontwaterd door vele kreken en geulen, die in de late ijzertijd waarschijnlijk al 

dichtgeslibd waren. 

Langs de Maasoever, zo ook bij Naaldwijk-Hoogeland, ontstonden waarschijnlijk al in 

de late ijzertijd eolisch afgezette zandruggen (de zogenaamde haakwal) die geschikt 

waren voor bewoning. De AHN15-kaart in figuur 4.1 toont het reliëf van de haakwal in 

het huidige landschap, voor zover nog intact.

De profielopbouw in de werkput 27 laat de hierboven geschetste ontstaansgeschiede-

nis van het landschap duidelijk zien (figuur 4.2). 

De basis van het profiel wordt gevormd door kwelderafzettingen afgedekt door een 

10 cm dik veraarde veenlaag (10). Dit veen is op haar beurt afgedekt door getijde- en 

kwelderafzettingen (8-9) die bestaan uit een gelamineerd pakket zandige kleibandjes 

en zandbandjes (samen een dikte van 57 cm). Hierop is wederom een 73 cm dik 

pakket kwelderafzettingen gevormd van gelamineerde zand- (Zs3) en siltige klei 

laagjes (Ks3, Fe++) (7). Dit onderscheid zich van de onderliggende afzetting door 

een scherpe (erosieve) overgang tussen beide. De top van dit kwelderpakket wordt 

gekenmerkt door 6 cm dikke gerijpte kleilaag (Ks3)(6). Hierop heeft zich in meerdere 

fasen matig grof zand afgezet (Zs1, Fe++)( circa 72 cm dik) dat als strand- en duinzand 

15  AHN staat voor Actueel Hoogtebestand Nederland.
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geïnterpreteerd is (5, 4, 3 en 2). Dit pakket wordt naar boven toe siltig en humeus. De 

bovenste bodemlaag is een recente ophoging van het terrein (55 cm dikke bouwvoor) 

die eveneens bestaat uit humeus matig grof zand (Zs2, h2) (1). 

Op basis van deze bodemopbouw kan de volgende landschapsreconstructie gemaakt 

worden.

In de bronstijd en de (vroege-) ijzertijd wordt het gebied gekenmerkt door kwelders 

met kreken die vanuit de zee het gebied binnen stroomden. Deze zeeinvloed is tijdelijk 

afgenomen getuige de vorming van een veenlaag. Hierna komt het gebied echter weer 

onder mariene invloed en ontstaan er wederom kwelders tot in de midden-ijzertijd. 

De kwelderafzettingen laten zien dat de sedimentatie over het algemeen in een rustig 

milieu heeft plaatsgevonden. Dit is echter niet altijd het geval geweest zoals blijkt uit 

de erosieve overgang tussen laag 8 en 7, waarbij een deel van de oude kwelderafzettin-

gen is opgeruimd. Vervolgens is de sedimentatie weer onder rustige omstandigheden 

hervat. De kwelderafzettingen worden gekenmerkt door een zogenaamde ‘fining 

upwards’, waaruit blijkt dat de sedimentatie van onder naar boven onder steeds verder 

afgenomen wateractiviteit heeft plaats gevonden. 

In de loop van de late ijzertijd zijn de kwelderafzettingen afgedekt door strand- en 

duinafzettingen. Dit is een geleidelijk proces geweest met rustige en actieve fasen, 

waarbij woon- en gebruiksfasen zich op verschillende niveaus bevinden. Het oudste 

spoor uit de late ijzertijd bevindt zich onderin de duinafzetttingen. De meeste 

sporen uit de jongere perioden van de Romeinse tijd en de middeleeuwen bevinden 

zich in de top van deze afzettingen. Ze hangen samen met vondstlagen bovenop 

de duinafzettingen. In enkele werkputten zijn de sporen en vondstlagen uit de 

verschillende periode goed te onderscheiden. In andere putten lijkt sprake van een mix 

van beide vondstlagen.
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Resultaten: sporen en structuren 

T.A. Goossens met een bijdrage van M. E. Hemminga, M. Pruijsen, T. Hamburg en J. van 

der Leije

 

5.1 Inleiding

De bewoningssporen komen verspreid over het gehele plangebied Naaldwijk-

Hoogeland voor. Toch vallen enkele zaken op in deze verspreiding. Zo blijken de oudste 

sporen uit de late ijzertijd zich hoofdzakelijk te beperken tot het zuidwestelijk terrein. 

De sporen concentreren zich vooral op de hoogste zone van de bult of direct ten zuiden 

daarvan (figuur 5.1). 

De sporen uit de (inheems-) Romeinse tijd komen verspreid over het gehele plangebied 

voor. Een uitzondering geldt voor het noordwesten. Hier blijkt de overgang van de 

bult naar de noordelijke laagte samen te vallen met de begrenzing van de bewoning; 

overigens niet alleen in de inheems-Romeinse tijd, maar ook in de opvolgende 

bewoningsfasen van de vroege en late middeleeuwen.
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Figuur 5.1 
Sporenoverzicht geprojecteerd op de top van 
de haakwal in m NAP (Romeins sporenvlak)
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In de vroege middeleeuwen lijkt de bewoning zich aanvankelijk weer vooral tot de 

centrale bult in het westen te beperken. Deze bewoning breidt zich in de loop van de 

vroege en late middeleeuwen vervolgens weer uit over vrijwel het gehele plangebied. 

Halverwege de late middeleeuwen valt echter een verschuiving op vanuit het 

zuidwesten naar het noordoosten van het plangebied. De bewoning concentreert dan 

op de locatie die historische bekend is onder de naam ‘Hooghwerf’. Deze trend zet zich 

in de nieuwe tijd voort tot in de 19e eeuw. Pas in de loop van de 20e eeuw ontstaat het 

huidige beeld van een lintbebouwing die vooral gericht is op de gehele Zuidweg.

De sporen uit de verschillende perioden zijn over het algemeen goed bewaard dankzij 

de beschermde, afdekkende vondstlagen uit achtervolgend de Romeinse tijd, de 

middeleeuwen en de nieuwe tijd. Toch gelden enkele belangrijke uitzonderingen. 

De centrale bult blijkt op het hoogste punt in het westen sterk afgetopt te zijn in 

vergelijking met de omringende gebieden. De afdekkende vondstlagen hebben de 

sporen hier niet kunnen beschermen tegen aantasting door latere bewoning in de 

vroege en late middeleeuwen. De vondstlaag blijkt deels opgenomen te zijn in de 

vondstlagen uit deze perioden. 
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De sporen uit de late middeleeuwen en de nieuwe tijd hebben de conservering van 

de oudere sporen ook sterk beïnvloed op het noordoostelijk terrein. Hier ontbreekt 

over het algemeen een Romeinse vondstlaag. Verder zijn bij de aanleg van een gracht 

in de late middeleeuwen de oudere sporen uit de Romeinse tijd en middeleeuwen ter 

plekke verstoord. Ook op het zuidwestelijk terrein is sprake geweest van verstoring van 

oudere niveaus. Hier zijn namelijk in de late middeleeuwen twee erven omgeven door 

diep uitgegraven sloten inclusief een vijver. 

Tenslotte hebben ook de bouw van armenhuisjes in de 18e-19e eeuw en bouwingrepen 

(tuinkassen) in de 20e eeuw op het noordoostelijk terrein de bodem en de daarin 

aanwezige vondsten en sporen aangetast. Verder zijn hier langs de zuidrand van het 

terrein tevens kuilen gegraven voor de winning van zand (het zogenaamde ‘afgeesten).

Ondanks deze lokale beperkingen in de conservering geven de verschillende 

onderzoeken van 2003 tot en met 2008 samen een goed beeld van de bewonings-

geschiedenis van plangebied Naaldwijk-Hoogeland vanaf de ijzertijd tot en met de 

nieuwe tijd (figuur 5.2). De verschillende sporen en structuren uit de Archol-campagnes 

van 2007 en 2008 worden nu per periode van oud tot jong besproken.

5.2 Late ijzertijd

Inleiding
Het vooronderzoek van ARC uit 2003 had al aangetoond dat de vorming van de 

haakwal niet na, maar al in de loop van de Romeinse tijd is gevormd. De Romeinse 

sporen bleken zich over de hoge centrale bult van het plangebied uit te strekken.1 

Het onderzoek van ADC wees vervolgens uit dat de haakwal mogelijk zelfs al eerder 

was gestabiliseerd. Losse scherven handgevormd aardewerk met potgruismagering 

en ingekraste lijnen en/of vingertopindrukken toonden in 2004 aan dat de vroegste 

bewoning in de overgangsperiode van de late ijzertijd naar de vroeg inheems-

Romeinse tijd plaats had gevonden.2 Meest concrete aanwijzing was een waterkuil 

met soortgelijk aardewerk: waterkuil 1 in het noordoosten van het plangebied. Ook de 

vondst van een compleet handgevormd potje met vingertopindrukken (als opspit) in de 

laatmiddeleeuwse waterput 3 past in deze periode (kaartbijlage 5.1).3 

De archeologische resten uit deze vroegste bewoning getuigden in 2004 nog van 

een kort verblijf. Sporen van erven, gebouwen, greppels of andere vormen van een 

permanente bewoning ontbraken.4

Het onderzoek van 2007 leek dit beeld van de vroegste bewoning in eerste instantie 

te bevestigen. De resten uit deze vroegste bewoning bestonden wederom vooral uit 

enkele losse scherven (in waterput 213 en kuil S56.365), deze keer afkomstig uit het 

zuidwestelijk terrein van de opgraving. Een bijzondere uitzondering hierop is een 

complete, handgevormde pot die in een langwerpige kuil is gedeponeerd. Verder is 

ook een waterkuil (waterkuil 13) gevonden (kaartbijlage 5.1). Sporen van gebouwen 

ontbreken net als in 2004. De losse sporen en vondsten leken weer op een kort verblijf 

op de haakwal te wijzen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het weiden van 

vee.

Dit beeld van de vroegste bewoning is tijdens het Archol-onderzoek uiteindelijk 

echter bijgesteld. In 2007 en 2008 zijn namelijk naast losse scherven en waterkuilen 

ook sporen van het eerste landgebruik van de haakwal gevonden in de vorm van 

1  Nieuwhof, 2004.
2  De Bruin 2004, 95-97.
3  Van der Feijst 2008, 19 en 43. 
4  Van der Feijst 2008.
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ploegsporen. Ze sluiten aan op een akkerzone die door ADC is ontdekt in 2004. ADC 

hield er nog rekening mee dat de akker bij een van de inheems-Romeinse huizen 

hoort. Een dergelijke associatie ligt echter niet voor de hand. De ploegsporen liggen 

te dicht bij de aangrenzende, oudste inheems-Romeinse huizen en vertonen een 

afwijkende oriëntatie (kaartbijlagen 1 en 2). De ploegsporen ontbreken ter hoogte van 

de plattegronden. Ofschoon men rekening dient te houden met enige vertekening 

door aftopping, lijkt een doorsnijding van de huizen door de akker dan ook voor de 

hand te liggen. Deze ruimtelijke relatie wordt inmiddels bevestigd door aardewerk-

vondsten uit de akkerlaag van 2008. De scherven wijken duidelijk af van het aardewerk 

uit de aangrenzende Romeinse huisplattegronden van 2004 en 2008. Het aardewerk 

uit de akkerlaag vertoont meer kenmerken van de ijzertijd (zie verderop onder ‘Akker’). 

Langzamerhand begint dan ook het beeld te ontstaan dat de waterkuilen, akker, en 

losse, verspreide scherven samen de resten vormen van een eerste bewoningsfase op 

de haakwal. Deze bewoning beperkte zich niet tot een kortstondig ‘bezoek’ of verblijf; 

het totaal aan sporen en vondsten wijst erop dat de eerste boeren zich op de haakwal 

vestigden. 

Waar in 2004 nog een ruime marge werd aangehouden voor een datering in de late 

ijzertijd of begin van de inheems-Romeinse tijd, wijzen magering, afwerking en 

potvormen van het aardewerk nu meer op een eerste bewoning in de late ijzertijd.

Het ontbreken van meer concrete aanwijzingen voor bewoningssporen zoals huizen is 

te verklaren aan de hand van vier factoren:

• De bewoning in de ijzertijd was in het westen van Nederland sowieso kleinschaliger 

(wijd verspreide, losse erven met een boerderij) dan de latere bewoningsperioden.5 

De kans op het aantreffen van huizen is dan ook kleiner in vergelijking met de 

intensieve bewoning uit de Romeinse tijd. 

• De ijzertijdsporen in het plangebied zijn opgevuld met relatief schoon zand van de 

haakwal. Bij de aanleg van het vlak bleken de sporen dan ook nauwelijks van de 

ondergrond te onderscheiden. 

• De sporen en vondsten geven aan dat de vroegste bewoning zich op de top van 

de centrale bult heeft geconcentreerd. Deze zone is deels afgetopt (zie verderop 

onder ‘Akker’). Alleen de onderkanten van relatief diepe funderingssporen zijn 

vermoedelijk nog bewaard. Deze zijn echter lastig te herkennen te midden van de 

zwerm sporen uit de Romeinse tijd tot en met de late middeleeuwen die soms tot 

diep onder de Romeinse vondstlaag reiken. 

• Bijkomende complicatie bij het zoeken naar ijzertijdsporen is dat het 

handgevormde aardewerk uit de ijzertijd – vooral in een geroerde spoorcontext 

- nauwelijks is te onderscheiden van het handgevormde aardewerk uit de inheems-

Romeinse tijd. 

De sporen en vondsten uit de opgravingscampagnes van 2007 en 2008 die wel aan 

de bewoning uit de late ijzertijd zijn toe te wijzen, worden nu afzonderlijk besproken 

(kaartbijlage 5.1).

Depositiekuil met complete pot (structuur 120)

Inleiding
De kuil bevindt zich in het noorden van werkput 30, nabij de westelijke wand. Het 

spoor werd pas ontdekt op vlak 3, circa 0,3 m – NAP. De kuil is doorsneden door een 

jongere greppel uit de inheems-Romeinse tijd. 

5  Vergelijk Van Heeringen (1992), Van Trierum (1988, Maasmondgebied), Van Londen (2006, 
Midden-Delfland).
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De kuil heeft een langwerpige vorm van 185 x 95 cm met een versmalling in 

het midden in de vorm van een zandloper (figuur 5.3). De onregelmatige vorm 

weerspiegelt mogelijk twee verschillende gebruiksfasen van de kuil (zie verderop 

onder ‘Datering’). De kuil is 36 cm diep. Het hoge humusgehalte en de dunne grillige 

zandlaagjes aan de rand van de kuil wijzen op een grotendeels natuurlijke opvulling 

onder natte omstandigheden. Een uitzondering geldt mogelijk voor enkele humeuze, 

kleiige brokken die in de kuil zijn gevallen of gedumpt. 

Vondsten
In de kuil bevindt zich een complete, handgevormde pot. De pot is op de bodem van de 

kuil - op de zij - gedeponeerd met de opening naar het zuidoosten (figuren 5.3 en 5.4). 

Vermoedelijk gaat het hier om een rituele depositie. 

Behalve de pot bevat de kuil nog enkele stukken aardewerk, dierlijk bot en steen 

(tabel 5.1). Uitgaande van de geringe hoeveelheid en de kleine fragmenten horen deze 

niet tot de bijzondere depositie. Vermoedelijk gaat het om zwerfafval dat tijdens de 

opvulling in de kuil terecht is gekomen. 

put vlak spoor vulling categorie aantal gewicht (g)

30 3 65 1 aardewerk ijzertijd 1 612,1

30 3 65 4 aardewerk Romeinse tijd 3 59,7

30 3 65 1 verbrande klei 1 51,3

30 3 65 1 steen 2 6

30 3 65 1 dierlijk bot 4 21,1

totaal         21 750,2

 

Datering
De stratigrafische positie van de depositiekuil onder een van de vroege greppels uit 

de Romeinse tijd, de potgruismagering en vooral de vorm van de gedeponeerde pot 

duiden op een datering in de late ijzertijd. De rest van het aardewerk, bestaande uit 

2 scherven blauwgrijs en 2 scherven terra nigra, hoort duidelijk thuis in een jonger 

complex. Een van de scherven van blauwgrijs aardewerk is van het type Holwerda 

130 uit 75-265 n.Chr. De enige verklaring voor het gecombineerd voorkomen van de 

twee aardewerksoorten is te vinden in de voornoemde hypothese van verschillende 

gebruiksfasen: het jongste materiaal is met het oudere vermengd bij het opnieuw 

uitgraven van de kuil in de inheems-Romeinse tijd.

Tabel 5.1 
Vondsten uit depositiekuil (structuur 120)

Figuur 5.3 
Depositiekuil met de zwarte, handgevormde 
pot die met de buik net boven vlak 3 uitsteekt 
(vanuit het noordwesten)
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Waterkuil 13 (structuur 119) 

Inleiding
De waterkuil is ontdekt op de grens van werkputten 27 en 32. Het spoor had op vlak 1 

(0,25 m – NAP) een ronde vorm met een diameter van 2,40 m.

Deze waterkuil is als één van de weinige waterkuilen en –putten in het profiel 

gedocumenteerd, waardoor een compleet beeld verkregen is van de opbouw van het 

spoor in relatie tot de stratigrafie van de ondergrond. 

Opbouw
De waterkuil is rond in doorsnede (figuur 5.5; zie ook figuur 4.2). De kuil is vanuit de 

bovenkant van een groengrijze, gerijpte kleilaag op 0,2 m – NAP gegraven. De 1,4 m 

diepe waterkuil is dwars door de groengrijze kleilaag en de onderliggende kwelder-

afzettingen gegraven tot in de top van het veen op 1,6 m - NAP. De waterkuil bevat 

verschillende opvullingen (vullingen 1/m 3). In het midden van de opvulling is een 

verticale paal gevonden. De bovenkant van het hout lag op 0,2 m – NAP. De paal bleek 

dwars door de bodem van de waterkuil te zijn geslagen tot in het onderliggende veen 

(figuur 5.6). Gezien deze positie heeft de paal mogelijk dienst gedaan als welpaal: een 

paal, waarmee de toestroom van grondwater vanuit de onderliggende watervoerende 

veenlaag kon worden gestimuleerd. Dergelijke waterkuilen met centrale (wel)paal zijn 

ook aangetroffen in de noordelijke nederzetting (AHR-02) van de Harnaschpolder.6

Afdanking en post-depositie
Waterkuilen hadden doorgaans geen lange gebruiksduur. De onbeschoeide en met 

water verzadigde insteek en kern van een waterkuil hadden snel te lijden onder 

afbrokkelende of inzakkende zijkanten met dichtslibben tot gevolg. Waterkuil 13 

vertoont de kenmerken hiervan. Aan de zijkant bovenin zijn duidelijk grote brokken van 

de natuurlijke ondergrond ‘afgebroken’ en gedeeltelijk in de kuil gevallen. Uiteindelijk 

zijn de twee zijkanten in hun geheel de kuil ingezakt. Vermoedelijk was de waterkuil 

6  Goossens 2006a, 105-108.

Figuur 5.4 
Doorsnede van de depositiekuil met de 
vrijgelegde handgevormde pot op de 
bodem van de kuil



sporen en structuren   33

toen al buiten gebruik.

Na afdanking is de waterkuil op natuurlijke wijze opgevuld. Eerst is de kuil in korte tijd 

grotendeels dichtgeslibd met een gelamineerd pakket licht grijs zand. Deze fase werd 

gevolgd door een rustperiode waarin zich – onder natte omstandigheden - een venige 

laag heeft ontwikkeld. Uiteindelijk is de overgebleven depressie snel opgevuld met 

duinzand. Het zand behoort vermoedelijk tot de oudste afzettingen van de haakwal. 

Dit geheel is uiteindelijk afgedekt door een zandige kleilaag (met een kleine nazak in 

het centrale deel van het spoor). In de top van dit pakket heeft zich een donker grijze 

bodem ontwikkeld die op basis van vondstmateriaal gedateerd is in de Romeinse tijd. 

Vondsten
De waterkuil heeft weinig vondsten opgeleverd: twee grote dierlijke botten (rund) 

(tabel 5.2). Een verklaring voor het geringe aantal vondsten is te vinden in de korte 

gebruiksduur van de waterkuil en de lage bewoningsdichtheid in de late ijzertijd. Er 

zwierf toen nog relatief weinig afval rond op het terrein in vergelijking met de meer 

intense bewoning van de inheems-Romeinse tijd.

Figuur 5.5 
Waterkuil 13 met bovenin de nazak van het 
oudste duinzand van de haakwal

Figuur 5.6 
Detail van de welstok onder(in) de bodem van 
de waterkuil
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put vlak spoor vulling categorie aantal gewicht (g)

27 102 1 2 dierlijk bot 2 553,3

Datering
De waterkuilvulling is achtereenvolgend afgedekt door duinzand en de vondstlaag 

met Romeins materiaal. Op basis van deze stratigrafische ligging moet het spoor uit 

de beginfase van de vindplaats dateren. Vermoedelijk gaat het om een ijzertijdspoor. 

Helaas bevat de waterkuil geen aardewerk om dit te bevestigen. Als alternatief zijn 

daarom twee houtmonsters van de welpaal ingezonden voor 14C-datering (AMS). De 

twee monsters bieden geen uitsluitsel. Ze plaatsen de bewoning tussen 42 cal BC en 90 

cal AD (gecalibreerd, 89% zekerheid)7 en tussen 112 cal BC en 64 cal AD (gecalibreerd, 

93,3 % zekerheid).8De waterkuil kan op grond van deze datering uit zowel de eindfase 

van de late ijzertijd als de beginfase van de inheems-Romeinse tijd stammen. Zoals 

eerder is gemeld, lijkt het geheel van vondsten en sporen uit de beginfase van de 

vindplaats vooral op de eerste periode te wijzen.

Akker

Inleiding
Tijdens het ADC-onderzoek in 2004 is in werkputten 10 en 11 een akkerzone met 

ploegsporen ontdekt.9 Ze sporen bevonden zich direct ten zuiden van huizen NHC-1 

en -2. Het onderzoek van 2008 heeft het vervolg dat deze akkerzone aangesneden in 

de oostelijke helft van werkput 56: op een hoogte van 0,22 tot 0,29 m + NAP (vlak 3). 

De totale omvang van de akker bedraagt hiermee circa 55 x 20 m (kaartbijlage 5.1). 

Mogelijk hebben oorspronkelijk meer van dergelijke akkers zich over grote delen van 

de centrale, westelijke hoge bult hebben uitgestrekt (zie figuur 5.1). 

De afstand tussen de ploegsporen bedraagt 18-24 cm (figuur 5.7). De sporen volgen 

de richting van de hoge bult (zuidwest-noordoost). Het oorspronkelijke beeld is echter 

verstoord door de latere bewoning vanaf de Romeinse tijd (NHC-1 en 2 en NH08-1 en 

2) tot en met de late middeleeuwen (vergelijk kaartbijlage 5.1 met kaartbijlagen 2 en 

3). Dit blijkt vooral uit de bodemopbouw.

Opbouw 
De ploegsporen bleken bij het couperen maximaal 5 cm diep (figuur 5.8). De doorsnede 

toont duidelijk de schuine ligging en dakpansgewijze opbouw van de ploegsporen. 

Deze opbouw is kenmerkend voor de ploegvoren van een keerploeg. De sporen 

zijn waargenomen onder een akkerlaag. De akkerlaag bevindt zich in de top van de 

haakwal. Deze donkerbruine, humeuze zandlaag is 5-20 cm dik. De laag komt voor 

tussen 0,14 en 0,50 m + NAP. Vanaf dat laatste niveau blijkt de akkerlaag afgetopt te 

zijn. Op de lagere delen is de akkerlaag goed bewaard onder een pakket stuifzand, 

waarin twee vegetatiehorizonten zijn gevormd (zie figuur 13.7). De akkerlaag en vege-

tatiehorizonten zijn bemonsterd en onderzocht op pollen. Helaas bleek de hoge ligging 

van de niveaus gepaard te gaan met een slechte conservering (zie H13, paragraaf 2).

 

Datering
De ploegsporen zijn afgedekt door een stuifzandlaag, waarop zich de Romeinse 

vondstlaag en het Romeinse sporenniveau bevinden. De akkerlaag blijkt dus ouder 

te zijn dan de hoofdfasen van de Romeinse bewoning uit de periode 75-350 n.Chr. 

7  V.1380; lab.nr.Poz-36938. 
8  V. 2470; lab.nr. Poz-36939.
9  Van der Feijst 2008, 43.

Tabel 5.2 
Vondsten uit waterkuil13
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Dit blijkt ook uit de ruimtelijke relatie tussen de ploegsporen en de oudste huisplat-

tegronden. Ter hoogte van de Romeinse huizen NHC-1, -2, NH08-1 en -2 ontbreken 

de ploegsporen. Dit beeld kan het gevolg zijn van de aftopping van de centrale 

bult. Gezien de korte afstand van slechts enkele decimeters tussen de huizen en de 

akkerlaag, lijkt deze aftopping echter al met de bouw van de eerste inheems-Romeinse 

huizen te zijn begonnen (bijlage 5.2).

De akkerlaag bevat zes scherven handgevormd aardewerk, waarmee de akkerlaag 

scherper is te dateren. Het aardewerk wijkt duidelijk af van het handgevormde, 

inheemse aardewerk uit de bovenliggende Romeinse vondstlaag. Het Romeins 

aardewerk is doorgaans plantaardig gemaged. De scherven uit de akkerlaag blijken 

alle gemagerd met potgruis. Deze magering en de aangetroffen versiering met 

nagelindrukken zijn kenmerkend voor de late ijzertijd. 

5.7 
Donkerbruine parallelle ploegsporen in het 
noordoosten van put 56 (vlak 3) vanuit het 
noordoosten

Figuur 5.8 
Doorsnede van de donkerbruine, humeuze 
ploegsporen in de lichte ondergrond van de 
haakwal. De dakpansgewijze, schuine lig-
ging is kenmerkend voor de sporen van een 
keerploeg
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5.3 Romeinse tijd

Na de late ijzertijd volgde een bewoningshiaat van minimaal enkele decennia, waarin 

de oude sporen lokaal zijn afgedekt met stuifzand. Pas rond 75 n. Chr. lijkt de haakwal 

weer bewoond te worden. De ADC-opgraving uit 2004 wees uit dat de huizen, erven 

en bijgebouwen uit de vroegste inheems-Romeinse bewoning zich op de hoge centrale 

zone in het westen van het plangebied concentreren. De resultaten van de Archol-

opgraving bevestigen dit beeld deels: tijdens de campagne van 2008 zijn nieuwe 

huizen ontdekt in deze zone. De bewoning blijkt zich volgens de nieuwe inzichten 

echter ook uit te strekken tot de randzone van de bult in het noorden, noordoosten en 

het zuiden van het plangebied (kaartbijlage 5.2; voor hoogtekaart, zie figuur 5.1). Net 

als in 2004 blijken de laagste zones in het uiterste zuiden en de noordoosthoek echter 

vrij van huizen te zijn. Deze gebieden waren in de Romeinse tijd blijkbaar nog te nat 

voor bewoning. Hier zijn alleen greppels en sloten gevonden die een belangrijke functie 

hadden in de ontwatering van de haakwal. 

De intensiteit van de bewoning schommelt in de loop van de inheems-Romeinse tijd. 

De bewoning lijkt rond 75 n. Chr. kleinschalig te beginnen met een boerenerf, maar 

groeit in de eerste bewoningsfase al snel uit tot twee, vermoedelijk zelfs drie erven met 

elk een huis (fase 1, circa 75-100 n.Chr.; kaartbijlage 5.2). Deze groei zet zich voort in de 

daarop volgende fase 2 met vier gelijktijdige erven (circa 100-125 n.Chr.; kaartbijlage 

5.3). Daarna lijkt de bewoningsdichtheid weer langzaam af te nemen tot twee erven 

in fase 3 (circa 125-150 n.Chr.; kaartbijlage 5.4). Net als in het onderzoek van 2004 zijn 

de resten uit de daarop volgende fase 4 spaarzaam (circa 150-175 n.Chr.). Op basis van 

het vondstmateriaal lijkt er wel sprake van continuïteit in de bewoning, maar concrete 

structuren zijn er niet aan te wijzen. Dit beeld verandert duidelijk in fase 5 (circa 

175-225 n.Chr.; kaartbijlage 5). Naast sporen van twee, mogelijk drie verspreide erven 

wijzen de vondsten uit omgevende greppels en sloten op een sterke Romeinse invloed 

met relatief veel import van luxewaar. Hoelang deze fase precies duurt is onbekend. De 

bewoning lijkt in ieder geval in de tweede helft van de 3e eeuw tijdelijk op te houden. 

Aan het eind van de 3e eeuw of in de eerste helft van de 4e eeuw wordt de hoge bult 

van de haakwal nog een maal opgezocht (fase 6, circa 290-350 n.Chr.; kaartbijlage 5.6). 

Concrete bewoningssporen uit deze periode ontbreken; enige uitzondering is mogelijk 

een waterput met opvullingsmateriaal dat in deze periode past. Het beeld wordt vooral 

gevormd door de rijke vondstlaag boven en – als nazak- bovenin de oudere sporen. 

De vondsten geven aan dat eindfase 6 vooral gericht is op ambachtelijke activiteiten. 

Hierna is de haakwal binnen het plangebied circa 200 jaar onbewoond tot in de 

Merovingische periode.

 

De verschillende sporen en structuren uit de inheems-Romeinse tijd worden in de 

volgende paragraven per bewoningsfase nader besproken. Hierbij worden de opgra-

vingsresultaten van het ADC-onderzoek geïntegreerd om een zo compleet mogelijk 

beeld van de bewoningsgeschiedenis te geven van fase 1 tot en met fase 6.10

5.3.1 Fase 1 (75-100 n.Chr.): aanvang en uitbreiding van de inheems-
Romeinse bewoning

Inleiding
De haakwal is na de bewoning in de late ijzertijd verlaten. De bodem was door de 

aanleg van akkers verschraald. Mogelijk was de haakwal bovendien nog onderhevig 

10  Van der Feijst 2008.
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aan de invloeden van water en wind. De stuifzandlagen, mede veroorzaakt door de 

aanleg van akker(s) in de late ijzertijd, zijn hier de stille getuigen van. 

Toen de haakwal zich in de loop van de (eerste helft van de) 1e eeuw n.Chr. 

stabiliseerde, werd de hoge centrale bult weer een aantrekkelijke, droge locatie voor 

bewoning. 

De oudste inheems-Romeinse bewoningssporen binnen het plangebied bestaan 

uit de resten van een driebeukige woonstalboerderij van 19,5 x 6 m: NHC-1/2. De 

west-oost georiënteerde plattegrond is door ADC ontdekt op de hoge, centrale bult 

van het plangebied (kaartbijlage 5.2). ADC hield nog rekening met twee bouwfasen 

van de boerderij, waarbij de oudste fase (NHC-1) mogelijk zelfs in de vroege 1e eeuw 

n.Chr. zou thuis horen.11 De spaarzame sporen van NHC-1 passen echter beter in het 

duidelijke sporenpatroon van huisplattegrond NHC-2 uit de late 1e eeuw. Ze lijken 

samen een plattegrond te vormen met hooguit enkele sporen van reparaties.

De bewoning van de beginfase, bestaande uit een erf met een boerderij, sluit nog 

goed op de traditie van de ijzertijdbewoning in het westen van Nederland. 12 De 

Archol-campagnes hebben inmiddels aangetoond dat dit beeld snel veranderde in de 

loop van de eerste bewoningsfase. Het eerste erf van NHC-(1/)2 werd binnen dezelfde 

generatie uitgebreid met een tweede erf, inclusief huis, ten westen daarvan: NH08-1 

(kaartbijlage 5.2). De oriëntatie van het tweede huis draaide hierbij wat meer naar het 

zuidwesten. Direct ten noorden van dit huis is een waterkuil gevonden (waterkuil 217). 

Op de rand van de hoge bult ten zuiden van beide huizen zijn verder sporen gevonden 

van een bijgebouw (NH07-1). In de laagte verder zuidelijk zijn een greppelstelsel, een 

waterkuil (waterkuil 7) en een depositiekuil met resten van een hond aangetroffen.

De bewoning blijkt zich in de eerste fase bovendien niet alleen tot de hoge centrale 

bult in het westen te beperken. In het noordoosten van het plangebied is op de 

randzone van de bult een tweede bewoningscluster ontdekt. Ofschoon er geen 

duidelijke paalsporen van een huisplattegrond waren te onderscheiden, zijn wel 

duidelijke sporen van een regelmatige erfinrichting met greppels aangetoond: 

het zuidwest-noordoost georiënteerde erf NH07-2. De erfsporen passen goed bij 

de nabijgelegen resten van een bijgebouw (NHC-B1)13 en een waterput (waterput 

ROM-3)14 uit het ADC-onderzoek (kaartbijlage 5.2). 

De verschillende huizen, het bijgebouw, de waterkuilen, een depositiekuil en tenslotte 

de sloten en greppels uit fase 1 worden nu afzonderlijk besproken. 

Gebouwen

Huis NH08-1 (structuur 553, westelijk deel)

Inleiding

Het huis ligt in het westen van het plangebied op de hoogste zone van de centrale 

bult. De oriëntatie is zuidwest-noordoost. De sporen van de huisplattegrond zijn 

aangesneden in drie aangrenzende werkputten (56, 57 en 66) op een diepte van 

0,4 tot 0,6 m + NAP. Deze spreiding en de palimpsest van bewoningssporen uit 

de verschillende fasen van de Romeinse tijd tot en met de middeleeuwen op de 

centrale hoge bult maken het lastig om het exacte patroon van de plattegrond te 

onderscheiden. De plattegrond lijkt aan de west-, zuid- en noordzijde begrensd door 

een wandgreppel met stijlen aan weerszijden op korte afstand rondom (figuur 5.9). 

11  Van der Feijst 2008, 22-29.
12  Vergelijk Van Heeringen (1992), Van Trierum (1988, Maasmondgebied), Van Londen (2006, 

Midden-Delfland).
13  Van der Feijst 2008, 31.
14  Van der Feijst 2008, 45.
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In het oosten is de opbouw van de kopse kant minder duidelijk. Complicerende factor 

hier is een gasleiding die de plattegrond haaks doorsnijdt. Deze leiding verhinderde 

de aanleg van een opgravingsvlak binnen een zone van 3,5 m breedte. Een greppel in 

de dichtstbijzijnde ADC-werkput ten oosten van deze zone ligt precies in lijn met de 

zuidelijke, lange wand van de plattegrond en is dan ook tot deze structuur te rekenen. 

De lengte van de plattegrond bedraagt daarmee minimaal 36 m. De breedte varieert 

tussen 6 en 6,5 m. 

De lengte van de plattegrond is opvallend. Een verklaring is te vinden in het 

palenpatroon binnen de plattegrond. Hier valt een tweedeling op: het westelijk deel 

kenmerkt zich door een centrale rij stijlen die het huis in twee beuken indeelt. In 

het oostelijk deel bevinden zich twee rijen binnenstijlen die het huis in drie beuken 

indelen. Gezien de uitzonderlijke lengte van de plattegrond ligt het voor de hand dat 

het palenpatroon geen tweedeling binnen een en het zelfde huis weerspiegelt. Het is 

aannemelijker dat de twee huisdelen twee verschillende bouwfasen vertegenwoor-

digen. De westelijke bouwfase (NH08-1) is circa 17 m lang; de oostelijke bouwfase 

(NH08-2) is circa 19 m lang. Beide bouwdelen liggen in elkaars verlengde en zijn 

maximaal 6,5 m breed. Constructietechnisch gezien is het dan ook mogelijk dat een 

van de bouwdelen een jongere aanbouw van het huis is. Uitgaande van de lengtes 

van de bouwdelen ligt het echter meer voor dat hand dat ze tot twee opvolgende, 

volwaardige huizen behoren. In dat geval valt op dat de westelijke korte wand van 

het oostelijk bouwdeel vrijwel intact is, terwijl het oostelijk uiteinde van het westelijk 

bouwdeel onderbrekingen met kuilen aan de noord- en zuidzijde vertoont. Dit lijkt er 

op te wijzen dat de (oostelijke) korte wand van het westelijk huis gesloopt is aan het 

eind van fase 1 om ruimte te maken voor de constructie van het nieuwe, oostelijke 

huis. Gezien de korte afstand tot NHC-2 in het oosten was dit laatste huis bij de 

aanvang van fase 2 ook al vervallen (zie verder onder NH08-2 in paragraaf 5.3.2). 

Constructie

Het westelijk huis (NH08-1) is tweebeukig. De last van de dakconstructie werd 

gedragen door de centrale rij nokstijlen en door de stijlen aan weerszijden van de 

wand. Vermoedelijk waren er dwarsliggers op de nokstijlen bevestigd (in de vorm 

van een kruis), zodat de dakvlakken ook halverwege de nok en de dakvoet werden 

ondersteund. 

De nokstijlen zijn 53-60 cm diep. De dragende stijlen aan weerszijden van de 

wandgreppel zijn 30-50 cm diep. Dunne staken binnen deze wandgreppel maakten 

geen onderdeel uit van de draagconstructie van het huis, maar vormden samen het 

skelet van de (scheidings)wand.

Aan de westelijke kopse kant zijn twee stijlen tegen de buitenzijde geplaatst van 

circa 30 cm diepte. Deze stijlen en enkele diepe stijlen in de korte wand hebben 

vermoedelijk gediend als ondersteuning van de hoge gevel van een zadeldak. De 

oostelijke kopse kant is zoals gezegd, verstoord bij de bouw van opvolger huis NH08-2. 

Uitgaande van een uniforme constructie zal zich ook hier een hoge gevel hebben 

bevonden.

Indeling en functie

De wandgreppels vertonen enkele onderbrekingen. Het gaat hier echter niet om 

ingangen. De onderbrekingen blijken namelijk samen te vallen met latere verstoringen 

(vooral middeleeuwse waterputten). De enige concrete aanwijzing voor een ingang 

bevindt zich in het oostelijk deel van huis NH08-1. Hier lijkt een extra palenconfiguratie 

ter hoogte van de zuidelijke wand te wijzen op de ondersteuning van een insnijding in 

het overhangende dak met een deurpostconstructie. 
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Binnen de plattegrond bevinden zich twee dwarsgreppels met palen. Ze delen het 

huis in een groot middendeel van 8 x 6,5 m en twee kleinere delen: een ruimte van 

5 x 6,5 m in het westen en een van 2,5 x 6,5 m in het oosten. De exacte functie van 

de verschillende delen is onzeker. De voornoemde ingang gaf toegang tot het grote 

middendeel. Bij woonstalboerderijen is de grootste ruimte doorgaans gereserveerd 

voor de stal. In dit geval lijkt een kuil met verschillende houtskoollagen- vermoedelijk 

de onderkant van een haardkuil- juist voor een woonfunctie van de centrale, grootste 

ruimte te wijzen (figuur 5.10).De stal bevond zich mogelijk in een van de twee kleine 

ruimten. Deze ruimten kunnen ook bestemd zijn geweest voor andere functies zoals 

een slaapruimte of een opslagruimte voor bijvoorbeeld hooi of graan. De middenstijlen 

zijn in beide ‘zijkamers’ in ieder geval ter hoogte van de dwars-/korte wandgreppels 

geplaatst. Hiermee werd een open – als het ware eenbeukige –ruimte gecreëerd 

zonder hinderlijke palen. 

Reparatie en afdanking

Ter hoogte van de plattegrond bevinden zich nog vele paalsporen uit verschillende 

bewoningsperioden van de Romeinse tijd tot en met de middeleeuwen. Opspit 

uit oudere Romeinse sporen en nazak van jongere sporen maken het lastig om te 

onderscheiden welke stijlen nog tot de inheems-Romeinse huisplattegrond NH08-1 

toe behoren. Rekening houdend met deze sporen en het onregelmatige patroon van 

dragende stijlen ter hoogte van de wand zijn er aanwijzingen voor reparaties. 

Na het verlaten van de het westelijke huis is een deel van de palen eruit getrokken. 

De kern van de paal is in enkele gevallen niet meer te herkennen; in andere 

gevallen vertoont de paalkuil duidelijke sporen van het uitgraven van de palen. 

Hoogstwaarschijnlijk zijn de palen hergebruikt bij de bouw van opvolger NH08-2.

Datering

Zowel huis NH08-1 als -2 bevat hoofdzakelijk scherven van inheems, handgevormd 

aardewerk uit de periode 0-200 n.Chr (samen circa 350 stuks aardewerk). In beide 

gevallen is de deze datering aan te scherpen tot 70-150 n.Chr (zie ook paragraaf 

5.3.2). Voor huis NH08-1 is deze datering gebaseerd op de vondst van een draadfibula 

Figuur 5.10 
Kuil met houtskoollagen in werkput 57; ver-
moedelijk de onderkant van een haardkuil in 
het middendeel van huis NH08-1 uit fase 1 
van de Romeinse tijd (75-100 n.Chr.)
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van type Almgren 15 in de het oostelijke deel van de noordelijke wandgreppel (zie 

H7, paragraaf 7.1.3).15 Uitgaande van de doorsnijding van huis NH08-2 - met zelfde 

einddatering -  door NH08-01 moet deze laatste een of enkele generaties voor 150 

n.Chr. bewoond zijn. 

Met deze ouderdom sluit NH08-1 aan op twee andere huizen op de centrale, westelijke 

zone van de hoge bult: NHC-2 en NHC-3. Ook deze huizen uit het ADC-onderzoek 

passen in dateringsmarge van 0-150 n.Chr. Zoals later in paragraaf 5.3.3 zal blijken, 

oversnijdt NHC-3 echter een nederzettingsgreppel uit fase 2. Deze moet dus na 125 

n.Chr. dateren. Het ligt dan ook meer voor de hand om een relatie tussen NH08-1 en 

aangrenzend huis NHC-2 uit de late 1e eeuw te leggen. Een argument hiervoor ligt 

ook in de verandering van de huisoriëntatie tussen de verschillende bewoningsfasen 

1 tot en met 6. Deze oriëntatie lijkt van west-oost geleidelijk steeds meer zuidwest-

noordoost te worden. In dit licht valt op dat huis NH08-1 nog het minst afwijkt van de 

oudste oriëntatie van NHC-2 uit de beginfase (75-100 n.Chr.). De kleine afwijking kan 

een indicatie zijn voor een wat latere bouw binnen fase 1.

Bijgebouw NH07-1 (structuur 19) behorend bij huis NH08-1

Inleiding

Het bijgebouw bevindt zich in het noorden van werkput 27, circa 12 m ten zuiden van 

gelijktijdige huizen NH08-1 en NHC-2 (kaartbijlage 5.2). De plattegrond bestaat uit 

een rechthoekige ruimte van 6,75 x 3,45 m die rondom begrensd is door een 20 cm 

brede standgreppel met paalgaten van 10-20 cm in doorsnede (figuren 5.11 en 5.12). 

De plattegrond is zuidwest-noordoost gericht. De standgreppel van de noordoosthoek 

was al in 2004 aangesneden tijdens de opgraving van ADC.16 Het greppelfragment 

was binnen de toenmalige putgrenzen echter te kort om een duidelijk patroon van een 

gebouw te kunnen herkennen. 

De plattegrond is aan de zuidzijde - ter hoogte van de hoeken - verstoord door een 

Romeinse sloot (oost) en een vermoedelijk middeleeuwse sloot (west). Bovendien blijkt 

de zuidelijke helft doorsneden door een smalle, jongere greppel uit de Romeinse tijd 

(figuur 5.11). 

Constructie

De meeste sporen van het gebouw waren zichtbaar vanaf een diepte van 0,15 m – NAP. 

Uit de lengtecoupe blijkt de greppel 30- 45 cm diep. Slechts enkele greppeldelen – 

vooral aan de zuidzijde – vertonen een regelmatige paalzetting om de 20-30 cm (figuur 

5.12). De andere zijden van de standgreppel vertonen een sterke variatie. De paalgaten 

reiken 15-45 cm diep. Ook hier geldt dus een zekere variatie. Uitgaande van deze - 

over het algemeen - onregelmatige paalzetting lijkt het onwaarschijnlijk dat palen 

in de greppel individueel de daklast (daksporen) droegen. Vermoedelijk droegen alle 

palen een langsligger, waarop de daklast evenredig werd verdeeld. In de korte wanden 

ontbreken sporen van een extra diepe fundering voor de ondersteuning van een hoge 

gevel. Het bijgebouw lijkt dan ook afgedekt te zijn met een schilddak, waarbij alle 

wanden dezelfde last droegen.

Rondom de standgreppel bevinden zich enkele paalkuilen tegen de wand. De palen 

hebben mogelijk gediend als extra ondersteuning van de dakvoet; het ontbreekt 

echter aan een duidelijk patroon. Vooral in het (noord)oosten lijken tegenhangers van 

dergelijke palen afwezig.

15  V.5260.
16  Van der Feijst 2008, 23-24 (afb. 3.1 en 3.2, in het westen van smalle werkput 11). 
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Indeling en functie

Binnen de plattegrond zijn geen sporen van een verdere indeling gevonden. Gezien 

de smalle ruimte waren extra dakdragende palen overbodig. Indien we de kleine 

ruimte vergelijken met de omvang van de omringende, gelijktijdige huizen (zie 

datering) ligt het voor de hand dat gebouw NH07-1 als opslagruimte heeft gediend 

voor bijvoorbeeld hooi, graan of als een stal voor enkele stuks kleinvee. De ingang van 

40 cm in de westelijke korte wand is in ieder geval te smal voor paarden of runderen. 

In het noordoosten van de plattegrond, ter hoogte van de randzone van de ADC-put, 

is weliswaar een grotere opening aan te wijzen. Het is echter onduidelijk of het hier 

daadwerkelijk om een ingang gaat. Gezien de cluster kuilen en waterputten in deze 

zone kan het hier ook om een verstoring gaan.

1m

0

spoordiepte

spoordiepte structuur

0.32 m+NAP


2m0

Figuur 5.11 
Plattegrond (boven) met spoordieptenkaart 
(onder) van bijgebouw NH07-1 uit fase 1 van 
de Romeinse tijd (75-100 n.Chr.)
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Reparatie en afdanking

Binnen de plattegrond zijn geen duidelijke aanwijzingen voor reparaties gevonden. 

Gezien de onregelmatige paalzetting dient men hier wel rekening mee te houden. 

Na het verlaten lijkt het constructiehout ongemoeid te zijn gelaten. Vooral in de 

wandgreppels zijn nog de donkerbruine, humeuze sporen van de ter plekke verrotte 

staken te herkennen (figuur 5.12).

Datering

Het aardewerk uit de standgreppel (N= 12) en twee bijbehorende erfgreppels (N= 69) 

bestaat vrijwel geheel uit inheemse scherven. Deze plaatsten bijgebouw NH07-1 in 

de beginfase van de nederzetting, waarin de aangrenzende huizen NHC-2 en NH08-1 

werden bewoond. Uitgaande van de oriëntatie lijkt het bijgebouw vooral bij huis 

NH08-1 te passen (kaartbijlage 5.2). 

Huis/erf NH07-2 (greppelstructuren 65 t/m 67, 96 en 103)

Inleiding

Uitgaande van het relatief lage sporenvlak - circa 0,25 m – NAP – zou men op het 

noordoostelijk terrein van het plangebied sporen van een uitgebreid greppelstelsel 

verwachten, zoals op het zuidwestelijk terrein (zie verderop onder ‘Sloten en 

greppels’). In 2007 zijn hier weliswaar greppels met dezelfde zuidwest-noordoosto-

riëntatie gevonden, maar deze blijken tot de afbakening van een specifieke ruimte 

van circa 15 x 16 m te horen (figuur 5.13). De exacte omvang is onbekend, omdat een 

laatmiddeleeuwse gracht de ruimte aan de zuidzijde heeft verstoord. De greppels zijn 

gemiddeld 30 cm breed en 20 cm diep. Alleen in het korte, westelijke stuk greppel zijn 

sporen van palen gevonden.

Functie

De afgebakende ruimte is in grote lijnen rechthoekig, maar vertoont opvallende 

rondingen in plaats van hoekpunten. Haaks op - en in het midden van - de oostzijde 

van de ruimte bevinden zich twee parallellen greppels. De afstand tussen deze greppels 

Figuur 5.12 
Detail van de doorsnede van de standgreppel 
in de lange noordelijke wand (boven) en in de 
zuidelijke lange wand (onder) van bijgebouw 
NH07-1
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bedraagt circa 2,5 m. Samen lijken de greppels een ingang tot de afgebakende ruimte 

te vormen. Mogelijk was er ook een noordelijke tegenhanger, gezien de aanwezigheid 

van een greppel haaks op de afgebakende ruimte aan die zijde. Helaas is deze zone 

deels verstoord door een jongere sloot uit de Romeinse tijd. 

Binnen de ruimte zijn (losse) sporen van paalkuilen en – gaten gevonden. De datering 

van de meeste sporen is echter onbekend. Er is geen patroon van een gebouwplatte-

grond te herkennen. Toch lijkt het aannemelijk dat de afgebakende ruimte in gebruik 

is geweest als een boerenerf. Ofschoon (bouw)sporen van de bewoners zelf ontbreken, 

zijn er wel indirect aanwijzingen voor hun aanwezigheid: in de westelijke greppel van 

het erf is een skelet van een hond gevonden. Een soortgelijke vondst is gedaan bij huis 

NH08-4 uit fase 2. Daar hebben de bewoners hun hond ook op de rand van het erf bij 

een greppel begraven (zie volgende paragraaf 5.3.2). 

De aanwezigheid van een boerenerf verklaart mogelijk de afwezigheid van ontwa-

teringsgreppels in de directe omgeving. Weiland moeten we op een grotere afstand 

van het erf situeren, dieper de laagte in van het uiterste noorden en noordoosten. Het 

sporenbeeld van deze laagte is echter sterk aangetast door de aanleg van het laatmid-

deleeuwse grachtenstelsel. 

Een van de greppelvullingen is bemonsterd om meer inzicht te krijgen in de functie 

van het erf en het gebruik van het omringende landschap. Botanisch onderzoek 

van het monster heeft weliswaar (kaf)resten van gerst, emmertarwe en resten van 

tuinboon opgeleverd, maar het betreft enkel verkoold materiaal.17 Gezien de geringe 

hoeveelheid gaat het vermoedelijk om zwerfafval dat verspreid over de nederzetting 

voorkwam. Onverkoold materiaal dat informatie kan verschaffen over de begroeiing en 

het landgebruik in de directe omgeving bleek niet geconserveerd (zie H13, paragraaf 

13.1).

Datering

Het aardewerk uit de erfgreppels dateert uit de periode 75-200 n.Chr, waarbij het 

grote aandeel handgevormd materiaal vooral op een vroege fase hierbinnen duidt. 

Belangrijkste argumenten voor een vroege datering liggen in de ruimtelijke relaties 

met andere sporen: op de eerste plaats de overeenkomst in oriëntatie met het 

greppelstelsel van het zuidwestelijk terrein uit fase 1 (zie verderop onder ‘Sloten en 

greppels’). Op de tweede plaats zijn de erfgreppels doorsneden door jongere greppels 

en sloten uit fasen 3 en 4 (figuur 5.13). 

Als aanvulling op deze dateringen zijn enkele macroresten van het voornoemde 

monster uit een greppelvulling van het erf opgestuurd voor 14C-datering (AMS). 

Helaas blijkt de dateringsmarge groot: de analyse leverde een ouderdom tussen 85 cal 

BC en 235 cal AD (gecalibreerd, zekerheid 95,4 %).18

Uitgaande van de oriëntatie past het erf goed bij bijgebouw NHC-B1 uit het 

ADC-onderzoek op nog geen 12 m afstand (kaartbijlage 5.2). In het opgravingsbeeld 

van 2004 nam het bijgebouw van circa 13 x 3 m nog een solitaire plaats in. Het 

aardewerk uit de greppels van het gebouw wees op twee dateringsmogelijkheden. 

Het meeste (inheemse en Blauwgrijze) aardewerk leek op een datering tussen 70 en 

100 n.Chr. te wijzen. Rekening houdend met scherven rood aardewerk behoorde een 

datering na 150 n.Chr. echter ook tot de mogelijkheden.19 Met de inzichten van de 

Archol-opgraving lijkt de eerste optie het meest waarschijnlijk. De relatie tussen erf en 

bijgebouw blijkt niet alleen uit de parallelle ligging. Beide zijn namelijk ook doorsneden 

17  V.109 en v.255.
18  V.109; lab.nr.Poz-36108.
19  Van der Feijst 2008, 35.
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door greppels uit de volgende fase 2. Uitgaande van de datering van fase 1, kan 

men hier tenslotte nog waterput (ROM-) 3 uit het ADC-onderzoek aan toevoegen 

(kaartbijlage 5.2). Het aardewerk uit waterput (ROM-) 3 en opvolger waterput (ROM-) 

2 dateert rond het eind van de 1e eeuw.20 Een koppeling van de oudste waterput aan 

NH07-2 ligt dan het meest voor de hand.

Waterkuilen

Waterkuil 7 (structuur 80) 

Inleiding

Dit spoor tekende zich pas op vlak 5 (1,21 m – NAP) af als grijs-bruine ovale verkleuring 

van 1,86 bij 2,30 m (figuur 5.14). De waterkuil bevindt zich in randzone van een 

afwateringsloot in de zuidelijke laagte, in het westen van het plangebied (kaartbijlage 

5.2).De waterkuil is op vlak 5 gecoupeerd.

20  Van der Feijst 2008, 44-45.
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Figuur 5.13 
Overzicht greppels van erf NH07-2 uit fase 
1 van de Romeinse tijd (75-100 n.Chr.) met 
doorsnijdingen van huis-, erfgreppels en 
verkavelingssloten uit fasen 2 en 5 op het 
noordoostelijk terrein van het plangebied. 
Tevens is de locatie van botanische monsters 
(M) weergegeven
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Opbouw

De waterkuil is 1,43 m diep. Op een diepte van circa 80 cm veranderde zowel de vorm 

(in het vlak) als de diameter van het spoor snel. Het spoor had op dit niveau een ronde 

vorm en nog maar een diameter van 80 cm. Nog eens 50 cm dieper versmalde het 

spoor zich verder tot 50 cm om uiteindelijk in een smalle schacht van 25 cm diameter 

te eindigen. In het veld werd nog rekening gehouden met de kern van een beschoeide 

waterput. In het spoor zijn echter geen houtresten aangetroffen. De bodem van de 

kuil ligt opvallend diep op circa 2,6 m – NAP. In de overige waterkuilen en –putten uit 

zowel de verschillende bewoningsfasen van de Romeinse tijd als de vroege en late 

middeleeuwen schommelt de onderkant over het algemeen rond de 1,0 m – NAP. 

De natuurlijke bodemopbouw ter hoogte van de waterkuil bestond uit gelamineerde 

zand en kleilagen onderin, gevolgd door een 26 cm dikke venige laag die is 

afgedekt door een pakket kleiig zand. De waterput is tot circa 90 cm in de onderste 

gelamineerde afzettingen uitgegraven. Opvallend aan deze waterkuil is dat de kleur 

en textuur van de opvulling van de kern (vullingen 2 t/m 4) onder de nazak (vulling 1) 

nagenoeg gelijk zijn aan de omliggende natuurlijke lagen. 

Afdanking en post-depositie

De waterput is kort na gebruik snel opgevuld met sediment. Op basis van het relatief 

lage aantal vondsten (zie hieronder) kan gesteld worden dat de kuil niet secundair als 

afvalkuil is gebruikt.

Vondsten

De waterkuil bevat in totaal 40 vondsten (tabel 5.3). Het vondstmateriaal bestaat 

uit Romeins aardewerk, dierlijk bot, steen en verbrande klei. Aardewerk en bot zijn 

verspreid over de vullingen aangetroffen. De verbrande klei is alleen in de nazak 

aangetroffen.

Figuur 5.14 
Doorsnede van waterkuil 7
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put vlak spoor vulling categorie aantal gewicht (g)

32 5 1 1 aardewerk Romeinse tijd 4 219,0

32 5 1 1 dierlijk bot 4 258,3

32 5 1 1 verbrande klei 9 99,6

32 5 1 2 aardewerk Romeinse tijd 1 8,8

32 5 1 2 dierlijk bot 2 11,9

32 5 1 3 aardewerk Romeinse tijd 14 731,5

32 5 1 3 dierlijk bot 1 83,1

32 5 1 4 aardewerk Romeinse tijd 3 18,5

32 5 1 4 dierlijk bot 1 35,5

32 5 1 4 steen 1 5,8

totaal 40 1472,0

Datering

De waterkuil is doorsneden door laatmiddeleeuwse greppels. Op basis van het 

vondstmateriaal uit de kern is de waterkuil in de Romeinse tijd te plaatsen. Het 

merendeel bestaat uit handgevormd, inheems aardewerk. Slechts twee scherven zijn 

afkomstig van importaardewerk: een gladwandige scherf en een ruwwandige scherf 

van type Stuart 201B uit 40-200 n.Chr. Uitgaande van het overwegend inheemse 

karakter van het aardewerk dateert de waterkuil waarschijnlijk uit de beginfase van de 

nederzetting. 

Waterkuil 217 (structuur 520)

Inleiding

De waterkuil is pas op vlak 3 ontdekt (0,37 m + NAP). De ronde waterkuil heeft een 

diameter van circa 3 m en wordt doorsneden door een Romeinse erfgreppel en een 

(vroeg) middeleeuwse greppel en kuil. 

Opbouw

De waterkuil is in doorsnede minimaal 1,8 m breed en 1,3 m diep. Uit de doorsnede 

blijkt dat de waterkuil naar beneden taps toe loopt naar een ronde kern (figuur 

5.15). Een extra vlak wees uit dat de kern een diameter van 45 cm diameter had. 

De onderkant ligt op 0,93 m – NAP (vulling 4). De waterkuil bevat verschillende 

opvullingen (vullingen 1/m 4).

Onder de bodem van de waterkuil is een verticale paal gevonden met een lengte van 

35 cm en een diameter van 4,5 cm. Gezien de positie ter hoogte van de kern van de 

waterkuil gaat het hier mogelijk om een welpaal.

Afdanking en post-depositie

Na afdanking van de waterkuil is de paal vermoedelijk onderin omgehakt en geborgen 

voor hergebruik. Binnen de opvulling van de waterkuil zijn namelijk geen sporen meer 

van de paal gevonden. De waterkuil is vervolgens onderin eerst natuurlijk opgevuld 

met licht grijs, relatief schoon zand en inclusief enkele humeuze laagjes. Daarna is 

de waterkuil in enkele fasen dichtgegooid met licht bruingrijs zand inclusief enkele 

houtskoolresten.

Tabel 5.3 
Vondsten uit waterkuil 7
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Vondsten

De opvullingen van de waterkuil bevatten 13 vondsten. Het gaat om inheems-Romeins 

aardewerk (tabel 5.4).

put vlak spoor vulling categorie aantal gewicht (g)

56 3 14 1 aardewerk Romeinse tijd 11 107,6

56 3 14 4 aardewerk Romeinse tijd 2 39,3

totaal       13 146,9

Datering

Het inheemse aardewerk, waaronder een scherf van type Bloemers ID, plaatst de 

waterkuil in de periode 0-225 n.Chr. De stratigrafische ligging onder een Romeinse 

greppel (structuur 520) uit fase 2 wijst op een vroege datering in fase 1. 

Vermoedelijk behoort de waterkuil tot het erf van huis NH08-1 direct ten zuiden ervan. 

De noordelijke wand van het huis is namelijk ook doorsneden door de greppel van 

structuur 552. 

Depositiekuilen

Depositiekuil met hondenskelet (structuur 304)

Beschrijving

Binnen de lage zone met ontwateringsgreppels op het zuidwestelijk terrein van het 

plangebied is een klein hartvormige kuil van 37 x 32 cm aangetroffen op 0,55 m – NAP 

(vlak 4). Op de bodem van de 10 cm diepe kuil is een intact hondenskelet gevonden 

(zie H11, paragraaf 11.1.5; kaartbijlage 5.2). De hond is op de zij en met de kop naar het 

zuidoosten – en ‘blik’ op het noordoosten – begraven (figuur 5.16). 

Datering

Datering van het graf is lastig, gezien het ontbreken van begeleidend dateerbaar 

vondstmateriaal. Rekening houdend met de ontdekking op een diep sporenvlak (4) 

en de nabijheid van enkele greppels uit fase 1 op dit niveau, lijkt een plaatsing in deze 

beginfase van de bewoning het meest voor de hand te liggen.

Tabel 5.4 
Vondsten uit waterkuil 217

Figuur 5.16 
Vrijgraven van het hondenskelet in de 
depositiekuil (structuur 304) nabij de west-
elijke wand van werkput 28 (vanuit het 
noorden)
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Sloten en greppels
Het woonareaal is in de loop van bewoningsfase 1 uitgebreid over de centrale bult. De 

twee ontstane woonclusters in het westen en noordoosten vertonen weliswaar een 

overeenkomst in oriëntatie, maar ze lijken niet verankerd te zijn in een grootschalige 

inrichting van het omringende landschap. Sporen van hoofdsloten die de woonclusters 

met erven onderling en met andere vindplaatsen verbinden, lijken althans te 

ontbreken. De clusters zelf vertonen ook geen sporen van een omgreppeling. 

Ten zuiden van de westelijke wooncluster met huizen NH08-1 en NHC-2 is weliswaar 

een greppelstelstel te vinden, maar dit blijkt vooral functioneel gericht op de lokale 

laagte ten zuiden van de centrale bult (zie verderop). Uitgaande van de oriëntatie lijkt 

dit stelsel bovendien pas laat in de eerste bewoningsfase te zijn aangelegd.

De erven van huizen NH08-1 en NHC-2 zelf vertonen ook nauwelijks sporen van een 

indeling. De enige greppel die opvalt, vormt de scheiding tussen de twee erven van 

beide huizen (kaartbijlage 5.2). De greppel is slechts 18 m lang en volgt een grillige 

baan. Dergelijk lokaal gerichte, korte grillige greppels zijn kenmerkend voor de lay out 

van het inheems boerenerf; een dergelijke erfindeling komt in de regio voort uit de 

traditie van de ijzertijd.21

Erf NH07-2 in het noordoosten wijkt hier van af door een opvallend regelmatige, 

grotendeels rechthoekige omgreppeling. Onderzoek van de inheems-Romeinse 

bewoning in Midden-Delfland en omgeving heeft uitgewezen dat dergelijke patronen 

meer thuis horen in vindplaatsen, waar nederzetting en omringende landschap 

systematisch zijn ingedeeld onder invloed van het Romeinse leger.22 Mogelijk ver-

tegenwoordigt erf NH07-2 een late ontwikkeling binnen fase 1; een opmaat voor de 

grote ruimtelijke veranderingen in fase 2 (zie pararaaf 5.3.3). Alvorens daar verderop 

in te gaan, wordt nu eerst het greppelstelsel in het zuidwesten van het plangebied 

besproken.

Ontwateringsgreppels ten zuiden van NH08-1 en NHC-2

Inleiding

Circa 13 m ten zuiden van de huizen NH08-1 en NHC-2 bevindt zich een stelsel van 

smalle greppels (kaartbijlage 5.2). De bruingrijze greppels zijn 15-30 cm breed en diep. 

In het veld waren slechts korte trajecten van de greppels te herkennen te midden van 

de vele doorsnijdingen van jongere greppels en sloten uit de latere bewoningsperio-

den. Op de overzichtskaart blijken al deze korte greppelfragmenten echter duidelijk 

onderdeel te zijn van een noordwest-zuidoost georiënteerd stelstel, dat zich uitstrekt 

over de gehele zuidelijke helft van het zuidwestelijke terrein (kaartbijlage 5.2).

Functie

De greppels vertonen over het algemeen geen sporen van palen.23 Paalsporen 

ontbreken ook aan weerszijden van de greppels. Een functie als standgreppel van een 

gebouw of een schutting ligt dan ook niet voor de hand. Waar hebben de greppels 

dan wel voor gediend? Een antwoord op deze vraag is te herleiden uit het patroon 

van de greppels, vooral dat van de meest intacte, lange greppeltrajecten. De greppels 

21  Vergelijk de vindplaatsen van Midden-Delfland: Van Londen 2000, 174-176 en Van Londen 
2006, 170.

22  Von Londen 2006. De Romeinen stimuleerden de systematische inrichting van landschappen 
onder de lokale bevolking om zoveel mogelijk areaal geschikt te maken voor de landbouw. 
Doel was de lokale voedselproductie binnen de regio te verhogen met het oog op de handel 
en de bevoorrading van de soldaten. 

23  De greppels lijken bovendien te smal en ondiep om als fundering van horizontale balken 
gediend te hebben. De te overbruggen grote ruimte tussen greppels van een eventueel 
rechthoekige gebouwstructuur zou een zwaardere fundering vergen.
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die in de hoge, centrale zone op circa 0,05 m – NAP beginnen, blijken in het zuiden 

uit te komen in een lage zone op circa 0,75 m - NAP. Sommige greppels blijken hier 

kort voor een zuidwest-noordoost georiënteerde sloot te eindigen. Het diepste punt 

van deze sloot ligt in de zuidwesthoek van de opgraving, op circa 1,35 m – NAP. 

Uitgaande van het patroon van de greppels, de sloot en het onderlinge verhang, 

heeft het greppelstelsel gediend als afwatering van de relatief lage, zuidelijke zone 

van de haakwal. Gezien de grillige baan van de zuidelijke sloot, is bij het uitgraven 

zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de natuurlijke afwatering, bijvoorbeeld (een 

laagte van) een restgeul van een oude kreek.24  Tijdens vooronderzoek van ARC is 

dit ook al opgemerkt bij het aansnijden van de sloot in het zuidelijke uiteinde van de 

meest zuidelijk N-Z-sleuf (werkput 1).25 Deze werkput bevindt zicht tussen de Archol-

werkputten 27 en 30 (zie figuur 3.1).

De ploegsporen die in 200426 en 2008 rondom de huizen zijn aangetroffen, geven aan 

dat de centrale, hoge zone geschikt was voor akkerbouw. De lagere zone ten zuiden 

hiervan was hier vermoedelijk te nat voor. Mogelijk moesten de afwateringsgreppels 

alsnog de voorwaarden voor akkerbouw scheppen. Het drassige gebied kan uiteraard 

ook als weiland hebben gediend. Tijdens het veldwerk zijn enkele greppelvullingen 

bemonsterd om meer inzicht te krijgen in de functie van de smalle, parallelle greppels. 

Botanisch onderzoek van een van de monsters heeft weliswaar (kaf)resten van gerst 

en emmertarwe opgeleverd, maar het gaat enkel om verkoold materiaal.27 Gezien 

de geringe hoeveelheid gaat het om zwerfafval dat verspreid over de nederzetting 

voorkomt. Onverkoold materiaal dat informatie kan verschaffen over de begroeiing en 

het landgebruik in de directe omgeving bleek niet geconserveerd, net als bij erf NH07-2 

(zie H13, paragraaf 13.1.3).

Datering

De smalle, ondiepe greppels hebben nauwelijks vondstmateriaal opgeleverd. 

Het aardewerk uit de vullingen bestaat voornamelijk uit inheems, handgevormd 

aardewerk. Verder valt op dat de greppels doorsneden zijn door greppels en sloten 

uit alle jongere bewoningsfasen. Aardewerk en stratigrafie lijken beide dus op een 

vroege datering te duiden. Een koppeling met de aangrenzende vroege huizen NH08-1 

en NHC-2 lijkt dan ook het meest voor de hand te liggen (75-100 n.Chr.). Uitgaande 

van deze relatie is de afwijking in oriëntatie tussen deze huizen en de greppels wel 

opvallend. Een verklaring schuilt waarschijnlijk in het ontstaan van de bewoning. In 

paragraaf 5.3.1 is er al op gewezen dat de eerste bewoning van inheemse vindplaatsen 

uit de 1e eeuw en daarvoor vooral gericht was op het boerenerf. Het omliggend 

landschap werd niet of nauwelijks ingericht. De eerste boerderij van Naaldwijk is in 

deze beginfase vooral op de bult van de haakwal (haaks hierop) gericht. Toen in de 

loop van de bewoning (mogelijk tijdens uitbreiding met NH08-1) de inrichting van het 

omringende landschap wel een rol ging spelen, heeft men ook rekening gehouden met 

de beste afwatering op de zuidelijke laagte. De greppels zijn niet op de boerderij, maar 

juist haaks op deze laagte gericht.

Greppelstelsel met moestuin

De smalle greppels ten zuiden van gebouwen NH08-1 en NHC-2 vertonen, zoals 

gezegd, geen aanwijzingen voor een bouwconstructie. Toch leek in eerste instantie 

24  Het gebruik van natuurlijk laagtes bij de inrichting van het landschap is eerder al op verschil-
lende inheems-Romeinse vindplaatsen aangetoond, zoals in Midden-Delfland (Van Londen 
2006) en in de Harnaschpolder (Goossens 2006a). 

25  Nieuwhof et al. 2004, 15, 21 (afbeelding 3.4, wp 1, vlak 2) en bijlage 4 (westprofiel wp 1).
26  Van der Feijst 2008, 43.
27  V. 2289.



52	 naaldwIjk

een zone in het midden van het greppelstelstel die verdacht veel lijkt op het 

patroon van één of meer – elkaar overlappende - constructies. Greppels vormen hier 

samen namelijk een rechthoekige ruimte van circa 9 x 11 m met smalle, eveneens 

rechthoekige zijruimten (figuur 5.17). De west-oost georiënteerde greppel in de 

zuidoosthoek van dit patroon blijkt - als één van de weinige greppels uit fase 1 - sporen 

van paalgaten te bevatten. Deze standgreppel kent echter verder geen tegenhanger 

binnen de rechthoekige ruimte. Gezien het incomplete patroon, het ontbreken 

van begeleidende paalsporen lijkt dus ook hier de interpretatie van een gebouw 

uitgesloten.

Eén van de greppels in het westen van dit rechthoekige patroon bleek in het vlak 

geflankeerd te zijn door een circa 85 cm brede strook spitsporen. Dit kan een 

aanwijzing zijn dat een deel van de langwerpige stroken binnen het greppelstelstel van 

fase 1 als moestuin werd gebruikt (figuren 5.17 en 5.18).

Standgreppels

Te midden van alle greppels uit fase 1 zijn er bij uitzondering enkele exemplaren die 

sporen van een paalzetting vertonen (kaartbijlage 5.2). Het blijkt steeds om losse 

greppels te gaan en niet om onderdelen van gebouwen. Hiervoor is al de standgreppel 

in de zuidoosthoek van de rechthoekige ‘moestuin’ genoemd. Vier meter ten zuiden 

zijn twee standgreppels gevonden die samen een opvallende hoek vormen. Mogelijk 

vormen dergelijk losse standgreppeltrajecten de resten van schuttingen. Rekening 

houdend met het agrarisch gebruik van grond- zij het als akkerland, moestuin en/of 

weiland - kunnen de schuttingen gediend hebben voor het weren van loslopend vee. 
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Figuur 5.17 
Detail van het greppelstelsel uit fase 1 (circa 
75-125 n.Chr.) met links een strook spitsporen 
(gestippeld) en in het midden waterkuil 13 die 
vermoedelijk uit de ijzertijd stamt
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5.3.2 Fase 2 (100-125 n.Chr.): grootschalige indeling en groei van de 
inheems-Romeinse bewoning 

Inleiding
Tijdens het ADC-onderzoek van 2004 vielen opmerkelijke veranderingen op vanaf 175 

n.Chr., waaronder een geromaniseerde architectuur en een bijpassende materiële 

cultuur met een grote Romeinse invloed. Deze bewoning zou een breuk vormen met 

alle voorgaande inheems-Romeinse fasen.28 De Archol-opgravingen hebben weliswaar 

ook sporen van een toegenomen romanisering vanaf 175 gevonden (zie paragraaf 

5.3.5). Deze blijken echter niet uit het niets te komen. De basis voor de veranderingen 

lijkt al in de voorgaande bewoningsfase 2 gelegd te zijn (100-125 n.Chr.). 

In bewoningsfase 2 lijken landschap en woonareaal binnen een grotere, regionale 

verkaveling opgenomen. Uitgaande van de strakke lay out van de verkavelingssloten 

– en greppels tussen de woonclusters en de indeling van de erven daarbinnen, is nu 

duidelijk sprake van een sterke Romeinse invloed. Deze invloed beperkt zich niet alleen 

tot de indeling van landschap en nederzetting. De nederzetting maakt een verdere 

groei door naar minimaal vier erven met elk een huis (kaartbijlage 5.3). 

De bewoning van de nederzetting blijkt hierbij opgedeeld te zijn in twee woonclusters: 

een in het westen en een in het noordoosten. Een omgreppeld huis in het noorden, 

gelegen tussen de twee clusters, lijkt een centrale spilfunctie te vervullen: NH08-4 

(figuur 5.19). De relatie met de twee woonclusters komt duidelijk naar voren in het 

sporenbeeld: drupgoten rondom het huis voerden het regenwater via greppels af op 

de verbindingssloot tussen beide woonclusters. Deze sloot vormt tevens de zuidelijke 

grens van het erf van NH08-4. De noordzijde is begrensd door een greppel. De 

westgrens is nog niet aangesneden; deze ligt vermoedelijk buiten het onderzochte 

terrein van het plangebied. Aan de oostzijde wordt het erf tenslotte begrensd door de 

hoofdsloot rondom de oostelijke wooncluster en door een noord-zuid georiënteerde 

sloot haaks hierop.

28  Van der Feijst en Blom 2008, 206.

Figuur 5.18 
Patroon van smalle, diagonale greppels met 
spitsporen erlangs in het midden van de put; 
de smalle greppels zijn doorsneden door 
jongere, donkere greppels en sloten (gezien 
vanuit het westen) 
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Aan de overzijde van deze laatste sloot is een zes-palige structuur gevonden: NH08-5. 

Vermoedelijk gaat het hier om een spieker. Het is onduidelijk of de spieker nog bij 

het erf van NH08-4 hoort. De spieker ligt weliswaar op nog geen 15 m afstand van 

het huis, maar beide structuren worden gescheiden door de oostelijke (erf)sloot van 

NH08-4. Een alternatieve verklaring is dat de spieker de zuidwesthoek van een derde 

wooncluster vormt. In dat geval zou de bewoning zich buiten de grenzen van het 

plangebied - in noordoostelijke richting - voortzetten. Andere aanwijzingen voor een 

dergelijke voortzetting van de vindplaats zijn er overigens niet. De meest noordelijk 

putten laten juist een afname in de sporendichtheid zien. Deze afname blijkt samen te 

vallen met de overgang naar een laagte (zie figuur 5.1). 

Binnen het onderzocht deel van het erf van NH08-4 zijn verder geen sporen van 

bijgebouwen aangetroffen. Wel is er een waterkuil ten westen van het huis ontdekt: 

waterkuil 229 ( kaartbijlage 5.3). Aan de zuidzijde van het huis is tenslotte een 

depositiekuil gevonden met het skelet van een hond (structuur 575) (figuur 5.19).

De ruimtelijke structuur die duidelijk naar voren komt in de indeling van het erf rondom 

huis NH08-4 is ook te herkennen in de twee woonclusters ten zuiden hiervan: de 

westelijke en de oostelijke cluster.

Westelijke wooncluster
De noordelijke begrenzing van de wooncluster bestaat uit een 1,7 m brede sloot. De 

sloot maakt in het noordoosten een bocht richting het zuiden. Kort na de bocht volgt 

een splitsing. De brede sloot zet hierbij zelf de baan in noordoostelijke richting voort 

om, naar verwachting, na nog geen 30 m aan te sluiten op het slotenstelsel rondom de 

noordoostelijke wooncluster. Halverwege dit traject lijkt zich bovendien een sloot in 
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zuidelijke richting af te splitsen. Deze laatste sloot verdeelt het buitengebied tussen de 

westelijke en oostelijke wooncluster in twee gebieden met een zelfde oppervlak.

Na de noordoostelijk bocht van de westelijke wooncluster splitst een 0,5 m brede 

greppel zich af van de hoofdsloot om vervolgens in zuidelijke richting verder te gaan 

over een lengte van minimaal 50 m. Deze greppel vormt de oostelijke begrenzing 

van de wooncluster. Naar verwachting eindigt de greppel – ter hoogte van de huidige 

gemeentewerf - in de zuidelijke laagte of in de sloot die daar in het zuidwesten is 

aangesneden. Deze afwateringssloot lijkt in verschillende bewoningsfasen tevens de 

zuidelijke begrenzing van het westelijke terrein te vormen. 

Aan de westzijde is de begrenzing ban de wooncluster minder duidelijk. Een 

tegenhanger van de oostelijke greppel is mogelijk te vinden in de aanzet van een sloot 

die ten westen van huis NH08-1 is aangesneden (kaartbijlage 5.3).29 Uitgaande van 

de voornoemde begrenzingen aan alle zijden (circa 80 x 80 m) en de lichte kromming 

van de sloot in de zuidelijke laagte bedraagt de totale omvang van het vierhoekige, 

westelijke terrein circa 6.250 m2. 

Binnen de westelijke wooncluster zijn twee hoofdgebouwen te onderscheiden. 

De oude huizen NH08-1, NHC-2 en bijgebouw NH07-1 uit fase 1 zijn vervallen en 

vervangen door NH08-2 en bijgebouw NHC-B2. Ze liggen op een erf dat aan de 

zuidzijde begrensd wordt door de lage randzone van de centrale bult. Deze laagte is 

ingericht met een stelsel van greppels over een noordwest-zuidoostas en haaks hierop. 

Aan de west- en oostzijde is het erf van NH08-2 begrensd door de hoofdsloot- en 

greppel die de gehele wooncluster omsluiten. Tegen de binnenzijde van de westelijke 

hoofdsloot is haaks een U-vormige structuur met een (stand)greppel gevonden. 

Uitgaande van de onderlinge positie en de overeenkomst in oriëntatie lijken beide 

gelijktijdig te zijn. Mogelijk vormden de palen in de greppel de fundering van een 

steiger of brug over de sloot. Het erf van NH08-2 wordt tenslotte aan de noordzijde 

begrensd door een greppel die de scheiding vormt met het erf van huis NH08-3. De 

greppel ligt vrijwel parallel aan het huis en eindigt in het westen in een haak. Hier 

doorsnijdt de greppel de voorganger van het huis (NH08-1). De oriëntatie van huis 

en noordgreppel wijkt enigszins af van de rest van de structuren binnen de westelijke 

cluster. Dit is te verklaren: de bouwers hebben bij het oprichten van het huis letterlijk 

voortgebouwd op het verleden. Vermoedelijk is huis NH08-1 het oudste binnen fase 

1; het gebouw en de bijbehorende oriëntatie vertegenwoordigen de overgang van de 

oude naar de nieuwe bewoningsfase. Uitgaande van alle voornoemde grenzen beslaat 

het erf van NH08-2 in totaal circa 1.600 m2.

Het tweede huis, NH08-3 ligt nog geen 15 m ten noorden van NH08-2. Buiten de 

voornoemde scheidingsgreppel wordt het erf aan de west – en oostzijde begrensd 

door de hoofdsloot en –greppel van de wooncluster. De noordelijke begrenzing is 

direct ten noorden en parallel aan huis NH08-3 te vinden in de vorm van een greppel. 

Deze greppel doorkruist het gehele terrein van de wooncluster: vanaf de westelijke 

hoofdsloot tot aan de oostelijke hoofdgreppel. Uitgaande van al deze begrenzingen 

bedraagt het oppervlak van het erf van huis NH08-3 in totaal 850 m2. Binnen het 

erf zijn verder geen sporen van bijgebouwen of waterputten gevonden. Wel valt aan 

de oostzijde een greppelstelsel op van wederom zuidwest-noordoost georiënteerde 

greppels. De greppels zijn tot in het buitengebied te volgen (zie verderop onder 

‘Ontwateringsgreppels in de oostelijke randzone van de westelijke cluster’).

Tussen het erf van NH08-3 en de noordelijke sloot bevindt zich nog een strook 

grond van circa 750 m2, mits de noordelijke en westelijke sloot zoals verwacht in de 

noordwesthoek samen komen. Mogelijk bevindt zich nog een huis binnen deze strook. 

29  Een uitbreiding van de sleuf te hoogte van de aanzet van de sloot was niet mogelijk. Hier 
bevond zich namelijk het hekwerk dat de westzijde van het plangebied begrensde.
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Toekomstig onderzoek moet uitwijzen hoe de noordwesthoek en eventuele structuren 

daarbinnen zijn begrensd.

 

Oostelijke wooncluster
Het plangebied beslaat slechts een smalle strook van de oostelijke wooncluster. 

Bovendien zijn de bewoningssporen binnen deze strook deels verstoord door 

bodemingrepen in de tuinbouw en de grachten van de laatmiddeleeuwse Hooghwerf 

(zie kaartbijlage 5.7). Het totaalbeeld van de bewoning is hier dan ook verre van 

compleet. 

Het plangebied blijkt samen te vallen met de noordwesthoek van de wooncluster. Deze 

hoek is aan de west- en noordzijde begrensd door een circa 1 m brede sloot. 

Binnen de cluster is vooralsnog slechts een huis te onderscheiden: NH07-3. Het huis 

is voorzien van een dubbele omgreppeling. Daaromheen bevindt zich een greppel die 

het erf van huis NH07-3 lijkt te begrenzen (figuur 5.20). Aan de westzijde van het huis 

bevindt zich een opening in deze omgreppeling. De opening vormde vermoedelijk 

de toegang tot het erf. In 2004 zijn even ten zuiden van deze toegang de resten van 

een waterput uit circa 100 n.Chr. gevonden: waterput (ROM-) 2, de opvolger van 

waterput (ROM-) 3 uit het erf van fase 1 (figuur 5.20 en kaartbijlage 5.3).30 Gezien de 

ouderdom en de positie binnen het erf hoort waterput (ROM-) 2 tot het huis NH07-3. 

Na het onderzoek van 2007 kunnen we hier nog een waterkuil aan toevoegen, in 

het zuidwesten van het erf: waterkuil 14. Ten noordwesten van het erf van NH07-3 

bevindt zich een verzameling noordwest-zuidoost georiënteerde greppels. Ze vallen 

samen met de relatief lage en natte randzone van de wooncluster. De greppels 

waterden in het noorden af op deze laagte. De begrenzing van het erf is aan de overige 

zijden onduidelijk: aan de oostzijde is het sporenbeeld sterk verstoord door de hier 

geconcentreerde bewoning in de late middeleeuwen en de nieuwe tijd. De zuidzijde 

van het erf en de rest van de oostelijke wooncluster lagen buiten bereik van het 

onderzoek, ten zuiden van het plangebied.

Uitgaande van de steeds terugkerende regelmaat in het patroon van inheems-Romein-

se nederzettingen met een door de Romeinen beïnvloede lay out kan de oostelijke 

wooncluster even breed zijn geweest als de westelijke. In dat geval zou de oostelijke 

begrenzing van de oostelijke cluster samenvallen met de huidige straat Hoogwerf. 

Indien het patroon zich met dezelfde regelmaat in oostelijke richting voortzet, dan zou 

het door Holwerda opgegraven terrein aan de overzijde van de Hoogwerf – ter hoogte 

van het huidige zwembad – tot de volgende wooncluster gerekend kunnen worden. 

Een relatie tussen beide vindplaatsen is nog het meest waarschijnlijk voor deze 

bewoningsfase. In het midden van het opgravingsterrein van Holwerda is namelijk 

een huisplattegrond gevonden die niet alleen dezelfde zuidwest-noordoostoriëntatie 

vertoont, maar ook de opvallende greppels rondom de plattegrond net als bij NH08-4. 

Holwerda rekende het desbetreffende huis tot de ‘2e Bataafse fase’ uit de 2e eeuw.31 

Bovendien lijken de begrenzingen van de terreinen zowel in het noorden als in het 

zuiden goed op elkaar aan te sluiten, al lijkt een perfecte aansluiting voor het noorden 

pas in de volgende fase op te gaan. In het zuiden valt verder op dat de nederzet-

tingssloot van Holwerda en de sloot in de zuidelijke laagte van Hoogeland in elkaars 

verlengde liggen. Beide sloten zijn 3 m breed.32

ADC heeft reeds bij de uitwerking van het onderzoek uit 2004 opgemerkt dat de 

oriëntatie van de structuren en vooral van de nederzettingssloten uit de verschillende 

fasen een koppeling mogelijk maakt tussen beide vindplaatsen. ADC gaat echter pas 

30  Van der Feijst 2008, 44-45.
31  Holwerda 1936; zie Van der Feijst 2008, 48-50.
32  Bult 1998, 13. 
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voor de sterk geromaniseerde fase van 175-225 n.Chr. uit van een nederzettingsloot die 

alle bewoning van de beide vindplaatsen omsluit. 

De sporen en structuren uit de beide woonclusters en het tussenliggende, noordelijke 

erf worden nu afzonderlijk beschreven: eerst de hoofd- en bijgebouwen, de brug /

steiger, de waterkuilen, de depositiekuilen en tenslotte de sloten en greppels 

(kaartbijlage 5.3).

Hoofdgebouwen

Huis NH08-2 (structuur 553, oostelijk deel)

Inleiding

Huis NH08-1 was vermoedelijk na 20-30 jaar toe aan vervanging.33 Binnen de oude 

leeftraditie zou men de spullen pakken en elders in de omgeving een geschikt 

woongebied met bijbehorend, nieuw vruchtbaar akkerland opzoeken.34 De boeren uit 

het einde van de 1e eeuw braken echter met deze traditie. Bruikbaar hout van NH08-1 

werd eruit getrokken voor hergebruik; de rest werd gesloopt om op vrijwel dezelfde 

plek een nieuw huis te bouwen van 19 x 6,5 m met dezelfde oriëntatie (zuidwest-

noordoost). De opvolger is slechts over een afstand van 15 m in oostelijke richting 

opgeschoven (zie figuur 5.9).

33  Duurzaamheidsonderzoek op houtsoorten van TNO heeft aangetoond dat esdoorn en iep 
12-25 jaar meegaan op een droge ondergrond. De duurzaamheid van eik geldt onder die 
omstandigheden zelfs voor een periode van 25-50 jaar (Bakels 1978, zie in Brinkkemper en 
Vermeeren 1992, 114). Rekening houdend met een mix van houtsoorten in de plattegronden 
en met regelmatig onderhoud moet een gebruik van circa 25 jaar haalbaar zijn geweest voor 
de bewoners van de inheems-Romeinse huizen van Naaldwijk.

34  Deze traditie komt bijvoorbeeld duidelijk naar voren in de vindplaatsen van Midden-Delfland 
(Van Londen 2006).
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Constructie

Huis NH08-1 was tweebeukig; opvolger NH08-2 is driebeukig, althans het westelijk 

deel. De plattegrond is in het oosten incompleet net als bij NH08-1. Hierdoor is de 

verdere indeling van het huis onbekend. Uitgaande van een driebeukige indeling werd 

de last van de dakconstructie gedragen door twee rijen binnenstijlen en door de stijlen 

aan weerszijden van de wand. De binnenstijlen zijn 45-65 cm diep; de dragende stijlen 

ter hoogte van de wand zijn 30-50 cm diep. In het westen vallen twee sporen van 

(80-90 cm) diep gefundeerde stijlen aan de buitenzijde van de korte wand op. Deze 

wijzen op de ondersteuning van de hoge gevel van een zadeldak net als bij NH08-1. 

Uitgaande van de uniformiteit van de constructie had ook voor het oostelijke uiteinde 

hoogstwaarschijnlijk een hoge gevel met zadeldak. 

De wandgreppel is tussen 1-67 cm diep en 24-60 cm breed en heeft een onregelmatige 

bodem. In de greppel zijn op onregelmatige afstand (0,5- 2 m) dunne palen geplaatst 

(tot onder de greppelbodem) net als bij NH-01. De palen vormen samen het skelet 

van de scheidingswand. Ze hadden geen dragende functie. De wand zelf was mogelijk 

opgebouwd uit twijgen die tussen de palen waren gevlochten.

Indeling en functie

De plattegrond is incompleet. Een indeling en functie van de ruimten binnen de 

plattegrond is dan ook niet te bepalen. 

Reparatie en afdanking

De huisplattegrond bevindt zich te midden van een palenzwerm uit verschillende 

perioden. Hierdoor is het echter lastig om eventuele reparaties te onderscheiden.

In tegenstelling tot NH08-1 zijn er binnen de plattegrond enkele intacte paalkernen van 

binnenstijlen gevonden, waarvan een met hout. Het ligt voor de hand dat het hout na 

afdanking van het huis is achtergelaten.

Datering

Zowel huis NH08-1 als -2 bevat hoofdzakelijk scherven van inheems, handgevormd 

aardewerk uit de periode 0-200 n.Chr (samen circa 350 stuks aardewerk). Bij het 

oostelijke huis NH08-2 is de datering aan te scherpen tot 150 n.Chr. op basis van 

scherven van geverfd aardewerk in techniek A uit het oosten van de plattegrond 

(ARC-spoor 46 in werkput 2).35. Aangezien NH08-02 bovendien voorganger NH08-1 uit 

70-150 n.Chr. doorsnijdt, is NH08-2 in de eerste helft van de 2e eeuw n.Chr. te plaatsen. 

Uitgaande van de ruimtelijke relatie met alle omringende inheemse plattegronden past 

huis NH08-2 dan het best in bewoningsfase 2.

Huis NH08-3 (structuur 573)

Inleiding

Tijdens de vlakaanleg en het couperen rees al het vermoeden dat er een rechthoekige 

structuur schuil zou gaan achter de concentratie paalsporen in de zuidelijke helft van 

werkput 55 (kaartbijlage 5.3). Het patroon van de huisplattegrond is uiteindelijk pas bij 

de uitwerking herkend. De plattegrond ligt in een spoorrijk deel van de werkput. Door 

de vele (jongeren en oudere) sporen is het exacte patroon dat aan de basis ligt van de 

constructie niet compleet te achterhalen. De structuur is minimaal 12 m lang en 6 m 

breed. Van de constructie zijn voornamelijk de wandpalen aangetroffen (figuur 5.21).

35  Van den Broek 2009, 35.
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Constructie

Alleen de wandpalen zijn met zekerheid aangetoond. Naar verwachting moet het huis 

ook binnen- of middenstijlen hebben gehad, aangezien de breedte van 6 m vrij groot is 

om te overbruggen zonder extra steun. Er is weliswaar één mogelijke middenstaander 

aangetroffen, deze ligt echter niet precies op de middenas van het huis. 

De constructie van het dak is niet te achterhalen, gezien het onduidelijke patroon van 

de binnenstijlen.

Indeling en functie

De wanden zijn opgebouwd uit palen die onregelmatig geplaatst zijn. De diepte 

varieert tussen de 6 en 43 cm. Wegens het incomplete karakter van het gebouw zijn de 

ingangen niet te lokaliseren. 

Ook de exacte indeling van het huis is niet te herleiden. De omvang van het gebouw 

lijkt nogal groot voor een bijgebouw. Het lijkt eerder om een klein formaat huis te 

gaan. Vermoedelijk had het huis alleen een woonfunctie (zonder stal). In dat geval 

waren de bewoners niet op de veehouderij, maar op de akkerbouw gericht.

Datering

De sporen van de plattegrond bevatten in totaal 19 scherven, waarvan de meest tot 

het handgevormde, inheemse type behoren. Een scherf behoort tot het blauwgrijze 

aardewerk. Het aardewerk plaatst het huis in 0-150 n.Chr. Deze datering en de 

zuidwest-noordoost oriëntatie, parallel aan NH08-4 en NH07-3 (zie verderop) geven 

aanleiding om huis NH08-5 tot fase 2 te rekenen.

Huis NH08-4 (structuur 551)

Inleiding

In het noorden van de opgraving ligt een incomplete huisplattegrond van minimaal 20 

m lengte en 5,3 m breedte (figuur 5.22). Het huis ligt zuidwest-noordoost binnen een 

omgreppeling met dezelfde oriëntatie (kaartbijlage 5.3).

De plattegrond is verspreid over vier aansluitende werkputten opgegraven. De witte, 

lege plekken in dit deel van de opgraving zijn recente verstoringen.36 De werkput is 

hier dieper aangelegd onder een aantal verstoringen om alsnog een goed ‘leesbaar’ 

vlak te krijgen. Deze randzone van de bult blijkt overigens ook al in de middeleeuwen 

en nieuwe tijd sterk aangetast te zijn. Er is geen duidelijke Romeinse vondstlaag meer 

aanwezig en de middeleeuwse vondstlaag is zelf in de bouwvoor opgenomen. De 

grootste verstoring stamt uit de late middeleeuwen. In deze periode is een noord-zuid 

georiënteerde sloot dwars door het midden van de plattegrond gegraven. 

Al deze factoren hebben een rol gespeeld in de relatieve lage sporendichtheid van deze 

zone ten opzichte van de rest van de opgraving. 

Constructie

In het westelijke deel van de plattegrond zijn twee paren binnenstijlen aangetroffen. 

Tussen de paren in is aan de zuidzijde nog een binnenstijl (met aan beide zijde 

een extra paal) onder de cluster sloten uit de late middeleeuwen aangetroffen; de 

noordelijke tegenhanger hiervan is niet meer teruggevonden.37  De twee paren staan 

circa 8,2 m uit elkaar en de palen onderling staan tussen de 2,8-3 m uit elkaar.38 De 

derde binnenstijl staat ongeveer in het midden, iets dichter bij de oostelijke binnenstijl. 

36  Restanten puin van een schuur en een huis, een gasleiding, een septic tank en vervuiling.
37  De cluster sloten was in het zuiden van de werkput minder diep dan in het noorden.  
38  Gemeten uit het midden van de paalkuilen. 



60	 naaldwIjk

spoordiepte

spoordiepte structuur

0.437 +NAP


2m0

1m

0

Figuur 5.21 
Plattegrond (boven) met spoordieptenkaart (onder) van huis NH08-3 uit fase 2 van de Romeinse tijd (100-125 n.Chr.)
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De binnenstijlen zijn tussen de 1,1 en 1,6 m uit de lange wand geplaatst. 

De diepten van de westelijke binnenstijlen zijn 85 en 90 cm. In beide paalkuilen zijn de 

onderkanten van de houten palen nog bewaard gebleven.39 De oostelijke binnenstijlen 

zijn minder diep, namelijk 36 en 44 cm. Van de middelste binnenstijl is nog slechts 17 

cm van de onderkant overgebleven. De extra palen aan weerzijde zijn 14 en 41 cm diep. 

De binnenstijlen hebben de grootste last van het dak gedragen. Een aantal extra palen 

aan weerszijden van de wandgreppel hebben de dakvoet ondersteund.

De westelijke kopse kant heeft waarschijnlijk bestaan uit een schilddak aangezien de 

binnenstijlen hier op meer dan 1 m afstand van de korte wand hebben gestaan. 

Het ontbreken van een oostelijke kopse kant maakt het onmogelijk om de exacte aard 

van de dakconstructie te herleiden. Een schilddak ligt ook hier in ieder geval voor de 

hand. 

39   S82: 62 cm onder vlak 1: restant hout van 30 lengte en 22 cm breedte. S87: 50 cm onder vlak 
1: restant hout van circa 35 cm lengte en 20 cm breedte.
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Figuur 5.22 
Plattegrond (boven) met spoordieptenkaart 
(onder) van huis NH08-4 uit fase 2 van de 
Romeinse tijd (100-125 n.Chr.)
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Indeling en functie

De huisplattegrond is begrensd door wandgreppels, waarin op onregelmatige 

afstanden palen zijn geplaatst. De breedte van de greppel bedraagt 30-40 cm; de 

diepte schommelt tussen de 26 en 60 cm. De meeste palen zijn door de greppelbodem 

heen geslagen. De diepten van de palen varieert tussen de 9 en 90 cm.

Binnen de wandgreppels vallen enkele onderbrekingen op. Deze zijn over het 

algemeen echter veroorzaakt door recente verstoringen en jongere sporen. De 

ingangen hebben waarschijnlijk in de lange wanden en in de oostelijke kopse kant 

gezeten.

Uitgaande van de grote afstand tussen de paren binnenstijlen was de open ruimte in 

het westelijk deel goed geschikt voor een woonfunctie. Het staldeel bestaat doorgaans 

uit dichter op elkaar geplaatste kleinere binnenstijlen.40 Helaas beschikken we voor het 

oostelijk deel niet over dergelijke gegevens. Het palenpatroon is hier te sterk verstoord 

om inzicht te krijgen in de ruimtelijke indeling en in de functie van deze ruimten. 

Gezien de lengte van het huis ligt een stalfunctie voor het oostelijk deel wel voor de 

hand.

Drupgoten (structuur 536)

Aan de zuid-, noord- en westkant van de wandgreppel liggen op een afstand tussen 

de 1,30 en 1,60 m greppels die samen zogenaamde drupgoot vormen (figuur 5.19). 

Hier werd het water van het schilddak rondom opgevangen. Aan de zuidzijde stond 

de drupgoot in verbinding met enkele greppels die het water in zuidelijke richting af 

konden voeren. Ze kwamen daar uit op een sloot die de westelijke en noordoostelijke 

woonclusters onderling in verbinding bracht.

De breedte van de greppels bedraagt 15-35 cm. Een uitzondering geldt voor het 

westelijke deel dat uit twee fasen lijkt te bestaan; samen hebben ze een breedte van 76 

cm. De diepte varieert tussen de 10 en 28 cm.

In de zuidwest hoek valt een opening in de drupgoten op. Via deze opening kon men 

het huis benaderen. De overige onderbrekingen in de drupgoten zijn door latere 

verstoringen veroorzaakt. 

Reparatie en afdanking

Er zijn geen sporen van reparaties gevonden. Binnen de plattegrond bleek de meest 

noordwestelijk binnenstijl nog een restant hout te bevatten (figuur 5.23). Het ligt voor 

de hand dat de paal hier na afdanking van het huis in situ is achtergelaten.

Datering

Op basis van de typologie van Kodde is het huis in te delen tot type 5b, dat langer 

is dan 20 m. Het woondeel bestaat bij dit type uit twee of meer binnenstijlen en het 

staldeel uit twee rijen binnenstijlen die veel dichter op elkaar zijn geplaatst. Dit type 

huis kwam voor vanaf de 1e eeuw t/m de 3e eeuw n.Chr. Het verspreidingsgebied ligt 

tussen de Maas en de Oude Rijn.41

Het aardewerk van huis NH08-4 levert een scherpere datering op. De in totaal 96 

scherven behoren alle tot het handgevormde, inheemse aardewerk met uitzondering 

van een gladwandige scherf. Het aardewerk plaats het huis van 0-150 n.Chr.

Zoals gezegd, bleek een van de houtrestanten van een binnenstijl nog bewaard. 

Een monster van deze stijl is opgestuurd voor dendrochronologisch onderzoek. Dit 

onderzoek leverde een nauwkeurige kapdatum op: de zomer/winter van 97 n.Chr. (met 

40  Aanwijzingen voor middenstaanders zijn niet aangetroffen. 
41  Kodde 2007.
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een zekerheid van 99,5 %).42 Een tweede dendrochronologische datering van een paal 

die in de zuidelijke drupgoot was geslagen, leverde dezelfde kapdatum op.43

Huis NH07-3 (greppelstructuren 64, 92, 93, 94 en 95)

Inleiding

De opgraving van 2007 heeft ook op het noordoostelijk terrein van het plangebied 

greppelsporen aangetoond die een gebouw lijken te vormen: het gaat om een 

plattegrond van 16 x 6,5 m (figuur 5.24). De plattegrond bevindt zich ter hoogte 

van het erf uit fase 1 (kaartbijlage 5.3). Het erf uit fase 1 wordt aan de westzijde 

doorsneden door een verzameling parallelle greppels van huis NH07-2 (zie figuur 5.13). 

De greppels zijn 15-30 cm breed. Gezien de wateroverlast in deze zone zijn de greppels 

niet onder ideale omstandigheden gecoupeerd. In de meest zuidelijke greppel zijn in 

ieder geval sporen van een paalzetting gevonden. Deze paalzetting en de afstand (6 m) 

tot de eerstvolgende, parallelle greppel passen goed in het patroon van een inheemse 

huisplattegrond. De resterende, parallelle greppels ten noorden hiervan zijn dan te 

beschouwen als de bijbehorende erfgreppels.

Helaas is deze hypothese voor een plattegrond niet goed te toetsen. Het hart van de 

veronderstelde structuur is sterk verstoord door een laatmiddeleeuwse gracht. De 

westzijde van de huisplattegrond is tijdens het ADC-onderzoek aangesneden. Het huis 

was toen echter niet goed te onderscheiden.

Constructie

Gezien de verstoring in het hart huisplattegrond zijn de ingangen, de (functionele) 

indeling van de binnenruimte niet meer te achterhalen.

Datering

Het aardewerk uit enkele (erf)greppels van hoofdgebouw NH07-2 plaatsen de 

bewoning in de 2e eeuw. Gezien de overeenkomst in oriëntatie met de gebouwen 

NH08-3 en NH08-4 van het zuidwestelijk terrein, lijkt het aannemelijk om ook 

42  V.7622; RING-dendrocode NLW00050.
43  V.7650; RING-dendrocode NLW00160.

Figuur 5.23 
Paalkuil met houtrestant van de binnenstijl 
uit huis NH08-4 (kapdatum zomer/winter 97 
n.Chr.)
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hoofdgebouw NH07-2 in fase 2 te plaatsen. Vermoedelijk is nabijgelegen waterput 

(ROM-) 2 die rond het eind van de 1e eeuw dateert ook tot het erf van NH7-02 te 

rekenen.44 

Bijgebouwen

Bijgebouw NHC-B2

Beschrijving

Circa 15 m ten zuidoosten van huis NH08-2 bevindt zich een klein bijgebouw van 6,5 

x 2,75 m (kaartbijlage 5.3). De plattegrond is pas na de uitwerking en publicatie van 

het ADC-onderzoek herkend.45  Het gebouw kenmerkt zich door een omringende 

44  Van der Feijst 2008, 45-45.
45  Het gebouw is pas na de uitwerking en publicatie van het ADC-onderzoek uit 2004 herkend 

door drs. J. de Bruin van de Faculteit der Archeologie, Universiteit Leiden.
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Figuur 5.24 
Plattegrond (boven) met spoordieptenkaart 
(onder) van huis NH07-3 uit fase 2 van de 
Romeinse tijd (100-125 n.Chr.)
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wandgreppel met - vermoedelijk - dragende wandpalen daarin (figuur 5.25). De greppel 

is gemiddeld 12 cm diep. In het westen valt aan de binnenzijde van de korte wand nog 

een greppel op met daarin een rij van vier paalsporen. De paalsporen zijn 8-14 cm diep. 

Vermoedelijk dienden de extra palen ter ondersteuning van een verhoogd vloerniveau. 

Hiermee was het bijgebouw geschikt voor de bovengrondse opslag van bijvoorbeeld 

graan of hooi. 

Datering

Er is geen vondstmateriaal bekend dat in aanmerking zou kunnen komen voor 

datering. Een parallel van de plattegrond is bekend van opgraving Katwijk-Zanderijen 

uit fase 1 (40-70 n.Chr.).46 Uitgaande van deze relatief vroege datering en de zuidwest-

noordoost oriëntatie lijkt het gebouw in een van de beginfasen van de nederzetting 

thuis te horen. Het bijgebouw lijkt nog het best bij huis NH08-2 te passen, als opvolger 

van bijgebouw NH07-1. Het valt op dat bijgebouw NHC-B2 exact parallel ligt aan het 

zuidwestelijke greppelstelsel van fase 2 (zie ook verderop onder ‘Sloten en greppels’ en 

kaartbijlage 5.3).

46  Van der Velde 2008, 63. 
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Figuur 5.25 
Plattegrond (boven) met spoordieptenkaart 
(onder) van bijgebouw NHC-B2 uit fase 2 van 
de Romeinse tijd (100-125 n.Chr.)
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Spieker NH08-5 (structuur 580)

Beschrijving

De spieker bevindt tegen de noordgrens van het plangebied, ten oosten van huis 

NH08-5 (kaartbijlage 5.3). De plattegrond heeft een omvang van 1,4 x 1,2 m en bestaat 

uit twee rijen van elk drie paalsporen (figuur 5.26). De sporen zijn 5-20 cm diep. Circa 

70 cm ten noodoosten van de spieker bevindt zich nog een paalspoor. Deze bevindt 

zich in de uiterste noordoosthoek van werkput 58, tegen de grens van het plangebied. 

Gezien de korte afstand tot de spieker is het niet uit te sluiten dat zowel paal als 

spieker tot een grotere (huis)structuur horen. Het vervolg zou zich dan ten noorden van 

het plangebied moeten bevinden. Een dergelijk hoofdgebouw ligt echter niet voor de 

hand, gezien de ligging in relatief lage en dus natte zone (zie figuur 5.1).

Datering

De sporen van de spieker blijken geen vondsten te bevatten. Enige aanwijzing voor 

een datering is de zuidwest-noordoost oriëntatie. Deze past bij huis NH08-3, de 

aangrenzende hoofdsloot en de meeste andere structuren uit bewoningsfase 2.

Bijgebouw of brug/steiger (structuur 557)

Beschrijving

Aan de binnenzijde van de westelijke hoofdsloot is een rechthoekige greppelstructuur 

van circa 4,25 x 3 m gevonden (kaartbijlage 5.3). De sporen blijken verspreid te zijn 

over twee werkputten van Archol en een van ADC (westzijde). De structuur is pas bij de 

uitwerking herkend. 

De structuur bestaat uit een U-vormige greppel die met de open zijde naar de 

hoofdsloot is gericht. De greppel is 25-35 cm breed en circa 25 cm diep. Alleen 
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Figuur 5.26 
Plattegrond (boven) met spoordieptenkaart 
(onder) van spieker NH08-5 uit fase 2 van de 
Romeinse tijd (100-125 n.Chr.)
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aan de noordzijde zijn palen binnen de greppel gevonden. Gezien de versnipperde 

waarnemingen van de structuur zijn ze in de andere greppeldelen mogelijk gemist. 

Uitgaande van de kleine omvang kan de greppelstructuur een fundering van een 

bijgebouw zijn. De positie van het bouwwerk, haaks op de hoofdsloot, kan er echter 

ook op wijzen dat de palen de basis van een steiger of brug hebben gedragen.

Datering

In de greppelstructuur zijn 9 scherven gevonden: 8 scherven handgevormd en 1 

scherf geverfd aardewerk (techniek A). De structuur is daarmee tussen 0-200 n.Chr. 

te plaatsen. De datering en de ruimtelijke relatie met de westelijke hoofdsloot, de 

greppels en gebouwen NH08-3 en -4 zijn de basis om de greppelstructuur tot fase 2 te 

rekenen.

Waterkuilen

Waterkuil 14 (structuur 70)

Inleiding

Deze waterkuil had op vlak 1 (0,14 m + NAP) een ronde vorm met een diameter van 

1,90 m. Het spoor valt op door een duidelijk herkenbare donkere kern (diameter circa 

1,20 m) en een nauwelijks van de natuurlijke ondergrond te onderscheiden insteek daar 

omheen. Het spoor is op vlak 2 gecoupeerd (0,0 m NAP). Het spoor is deels verstoord 

door een recentelijk gegraven kuil.

Opbouw

De waterkuil is 53 cm diep. De insteek bestaat uit een licht grijs bruin gelamineerd 

zandpakket (figuur 5.27). De kern is opgebouwd uit homogeen donker grijs kleiig zand 

met iets excentrisch een bijna zwart gekleurde tweede kern met een grote hoeveelheid 

verbrande klei en houtskool. 

Figuur 5.27 
Doorsnede van waterkuil 14 
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Afdanking en post-depositie

Na gebruik is de waterkuil grotendeels natuurlijk opgevuld en vervolgens secundair 

gebruikt als afvalkuil. 

Vondsten

Het vondstmateriaal bestaat voornamelijk uit verbrande klei (afkomstig uit de 

afvaldump bovenin) en uit enkele Romeinse aardewerkscherven (tabel 5.5). 

put vlak spoor vulling categorie aantal gewicht

23 2 1 1 verbrande klei 89 2904,1

23 2 1 3 aardewerk Romeinse tijd 9 174,6

23 2 1 3 steen 1 1,9

23 2 1 2 aardewerk Romeinse tijd 1 41,3

23 2 1   metaal 2 118

totaal         102 3239,9

Datering

De schone opvulling van de insteek - die nauwelijks van de ondergrond is te 

onderscheiden - en het Romeins aardewerk plaatsen de waterkuil in de Romeinse tijd. 

Op basis van de samenstelling van het aardewerk - vooral inheems, handgevormd en 

twee scherven geverfd - is de waterkuil in de 2e eeuw te dateren. Uitgaande van de 

ligging en de datering past de waterkuil het best in fase 2: op het erf van NH07-3 (zie 

figuur 5.20 en kaartbijlage 5.3). 

Waterkuil 209 (structuur 511)

Inleiding

De waterkuil is ontdekt in werkput 54 onder een sloot nabij de noordoosthoek 

van de westelijke wooncluster (vlak 3). De waterkuil is in de bodem van deze sloot 

uitgegraven. Soortgelijke waterkuilen zijn aangetroffen binnen andere inheems-

Tabel 5.5 
Vondsten uit waterkuil 14

Figuur 5.28
Doorsnede van waterkuil 209
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Romeinse nederzettingen in West-Nederland zoals Harnaschpolder (AHR-01 

en AHR-02) en Midden-Delfland.47  Dit type waterkuilen heeft vermoedelijk als 

watervoorraad gediend in tijden van droogte.48 

De kuil tekende zich op 0,24 m – NAP af als een rond spoor met een diameter van 1,4 

m. De waterkuil is op dit niveau ook gecoupeerd. 

Opbouw

De waterkuil is trechtervormig in doorsnede. De bodem van de 76 cm diepe kuil ligt op 

circa 1,0 m – NAP (figuur 5.28). De waterkuil bevat verschillende opvullingen (vullingen 

1/m 4).

Afdanking en post-depositie

De waterkuil is in de bodem van de in verschillende fasen opgevuld met lichtgrijs zand 

dat nauwelijks van de natuurlijke ondergrond is te onderscheiden (figuur 5.28). De 

onderste helft van de waterkuil vertoont zandlaagjes (vullingen 3 en 4). Uitgaande van 

het schone zand is de waterkuil in korte tijd dichtgeslibd. Bovenop deze vullingen ligt 

een grijze zandlaag opvallend diagonaal afgezet in de waterkuil. Vermoedelijk is hier 

een deel van de oostelijk insteek van hogerop ingekalfd en in de waterkuil gevallen 

(vulling 2). De waterkuil is uiteindelijk geheel dichtgeslibd met het grijze zand van 

vulling 1. 

Vondsten

De relatief korte gebruiksduur van waterkuilen – door het ontbreken van een 

beschoeiing – komt ook hier weer tot uitdrukking in de kleine hoeveelheid vondsten 

(N=13). De vondsten, o.a. aardewerk en dierlijk bot, komen verspreid voor in de 

verschillende vullingen (tabel 5.6). Het gaat om nederzettingsafval dat tijdens het 

dichtslibben in de waterkuil terecht is gekomen. 

put vlak spoor vulling categorie aantal gewicht (g)

54 3 88 1 aardewerk Romeinse tijd 6 286

54 3 88 1 dierlijk bot 1 2

54 3 88 1 steen 1 13

54 3 88 2 aardewerk Romeinse tijd 3 31,5

54 3 88 2 verbrande klei 1 1,4

54 3 88 4 aardewerk Romeinse tijd 1 17,1

totaal       13 351

Datering

Het aardewerk uit de waterkuil bestaat enkel uit Romeinse scherven: 9 inheemse 

scherven en 1 scherf van een dikwandige dolium. Ze plaatsen de waterkuil tussen 

70-150 n.Chr. Aardewerk uit de geassocieerde sloot scherpt deze datering aan tot 

100-150 n.Chr. Uit de ruimtelijke relatie van de sloot en waterkuil met de andere 

structuren blijkt dat beide in fase 2 thuis horen. Mogelijk werd de waterkuil gebruikt 

door de bewoners van nabij gelegen huis NH08-3 en/of N08-04 (kaartbijlage 5.3).

47  Harnaschpolder: zie Goossens 2006 en Midden-Delfland, zie Van Londen 2006.
48  Van Londen 2006.

Tabel 5.6 
Vondsten uit waterkuil 209
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Waterkuil 229 (structuur 589)

Inleiding

In werkput 54 zijn de sporen van een tweede waterkuil gevonden. De waterkuil had 

op vlak 1 (0,08 m + NAP) de vorm van een afgeronde rechthoek van 1,0 x 0,85 m. De 

waterkuil is op vlak 1 gecoupeerd.

Opbouw

De insteek van de waterkuil loopt naar beneden taps toe in de vorm van een trechter 

(figuur 5.29). De waterkuil is 62 cm diep. De vlakke bodem van de kuil ligt op 0,54 m – 

NAP.

 

Afdanking en post-depositie

De waterkuil is na gebruik eerst op natuurlijke wijze langzaam dichtgeslibd met licht 

bruingrijs, siltig zand, waarin vele humeuze, dunne bandjes zijn gevormd. Daarna is de 

bovenste helft van de waterkuil dichtgegooid met een laag geroerd grijsbruin, humeus 

zand. 

Vondsten

Bij de opvulling is wat zwerfafval in de waterkuil terecht gekomen (N=6), waaronder 

aardewerk en dierlijk bot (tabel 5.7).

put vlak spoor vulling categorie aantal gewicht (g)

54 2 174 1 dierlijk bot 1 9,4

54 2 174 1 aardewerk Romeinse tijd 1 2,7

54 2 174 3 keramisch object 1 139,4

totaal         3 151,1

Datering

Het aardewerk uit de opvulling, 1 inheemse scherf, plaatst de waterkuil in de inheems-

Romeinse tijd. De waterkuil ligt in de vrijwel lege noodwesthoek van werkput 54. 

Uitgaande de meeste nabij gelegen structuren is de waterkuil het best bij het erf van 

huis NH08-4 uit fase 2 te plaatsen (kaartbijlage 5.3).

Figuur 5.29 
Doorsnede van waterkuil 229 

Tabel 5.7 
Vondsten uit waterkuil 229
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Depositiekuilen

Depositiekuil met hondenskelet (structuur 575)

Beschrijving

Circa 50 cm ten zuiden van een erfgreppel van huis NH08-4 ligt een kuil met een 

compleet skelet van een hond (zie figuur 5.19 en kaartbijlage 5.3 ). De kuil is ontdekt 

onder een recente verstoring. De (onderkant van de) kuil blijkt 60 cm breed en slechts 

11 cm diep. Het skelet is desondanks goed bewaard dankzij de ligging op de bodem 

van de kuil (zie H11, paragraaf 11.1.5).

Het skelet is noord-zuid georiënteerd met de kop naar het oosten. De hond ligt op de 

linkerzij in anatomisch verband met de poten licht gebogen (figuur 5.30). 

Datering

Ter hoogte van de buikholte van de hond is een scherf handgevormd, inheems 

aardewerk aangetroffen. In de rest van de kuil zijn nog twee van dergelijke scherven 

aangetroffen. Het geringe aantal aardewerk levert een ruime dateringsmarge op van 

0- 200 n.Chr. Uitgaande van deze datering en vooral van de positie nabij (en vrijwel 

parallel aan) een van de erfgreppels van huis NH08-4 is de depositiekuil tot fase 2 te 

rekenen. 

Sloten en greppels

Verkavelingssloten

Beschrijving

De westelijke en oostelijke woonclusters zijn omgeven door hoofdsloten van circa 1-1,7 

m breedte en circa 50 cm diep (kaartbijlage 5.3) Aan de oostzijde van de westelijke 

cluster gaat de sloot over in een 0,5 m brede greppel die eveneens 50 cm diep is.

Figuur 5.30 
Depositiekuil (structuur 575) met skelet van 
een hond ten zuiden van een gecoupeerde 
erfgreppel van huis NH08-4. Op de achter-
grond is de Zuidweg te zien
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Datering 

De vondsten uit de sloten en de greppel hebben een inheems karakter. Het aardewerk 

is vooral handgevormd, maar er is ook een beperkt aantal importen vertegenwoor-

digd, zoals gladwandig en ruwwandig aardewerk. Het aardewerk plaatst de sloten 

en greppel tussen 0 en 150 n.Chr. Uitgaande van de ruimtelijke relatie (oriëntatie en 

onderlinge positie) met huis NH08-4 passen ze goed in fase 2 tussen 100 en 125 n.Chr. 

De doorsnijding van huis NH08-6 uit fase 3 (125-150 n.Chr.) dwars door de noordelijke 

hoofdsloot van de westelijke wooncluster bevestigt deze datering (zie paragraaf 5.3.3). 

Ontwateringsgreppels in het zuiden van de westelijke wooncluster

Beschrijving

Ten zuiden van huis NH08-2 en bijgebouw NHC-B2 is een stelsel van parallelle greppels 

gevonden binnen een zone van circa 30 x 40 m (kaartbijlage 5.3). De greppels zijn 

hoofdzakelijk noordwest-zuidoost georiënteerd. Het patroon van de greppels lijkt 

in het noordoosten rekening te houden met bijgebouw NHC-B2; de greppels uit het 

westen en zuiden eindigen een of enkele meters voor deze plattegrond. De greppels 

zijn over het algemeen 25-45 cm breed en 10- 40 cm diep. Tijdens het veldwerk is ook 

een stelstel van greppels precies haaks hierop ontdekt. De twee greppelstelsels leken 

in eerste instantie samen een grote greppelstructuur met kleine afgebakende ruimten 

van verschillende omvangen te vormen. Tijdens het ADC-onderzoek in 2004 is de 

noordzijde van beide greppelstelsels aangesneden. Beide zijn toen volgens de zojuist 

geschetste ruimtelijke associatie als funderingsgreppels van een Romeins gebouw met 

verschillende kamers uit de periode 175-225 n.Chr. beschouwd (NHC-6).49 

Inmiddels blijkt uit de laatste inzichten dat hier toch sprake is van twee gescheiden 

greppelstelsels uit twee verschillende perioden. Het onderhavige stelsel is het 

oudste en kenmerkt zich door smalle greppels die zich in het oosten van de laagte 

concentreren. Een van de greppels reikt vanuit het oosten tot in het westelijk deel van 

de laagte. Hierbij valt niet alleen op dat de greppel bijgebouw NH07-1 doorsnijdt, maar 

ook dat de greppel zelf wordt doorsneden door de noordwest-zuidoost georiënteerde 

hoofdsloot uit fase 3 (125-150 n.Chr.).

Het jongere greppelstelsel vertoont opvallende afwijkingen. Op de eerste plaats 

oversnijdt het stelsel in enkele gevallen duidelijk de greppels van het oudere stelsel (zie 

fase 5). Op de tweede plaats reiken ook in het jongere stelsel enkele greppels vanuit de 

oostelijke concentratie tot in het westelijk deel van de laagte. Hierbij valt echter op dat 

deze haakse greppels niet door de voornoemde hoofdsloot worden doorsneden. De 

greppels blijken zowel aan de west- als oostzijde juist op de hoofdsloot aan te sluiten 

(zie kaartbijlage 5). 

Naast deze nieuwe inzichten valt op dat de greppels geen kenmerken tonen van 

funderingsgreppels. De greppelbodems zijn van de ene kant niet vlak genoeg om 

in aanmerking te komen voor horizontale funderingsbalken; ze zijn van de andere 

kanten te grillig en onregelmatig om in aanmerking te komen voor een regelmatige 

paalzetting. Ook in de paalsporen buiten de greppels valt overigens geen regelmaat te 

herkennen.

Conclusie van alle nieuwe inzichten is dat het greppelstelstel uit fase 2 niet tot de 

structuur van een Romeins gebouw lijkt te behoren. Terugblikkend op het sporenbeeld 

van fase 1 in de zuidelijke laagte ligt een meer functionele interpretatie voor de hand: 

de greppels van fase 2 zijn de opvolgers van de ontwateringsgreppels uit fase 1 (zie 

kaartbijlage 5.2). De diagonale vertakking van een van de greppeluiteinden van fase 2 

49  Van der Feijst 2008, 41-42.
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past goed in dit beeld van een afwateringsstelsel (kaartbijlage 5.3). Een andere greppel 

ten oosten hiervan is verder zuidelijk te volgen en lijkt net als de greppels in fase 1 in 

een sloot te eindigen die de laagte diagonaal doorkuist.

De voornoemde greppel met de opvallende vertakking is bemonsterd voor botanisch 

onderzoek in de hoop meer inzicht te krijgen in de functie van de ontwaterde zone. Het 

onderzoek heeft weliswaar (kaf)resten van gerst, emmertarwe en lijnzaad opgeleverd, 

maar het gaat - net als bij het greppelonderzoek van fase 1 - enkel om verkoold 

materiaal.50 Gezien de geringe hoeveelheid gaat het om zwerfafval dat verspreid over 

de nederzetting voorkomt. Onverkoold materiaal dat informatie kan verschaffen over 

de begroeiing en het landgebruik in de directe omgeving bleek niet geconserveerd 

(zie H13, paragraaf 13.1). Gezien het ontbreken van gebouwsporen lijkt de meest 

waarschijnlijke verklaring dat de ontwaterde laagte in gebruik was als akker, tuinbouw- 

of vooral weidegrond. 

Datering

Het aardewerk uit de greppels bestaat grotendeels uit handgevormd, inheems 

aardewerk uit 0-200 n.Chr. De combinatie van dit aardewerk met een scherf terra nigra 

(pot type HBW27C) uit een van de greppels scherpt deze datering aan tot de periode 

75-125 n.Chr. Macroresten uit de vulling van de voornoemde greppel met vertakking is 

ingestuurd voor 14C-datering (AMS). Dit leverde echter geen nauwkeurige datering op: 

49 cal AD - 180 cal AD (gecalibreerd, met een zekerheid van 88,2 %).51

Ontwateringsgreppels in de oostelijke randzone van de westelijke cluster

Beschrijving

Aan de noordoostzijde van de oostelijke cluster is een stelsel van zuidwest-noordoost 

georiënteerde, parallelle greppels aangesneden (kaartbijlage 5.3). Ze bevinden zich in 

een lage randzone rondom de centrale bult op circa 0,35 m – NAP (zie figuur 5.1). De 

greppels zijn aan beide zijden verstoord: aan de westzijde door een cluster van (vroeg) 

middeleeuwse waterputten en aan de oostzijde door recente kuilen. Toch tekent zich 

een duidelijk patroon af: de greppels bevinden zich op een vast onderlinge afstand van 

circa 1,35 m. Ze zijn 12-27 cm diep.

Uitgaande van hun positie in een lage zone tussen twee woonclusters hebben de 

greppels vermoedelijk de ontwatering van het terrein verzorgd. Hoogstwaarschijnlijk 

lag het beginpunt van de greppels in de hoge, bewoonde zone van de westelijk 

clusters. In deze zone is namelijk al in 2004 een soortgelijk patroon van parallelle 

greppels gevonden. De greppels in de hoge en de lage zone blijken in elkaars verlengde 

te liggen. De aansluiting van de greppels is verstoord door de voornoemde cluster 

waterputten.52

De greppels zorgden bij overvloedig hemelwater voor een drainage van de centrale 

hoge bult richting de oostelijke laagte. Het is onduidelijk of de ontwatering afdoende 

was om de lage zone tevens geschikt te maken voor akkerbouw. Uitgaande van de 

korte afstand tussen de greppels kan de grond ook ingericht zijn als moestuin of 

grasland. In de inheems-Romeinse nederzetting aan de Uithofslaan te Den Haag is 

50  V.1443.
51  V.1443; lab.nr.Poz-36110.
52  Bij de uitwerking van de ADC-opgraving zijn de greppels tot een jongere bewoningsfase 

gerekend (175/190-250/275, zie Van der Feijst en Blom 2008, 206). De datering is echter mede 
gebaseerd op aardewerk uit een vondstlaag die de greppelsporen afdekte. Ofschoon hierbij 
alleen aardewerk ter hoogte van de onderliggende greppelsporen is geselecteerd, kan het 
materiaal uit de vondstlaag jonger dan de sporen zijn. Bovendien is door de opgravers zelf 
al opgemerkt dat er opvallend veel inheems materiaal is vertegenwoordigd in de greppel-
sporen. Dit wijst op een oudere datering (zie Van der Feijst 2008, 36-41).
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een soortgelijk greppelstelsel direct ten oosten van de erfsloot gevonden. Het stelstel 

uit fase 1 van de nederzetting (69-110 n.Chr.) is daar als akker of moestuin geïnterpre-

teerd.53 

Datering

Drie van de greppels bevatten vondsten, waaronder aardewerk. De in totaal 13 

scherven zijn alle inheems. Een datering van 0-150 n.Chr. ligt dan het meest voor de 

hand. Uitgaande van deze datering, de oriëntatie van de greppels en de doorsnijding 

door bijgebouw NH07-1 (uit fase 1, 75-100 n.Chr.) past het stelsel van de oostelijke 

randzone van de westelijke cluster goed in bewoningsfase 2 (100-125 n.Chr.).

Ontwateringsgreppels in de oostelijke wooncluster

Beschrijving

Tijdens het ADC-onderzoek in 2004 is ten noorden van huis NH07-3 een verzameling 

van 0,3- 0,6 m brede greppels gevonden.54 De greppels liggen in de lage zone 

rondom de centrale bult. Ze zijn noordwest-zuidoost georiënteerd of haaks hierop. 

De greppels liggen in enkele gevallen dicht op elkaar. Vermoedelijk vertegenwoordi-

gen ze verschillende, korte fasen van ontwatering. De ontwatering begon in de hoge 

zone direct ten noorden van het erf van NH07-3 op circa 0,0 m NAP. Van daaruit zijn 

de greppels tot in de laagte op circa 0,35 m – NAP gegraven. De greppels zijn 5-20 cm 

diep.

Datering 

De geringe hoeveelheid scherven uit deze greppels laat geen scherpe datering toe. 

Gezien de overeenkomst in oriëntatie met huizen NH08-3 en -4 en gelijktijdige sloten 

en greppels, lijkt een plaats in fase 2 het meest voor de hand te liggen.

5.3.3 Fase 3 (125-150 n.Chr.): afname van de bewoningsintensiteit

Inleiding
Na de snelle groei in fase 2 valt fase 3 juist op door een sterke afname in de bewonings-

intensiteit. In het noordoostelijk deel van het plangebied zijn geen bewoningssporen 

aan fase 2 toe te wijzen. Mogelijk gaan deze nog schuil onder de terreinen ten zuiden 

van het plangebied, ter hoogte van de gemeentewerf. Ook in het noorden valt een 

leegte op. Het erf van NH08-4 kent geen opvolger. 

De bewoning blijkt zich in fase 2 terug te trekken tot de hoge centrale bult in het 

westen (kaartbijlage 5.4 en zie figuur 5.1). Mogelijk ligt hier een tijdelijke vernatting 

van de omgeving aan ten grond slag.

De bewoning van de nederzetting blijkt zich in fase 3 te beperken tot het terrein 

van de voormalige westelijke wooncluster uit fase 2. De begrenzing blijkt wederom 

uit een combinatie van sloten en greppels te bestaan die samen een vierhoekig 

patroon vormen net als hun voorgangers uit fase 1. Hierbij valt op dat de noordelijke 

en oostelijke begrenzing van de westelijke wooncluster circa 7 m uitwaarts is 

opgeschoven. Verder valt op dat de oriëntatie van de sloten, greppels en de huizen 

nog steeds zuidwest-noordoost is, al valt op dat alle structuren in fase 3 enkele graden 

meer richting een west-oost oriëntatie zijn gedraaid (kaartbijlage 5.4). 

Net als in fase 2 is er ter hoogte van de noordoostelijke bocht een afsplitsing van de 

53  Van Zoolingen 2007, 35; zie ook bijlagen 1 en 2.
54  Van der Feijst 2008, afb. 3.11.
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hoofdsloot in noordoostelijke richting zichtbaar. Deze zijsloot is over een afstand van 

50 m tot op het voormalige terrein van de oostelijke wooncluster te volgen. Zoals 

gezegd, ontbreken hier verder bewoningssporen in fase 3. Verder blijkt de laagte in het 

zuiden van het plangebied wederom de nederzetting aan de zuidzijde te begrenzen. 

Belangrijk verschil met fase 2 is de westelijke begrenzing. Deze is 43 m in oostelijke 

richting opgeschoven. De omvang van de bewoning is hiermee bijna gehalveerd tot 

3.500 m2 ten opzichte van fase 2 (6.250 m2).

De ruimte binnen de nederzetting blijkt ingedeelde te zijn in twee woonerven: een 

in het noorden (NH08-6) en een in het middenoosten (NHC-3). Dit laatste erf is al 

deels ontdekt tijdens het ADC-onderzoek uit 2004.55 Dit geldt ook voor waterput 

(ROM-) 4 die zich halverwege de twee huizen van fase 3 bevindt.56 Vermoedelijk werd 

de waterput gedeeld door de bewoners. In de eindfase van fase 3 werd een (extra) 

waterkuil ten oosten van huis NH08-6 gegraven: waterkuil 204. Mogelijk was waterput 

(ROM-) 4 toen al buiten gebruikt geraakt. De zuidelijke zone van de nederzetting 

valt samen met de laagte (zie figuur 5.1). Vermoedelijk was deze laagte te nat voor 

bewoning net als in fasen 1 en 2. Aanwijzingen hiervoor in de vorm van ontwate-

ringsgreppels ontbreken weliswaar, maar deze waren mogelijk overbodig. Belangrijk 

verschil met fase 2 is namelijk dat de westelijke sloot zelf een belangrijk deel van de 

drainage van de centrale, bewoonde bult verzorgde.

Uitgaande van deze driedeling van de nederzetting en de positie van waterput (ROM-) 

4 op de grens tussen twee erven bedroeg de omvang van elk (woon)erf circa 950 m2.

Nu wordt dieper ingegaan op de sporen en structuren van fase 3 in relatie tot de 

gelijktijdige structuren uit het ADC-onderzoek. Een uitgebreide beschrijving van dit 

onderzoek is te vinden in Van der Feijst (2004a). 

Hoofdgebouwen

NHC-3 (structuur 572)

Inleiding

In het middenoosten van de nederzetting ligt een incomplete huisplattegrond met 

wandgreppels (kaartbijlage 5.4). De plattegrond is zuidwest-noordoost georiënteerd 

(figuur 5.31). De westelijke helft is al bij het ADC-onderzoek van 2004 aangetroffen.57 

Tijdens het Archol-onderzoek in 2008 is de oostelijke helft opgegraven. Het oostelijke 

uiteinde van de plattegrond bleek toen nog buiten bereik in de randzone van een 

steile, bestaande sloot. Vermoedelijk is het uiteinde deels verstoord bij het uitgraven 

van deze sloot. De lengte van de plattegrond bedraagt minimaal 12,75 m; de breedte 

bedraagt 6,45 m. De onderlinge afstand van de binnenstijlen bedraagt 2,4 m. 

Constructie

De huisplattegrond is driebeukig: twee rijen van paarsgewijs geplaatste binnenstijlen 

delen de binnenruimte in drie smalle delen. De ruimte tussen de twee rijen 

binnenstijlen bedraagt 1,75 m. De afstand van de binnenstijlen tot de lange wand 

bedraagt 1,05 tot 1,50 m. De sporen van de binnenstijlen zijn 10 tot 30 cm diep. 

Binnenstijlen waren vermoedelijk in lengte- en breedterichting van het huis onderling 

verbonden. Samen vormen ze het dragende skelet van het huis. Mogelijk vormden 

de dwarsverbinden tussen de paarsgewijs geplaatste stijlen tevens de basis van 

nokstutten.

55  Van der Feijst 2008, 29-30.
56  Van der Feijst 2008, 45-46.
57  Van der Feijst 2008, 29-30.
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spoordiepte

spoordiepte structuur

0.35 +NAP
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Figuur 5.31 
Plattegrond (boven) met spoordieptenkaart (onder) van huis NHC-3 uit fase 3 van de Romeinse tijd (125-150 n.Chr.)
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Het dak werd deels door het skelet van de binnenstijlen - en mogelijk door nokstutten 

- gedragen. Aanwijzingen voor buitenstijlen die de dakvoet ondersteunden, ontbreken. 

Vermoedelijk werd het dak aan de onderkant opgevangen door – een langsligger op 

de - wandstijlen. Dit blijkt ook uit de relatief grote spoordiepten van de wandstijlen. 

Sommige reiken tot maximaal 65 cm diepte. 

Het meest westelijke paar binnenstijlen is dicht tegen de westelijke, korte wand van 

het huis geplaatst ter ondersteuning van het dak en een hoge gevel. Het ligt dan ook 

voor de hand dat het dak hier was opgebouwd uit een zadeldak. 

Indeling en functie

Gezien de incomplete staat van de huisplattegrond is het lastig om de exacte 

locatie van de ingangen te herkennen. Een indicatie voor een ingang is te vinden 

in de zuidelijke wand: in het midden valt een spoor met dubbele paalzetting op. 

Vermoedelijk hebben de palen aan westzijde van een deuropening gestaan om de 

insnijding in het overhangend dak te ondersteunen en om tevens als deurpost te 

dienen. Op basis van de vergelijking met type 5a huis van Kodde (2007) (zie datering/

fasering) was er oorspronkelijk mogelijk ook in de (oostelijke) kopse kant nog een 

ingang.

 

Huizen van type 5a kenmerken zich door een driebeukige indeling met een woon- en 

staldeel. In het woondeel (westzijde) zijn de binnenstijlen wijd uit elkaar geplaatst, 

waardoor één open ruimte wordt gecreëerd. Dit blijkt ook voor de westelijke helft van 

NHC-3 op te gaan. In het staldeel (oostzijde) zijn de binnenstijlen doorgaans korter 

op elkaar geplaatst, zodat kleinere ruimtes voor veeboxen ontstaan. Ofschoon de 

oostelijke helft van NHC-3 incompleet is, valt in de aanzet al op dat de binnenstijlparen 

dichter op elkaar staan dan in het westelijke woondeel (figuur 5.31).

Datering

Op de centrale, hoge bult bevinden zich vier inheems-Romeinse huisplattegronden 

die op grond van het grote aandeel handgevormd aardewerk in de periode 0-150 

n.Chr. zijn te plaatsen: NH08-1, -2, NHC-2 en NHC-3. De eerste drie huizen zijn in 

de voorgaande tekst al ingedeeld in fasen 1 en 2 van de nederzetting (samen 75-125 

n.Chr.). NHC-3 doorsnijdt de oostelijke erfgreppel van de westelijke wooncluster. 

Uitgaande van de positie en oriëntatie past NHC-3 dan ook beter in fase 3. Een jongere 

datering ligt in ieder geval niet voor de hand. Het huis wordt namelijk zelf doorsneden 

door een huisplattegrond (NHC-4) uit fase 5 (175-225 n.Chr.; zie paragraaf 5.3.5). 

De onderzoeksresultaten van Kodde (2007) sluiten goed op deze datering. Huizen van 

type 5a komen weliswaar voor vanaf de 1e eeuw, maar zijn vooral bekend uit de 2e en 

3e eeuw.58

NH08-6 (structuur 573)

Inleiding

De huisplattegrond bevindt zich aan de binnenzijde van de noordelijke nederzettings-

sloot. Beide zijn zuidwest-noordoost georiënteerd. De plattegrond is incompleet; 

de zuidelijke helft was onbereikbaar tijdens het veldwerk (figuur 5.32). Hier bevond 

zich namelijk een gasleiding in de ondergrond. De structuur is 12 m lang en naar 

verwachting 5,5-6 m breed. Het huis doorsnijdt de noordelijke hoofdsloot uit de 

westelijke wooncluster van fase 2 en is zelf doorsneden door de paalsporen van een 

laatmiddeleeuwse huisplattegrond (structuur 570, zie paragraaf 5.4.4).

58  Kodde 2007, 33.
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spoordiepte

spoordiepte structuur

0.343 +NAP
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0

Figuur 5.32 
Plattegrond (boven) met spoordieptenkaart (onder) van huis NH08-6 uit fase 3 van de Romeinse tijd (125-150 n.Chr.)
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Constructie

De huisplattegrond kenmerkt zich door een 12-35 cm brede wandgreppel inclusief 

dragende stijlen met een rij sporen van buitenstijlen daarbuiten op 1,0-1,45 m afstand. 

Vermoedelijk gaat het hier om een eenbeukige constructie. Enkele van de buitenstijlen 

en de wandstijlen zijn paarsgewijs geplaatst.

De wandgreppel is 8-40 cm diep. De wandstijlen in de greppel en de buitensstijlen 

hebben samen de constructie van het huis gedragen. Beide zijn 10-25 cm diep.

In de oostelijke kopse kant zijn geen sporen van diepe binnenstijlen gevonden die in 

aanmerking zouden kunnen komen voor de ondersteuning van een zadeldak met een 

hoge gevel. Bovendien is aan de oostzijde van de wandgreppel op circa 1 m afstand 

een paalspoor gevonden die op een voortzetting van de buitenstijlen langs de korte 

wanden lijkt te wijzen. In dat geval is er sprake van een schilddak. 

Indeling en functie

In de noordelijke wandgreppel vallen twee onderbrekingen op; hier bevond zich 

mogelijk een ingang. De exacte locatie is echter lastig te bepalen, omdat de greppel 

hier slecht is bewaard. 

Gezien de incomplete staat van de plattegrond is het lastig om de interne indeling 

van het huis te bepalen. Uitgaande van de relatief kleine omvang lijkt het huis geen 

staldeel te hebben gehad; enkel een woonfunctie. 

Datering

Het aardewerk uit huis NH08-6 bestaat grotendeels uit inheems, handgevormd 

aardewerk uit de periode 0-150 n.Chr. Uitgaande van deze datering en de doorsnijding 

van het huis door de noordelijke hoofdsloot uit de westelijke wooncluster van fase 2 

(100-125 n.Chr) is huis NH08-6 het best in fase 3 te plaatsen.

Waterkuilen

Waterkuil 204 (structuur 506) 

Inleiding

Sporenvlak 1 is in werkput 54 relatief hoog aangelegd aan de onderkant van de 

middeleeuwse vondstlaag (circa 0,45 m + NAP). De waterkuil is pas op vlak 2 (hier 

0,04 m + NAP) ontdekt en had op dit niveau een omvang van 2,9 x 2,5 m. Het spoor 

doorsnijdt hier drie greppels uit de Romeinse tijd: structuren 536, 537 en 541. De 

relaties met de greppels is op vlak 3 nader onderzocht (0,22 m – NAP). De waterkuil is 

op dit vlak in omvang afgenomen tot een ovaal spoor van 2,5 x 1,8 m. Het spoor is op 

vlak 3 gecoupeerd.

Opbouw

De waterkuil is 78 cm diep in doorsnede. De coupe toont aan de noordzijde een flauwe 

insteek (figuur 5.33). Aan de zuidzijde begint de insteek ook flauw, maar op 40 cm 

diepte (ten opzichte van vlak 3) duikt de kuilvulling recht naar beneden. De bodem van 

de kuil ligt op 1,0 m – NAP. 

Afdanking en post-depositie

De waterkuil heeft drie vullingen (figuur 5.33). Onderin bevindt zich een licht grijze 

rommelige, maar schone zandige opvulling met horizontale spoellaagjes (vulling 3). 

Hierboven is een tweede vulling zichtbaar van grijs zand met meer grillige spoellaagjes 

(vulling 2). De vullingen wijzen op twee fasen van gebruik en dichtslibben. De 
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opvullingen zijn natuurlijk tot stand gekomen. Er zijn geen aanwijzingen voor een 

secundair gebruik van de kuil als dumpplek voor afval.

Tot slot is een verrommelde donkere laag in het spoor gezakt (vulling 1). Het gaat hier 

om een lokale depressie van de middeleeuwse vondstlaag. 

Vondsten

Zoals blijkt uit tabel 5.8 zijn er niet veel vondsten aangetroffen. Het materiaal bestaat 

uit aardewerk, keramisch bouwmateriaal, steen en dierlijk bot. Het komt verspreid in 

de twee bovenste vullingen voor. Vermoedelijk gaat het hier om materiaal dat deels als 

zwerfafval (vulling 2) en deels als nazak (vulling 1) in de waterkuil terecht is gekomen. 

put vlak spoor vulling categorie aantal gewicht (g)

54 3 52 1 aardewerk Romeinse tijd 2 12,4

54 3 52 1 dierlijk bot 1 0,5

54 3 52 1 keramisch bouwmateriaal 1 35,5

54 3 52 1 steen 1 24,3

54 3 52 2 aardewerk Romeinse tijd 4 44,1

54 3 52 2 dierlijk bot 1 15

totaal         10 131,8

Datering

Het aardewerk uit de waterkuil bestaat enkel uit Romeins materiaal: vier inheemse 

scherven. Uitgaande van de geringe hoeveelheid scherven zou het hier om opspit uit 

onderliggende greppels kunnen gaan. Doorslaggevend voor een datering is echter de 

exacte ligging op het kruispunt van de twee Romeinse greppels. De jongste greppel 

(structuur 537) moet rond het midden van de 2e eeuw buiten gebruik zijn geraakt. 

Vermoedelijk is de waterkuil in deze eindfase of (kort) daarna gegraven. Vermoedelijk 

was het kruispunt – en mogelijk een deel van de greppels – nog als een depressie in het 

landschap te herkennen.

Figuur 5.33 
Doorsnede van waterkuil 204 

Tabel 5.8 
Vondsten uit waterkuil 204
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Sloten en greppels

Beschrijving

De nederzetting is in fase 3 omgeven door hoofdsloten van circa 1-2 m breedte en 

maximaal 75 cm diep (bijlage 5.4). Het verhang van de bodem in de westelijke neder-

zettingssloot van 0,45 m - NAP in het noorden (ADC-opgraving) tot 1,15 m – NAP 

in de zuidelijke laagte duidt er op dat de sloot niet alleen fungeerde als scheiding 

van twee kavels, maar ook als ontwatering van de haakwal. Aan de oostzijde van de 

nederzetting gaat de sloot over in een maximaal 0,75 m brede greppel die maximaal 45 

cm diep is.

Figuur 5.34 
Sloot met spitsvormige doorsnede in het 
oostprofiel van werkput 31 (boven) en in het 
westprofiel van werkput 28 (onder). De sloot 
in werkput 31 vertoont duidelijke ingravingen 
uit verschillenden fasen
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Datering 

De sloten en greppels uit fase 3 bevatten een grote component inheems, handgevormd 

aardewerk net als in de voorgaande fase 2. Toch valt op dat het aantal importen naar 

verhouding is toegenomen. Verder valt op dat de relatief grote hoeveelheid aardewerk 

uit de westelijke nederzettingssloot ook een late component bevat uit het eind van de 

2e eeuw of zelfs uit 3e eeuw (zie paragraaf 5.3.5). Er zijn dus aanwijzingen dat de sloot 

tijdens verschillende fasen van de Romeinse bewoning als structurerende hoofdsloot 

heeft. Een soortgelijk redenering gaat ook op voor de west-oost georiënteerde sloot 

in de zuidelijke laagte. Gezien de belangrijke afwaterende functie kan deze sloot in 

verschillende fasen in gebruik zijn geweest. Het spaarzame aardewerk uit de sloot laat 

geen scherpe datering toe. Het traject is zelfs in de late middeleeuwen nog gebruikt 

om de afwatering in de lage zone te verzorgen. Het herhaald gebruik van dit traject 

maakt het lastig om de verschillende gebruiksfasen te onderscheiden. Dit laatste 

blijkt ook uit de gefaseerde opbouw met verschillende ingravingen in de doorsnede 

van de sloot (figuur 5.34). De spitsvorm van de sloot vertoont veel overeenkomsten 

met een spitsgracht uit militaire context. Indien er in Naaldwijk-Hoogeland resten 

van een castellum aanwezig zouden zijn, dan zou men echter meer militaria, gedraaid 

importaardewerk en een grotere diversiteit aan typen bouwmateriaal van steen en 

keramiek verwachten.

5.3.4 Fase 4 (150-175 n.Chr.): slechte zichtbaarheid van bewonings-
 sporen uit de inheems-Romeinse tijd

Net als in het onderzoek van 2004 zijn de resten uit bewoningsfase 4 spaarzaam 

(150-175 n.Chr.).59 Op basis van het vondstmateriaal lijkt er wel sprake van continuïteit 

in de bewoning, maar concrete structuren zoals gebouwen zijn niet aan te wijzen.

Indien men het nederzettingsbeeld van de voorgaande en opvolgende fase als 

uitgangspunt neemt, is er wel een globaal beeld van fase 4 te reconstrueren. De 

bewoning blijkt zich in fase 3 en 5 op de centrale, hoge bult van de haakwal te 

concentreren (kaartbijlagen 4 en 5). Het is aannemelijk dat dit ook geldt voor de 

tussenliggende fase 4. De omvang van de nederzetting moet vrijwel gelijk gebleven 

zijn aan die van fase 3 (3.500 m2.) De omgevende sloten en greppels zijn namelijk 

nauwelijks afwijkend in de bewoningsfasen 3 en 5. Het is dan ook des te opvallender 

dat er geen sporen van bijvoorbeeld gebouwen zijn aan te wijzen in fase 4; noch in het 

westen noch in het noordoosten. Kanttekening hierbij is dat de patronen van huisplat-

tegronden lastig te herkennen zijn in drukte van sporen uit verschillende perioden 

van de Romeinse tijd tot en met de middeleeuwen of zelfs – in het noordoosten – de 

nieuwe tijd. Vooral huisplattegronden zonder opvallende wandgreppels blijken in de 

praktijk lastig te herkennen. Bovendien is in het oosten van het plangebied slechts een 

klein deel van de nederzetting onderzocht. Zo verdwijnt de centrale bult, waarop de 

bewoning zich lijkt te concentreren, in het oosten onder de huidige gemeentewerf (zie 

figuur 5.1).

Conclusie is dus dat er zowel binnen als buiten de grenzen van het plangebied nog 

bewoningssporen uit fase 4 verborgen kunnen liggen.

59  Van der Feijst en Blom 2008, 206-207.
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5.3.5 Fase 5 (175-225 n.Chr.): sterke toename van Romeinse importen in 
de nederzetting

Inleiding
Na een onopvallende fase 4 vertonen de bewoningssporen uit fase 5 (175-225 n.Chr.) 

aanwijzingen voor een sterke toename van de Romeinse invloed. Deze invloed komt 

niet zozeer tot uitdrukking in de bouw, maar vooral in de materiële cultuur van de 

bewoners.

Net als in fase 3 en vermoedelijk fase 4 blijkt de bewoning zich vooral op de centrale, 

hoge bult te concentreren (kaartbijlage 5.5). Toch zijn ook in het noordoosten van het 

plangebied indirecte aanwijzingen voor een bewoningskern. Het gebied is vanuit het 

zuiden ingedeeld met twee parallelle 1,5-3,0 m brede verkavelingssloten. De noord-

west-zuidoost georiënteerde sloten eindigen halverwege het oostelijke plangebied. Ze 

waterden hier af op de noordelijke laagte. Onder de westelijke sloot is een waterput 

gevonden: waterput 10. De waterput hoort thuis op of nabij een woonerf. Sporen 

van een dergelijk erf ontbreken echter. Mogelijk zijn de bewoningssporen verstoord 

door de latere bewoning uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd. Een alternatieve 

verklaring is dat de bewoning zuidelijker gezocht moet worden. Uitgaande van de 

waterput moet het woonerf in de buurt liggen, mogelijk direct ten zuiden van het 

plangebied. 

In het westen van het plangebied blijkt nauwelijks sprake van verandering ten opzichte 

van fase 3: zowel in nederzettingsomvang, lay out als in de oriëntatie (noordwest-

zuidoost en haaks hierop). De noordelijke nederzettingssloot blijkt slechts 1-2 m 

in noordelijke richting te zijn opgeschoven. In het oosten zijn de greppels uit fase 3 

weliswaar vervangen door een sloot, maar de begrenzing schuift met deze aanpassing 

slechts 2-3 m in westelijke richting op. Aan de westzijde lijkt in zijn geheel geen sprake 

van verandering. De nederzettingssloot blijkt nog/weer in gebruik. De sloot waterde 

vanuit het noorden weer af op de zuidelijke laagte. Verder valt op dat dit laatste gebied 

in fase 5 verder ingedeeld is met sloten en greppels. Twee aftakkingen aan weerszijden 

van de nederzettingssloot bakenen twee rechthoekige gebieden af.

De ruimte binnen de nederzettingsloten en –greppels blijkt net als in fase 3 in te delen 

in drie gebieden: een woonerf in het noorden, een in het middenoosten en een derde 

erf in het zuiden.

Het centrale woonerf wordt ingenomen door huis NHC-4. Deze huisplattegrond is 

tijdens het ADC-onderzoek in 2004 opgegraven. Het driebeukige huis van 15,2 x 5,75 m 

wijkt van alle inheemse voorgangers af door een noordwest-zuidoost oriëntatie, haaks 

op de centrale bult. Bovendien plaatst het vondstmateriaal de bewoning van het huis 

relatief laat binnen de inheems-Romeinse bewoning: op de overgang van de 2e naar 

de 3e eeuw.60Aan weerszijden van het huis zijn onregelmatig gevormde sloottrajecten 

gevonden. Tussen deze twee sloten viel in 2004 een zone op van zuidwest-noordoost 

georiënteerde banen met verbrande kleibrokken (kaartbijlage 5.5).61 Een deel van de 

sporen van huis NHC-4 binnen deze zone bevatte bovendien versinterd aardewerk. 

Al deze vuur gerelateerde resten lijken op ambachtelijke activiteiten te wijzen ter 

hoogte van NHC-4. Gedacht werd aan de productie van inheems en mogelijk Romeins 

aardewerk (dolia). De vuurbron van deze activiteiten is in 2004 echter niet gevonden. 

60  Van der Feijst 2008, 29-30; Groot 2008, 186-187.
61  De Bruin 2008, 114-115.
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Tijdens de Archol-opgraving van 2008 zijn wel dergelijke vuurbronnen gevonden direct 

ten oosten van de plattegrond. Ter hoogte van de aangrenzende, oostelijke nederzet-

tingssloot zijn toen een haardkuil en een smeedhaard blootgelegd. De vuurbronnen 

blijken echter niet gebruik te zijn voor de aardewerkproductie. Bovendien blijken ze 

niet in fase 5, maar in de volgende fase 6 thuis te horen (zie fase 6, paragraaf 5.3.6). 

De zone ten oosten van de huisplattegrond valt ook op door twee dierdeposities: 

in de slootvulling dwars op de oostelijke nederzettingssloot zijn twee complete 

hondenskeletten gevonden. 

Het woonerf in de het noorden van de nederzetting vertoont nauwelijks veranderingen 

in de begrenzing aan de west-, noord- en oostzijde ten opzichte van voorgaande 

fasen. De indeling van het erf vertoont daarentegen wel afwijkingen. Als eerste valt 

op dat twee sloten vanuit het noordwesten in een bocht de noordelijke nederzet-

tingssloot doorkruisen om vervolgens hun weg richting het zuidoosten voort te zetten 

(kaartbijlage 5.5). De twee 1,75 m brede sloten blijken op het woonerf uiteindelijk 

over te gaan in 0,6 m brede erfgreppels. Deze erfgreppels en twee andere parallelle 

erfgreppels doorsnijden hier de oudere zuidwest-noordoost georiënteerde greppels uit 

fase 2. Ze eindigen alle vier in de dezelfde zone van het woonerf; enkele vertonen daar 

de aanzet van een dwarsgreppel. De vier erfgreppels delen het noordelijke woonerf in 

een centrale ruimte van 15 m breedte met vier smalle ruimten van elk circa 5 m breedte 

aan de zijkanten. In de centrale ruimte zijn drie (stand)greppels gevonden die mogelijk 

de westelijk korte kant van een zuidwest-noordoost georiënteerd gebouw vormen. 

De oostzijde van de centrale ruimte is echter te verstoord om een betrouwbare 

plattegrond te kunnen reconstrueren. 

Tijdens het ADC-onderzoek zijn aan de zuidzijde van de centrale ruimte twee 

dierdeposities gevonden. De eerste kuil bevindt zich 1,5 m ten zuiden van de mogelijke 

plattegrond met standgreppels en bevat een selectie van botten afkomstig van twee 

paarden, waaronder de schedels (begraving III). De tweede kuil blijkt 3 m ten noorden 

van huis NHC-4 dwars door een greppel uit fase 2 gegraven te zijn en bevat een 

compleet paardenskelet (paardbegraving II).62 De Archol-opgraving uit 2008 heeft 

nog een derde paardenskelet aangetoond. Het paard blijkt in een kuil (structuur 558) 

onderin de noordelijke nederzettingssloot te zijn gedeponeerd. Tenslotte is onderin de 

noordelijke nederzettingssloot een waterreservoir gevonden: waterkuil 208.

In het zuiden van de nederzetting bevindt zich mogelijk een derde woonerf. Een 

oostelijke zijtak van de westelijke nederzettingsloot en de zuidelijke sloot in de laagte 

begrenzen hier samen een rechthoekige ruimte van circa 525 m2. Binnen deze ruimte 

zijn twee zuidwest-noordoost georiënteerde 0,6 m brede greppels gevonden, haaks op 

de westelijke nederzettingssloot. Uitgaande van de ligging in de zuidelijke laagte en de 

parallel met fasen 1 en 2, zouden de greppels als ontwateringsgreppels te interpreteren 

zijn. Opvallend verschil is echter dat de greppels en omliggende kuilsporen uit fase 

5 (meer) nederzettingsafval bevatten. Verder zijn er ook andere aanwijzingen voor 

bewoning. Zo blijkt de noordelijke van de twee greppels in het oosten sporen van 

een paalzetting te bevatten. De zuidelijke greppel vertoont geen paalzetting. Ten 

zuiden hiervan vallen wel een standgreppel en twee brede, diepe kuilen met nederzet-

tingsafval op. De zuidelijke erfgreppel en de twee kuilen vormen samen mogelijk de 

resten van een zuidwest-noordoost georiënteerde gebouwplattegrond. Aanvullende 

aanwijzingen ontbreken echter. De zuid- en oostzijde zijn namelijk verstoord door 

respectievelijk een laatmiddeleeuwse sloot en een gasleiding. Twee sporen zijn nog te 

relateren aan de bewoning van het zuidelijke woonerf. Onderin de noordelijke sloot 

62  Van der Feijst 2008, 36-39.
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is een waterkuil gevonden: waterkuil 17. In 2004 is tenslotte op nog geen meter ten 

noorden van deze sloot een kuil gevonden die dwars door een (ontwaterings)greppel 

uit fase 2 blijkt te zijn gegraven. In die kuil is een bijzondere bronsplaat met inscriptie 

van de Germaanse vloot gevonden.63

Aan de westzijde van het zuidelijke erf bevindt zich een nog rechthoekige ruimte van 

circa 700 m2. De ruimte wordt begrensd door de westelijke nederzettingssloot (oost), 

een zijtak van deze sloot (noord), een dwarsgreppel (west) en de sloot in de zuidelijke 

laagte (zuid). Hierbinnen zijn wederom enkele zuidwest-noordoost georiënteerde 

greppels gevonden. De twee noordelijke greppels vormen een flauwe bocht naar het 

noorden. Verder valt op dat de meeste greppels in verbinding hebben gestaan emt de 

nederzettingssloot. Deze kenmerken passen meer bij ontwateringsgreppels dan bij 

huis- of erfgreppels. Mogelijk werd de laagte ingedeeld voor een gebruik als weide- of 

moestuingrond net als in fase 1 en 2. Buiten de greppels zijn in ieder geval geen sporen 

van gebouwen gevonden. Wel is aan noordoostzijde van deze ruimte een waterput 

gevonden tijdens het ADC-onderzoek: ROM-5.64 Deze waterput blijkt de sloot aan de 

noordzijde te schampen.

Nu wordt dieper ingegaan op de verschillende typen sporen en structuren van fase 5: 

de (mogelijke) gebouwen, waterputten en – kuilen, depositiekuilen en tenslotte de 

nederzettingssloten en erfgreppels.

Erven met mogelijke gebouwen

Noordelijk woonerf

Beschrijving

In de centrale ruimte van de erfgreppels zijn twee standgreppels haaks op elkaar 

gevonden die samen een hoek van 90° vormen (kaartbijlage 5.5). De standgreppels 

vertonen paalsporen om de 25-35 cm. De standgreppels zijn 35 cm breed en maximaal 

26 cm diep. Bij de uitwerking is gebleken dat de zuidelijke, west-oost georiënteerde 

standgreppel een noordelijke tegenhanger heeft op 5 m afstand. In het traject van 

deze laatste greppel zijn weliswaar geen individuele paalsporen herkend, maar de 

breedte- en dieptemaat komen overeen met die van de zuidelijke standgreppel. Beide 

greppels eindigen bovendien in oostelijke richting na 2,7 m; mogelijk bevindt zich 

hier een ingang. Uitgaande van een ruimtelijke relatie kunnen de drie (stand)greppels 

samen de westzijde vormen van een 5 m breed gebouwplattegrond. Helaas is er geen 

oostelijk vervolg om de hypothese van de plattegrond te toetsen. Het sporenbeeld 

is daar namelijk verstoord door een (vroeg)middeleeuwse greppel en een jongere 

Romeinse waterput (ROM-6, zie fase 6, paragraaf 5.3.6). Enige aanvullende aanwijzing 

voor de interpretatie van een gebouwplattegrond is de vondst van een rechthoekige 

kuil (100 x 70 cm) met houtskool en oranje, verbrande leembrokken ten zuidoosten 

van de noordelijke greppel. De 25 cm diepe kuil bevat vermoedelijk de resten van een 

haardkuil (figuur 5.35).

Datering

De drie (stand)greppels bevatten 24 scherven inheems aardewerk. Ofschoon het aantal 

gering is, lijken de scherven op een vroege datering te wijzen. De ligging parallel aan 

de aangrenzende erfgreppel op slechts 0,4 m afstand duidt daarentegen juist op een 

late datering in fase 5. De erfgreppels van het noordelijke erf doorsnijden namelijk de 

greppels en de noordelijke nederzettingssloten uit voorgaande fasen 2 tot en met 4. 

63  Van der Feijst 2008,41 en Derks 2008, 149-161. 
64  Van der Feijst 2008, 46.
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Zuidelijk woonerf

Beschrijving

De mogelijke resten van een gebouw op het zuidelijk woonerf bestaan uit een zuid-

west-noordoost georiënteerde greppel en twee rechthoekige kuilen in een lijn haaks 

op de greppel. De greppel is 95 cm breed en 45 cm diep. De kuilen hebben een omvang 

van circa 1,0 x 1,5 m. Ze vertonen weliswaar geen duidelijke sporen van een paalkern, 

maar ze zijn wel 55 cm diep en liggen op een onderlinge afstand van 3 m van hart tot 

hart. Deze kenmerken passen samen in een type plattegrond dat vergelijkbaar is met 

het driebeukige wandgreppelhuis NH08-4 uit fase 2 (zie paragraaf 5.3.3). Concrete 

aanwijzingen voor andere paalkuilen of de resterende wandgreppels65 ontbreken 

echter. Het sporenbeeld is aan de zuid- en oostzijde helaas sterk verstoord een (laat)

middeleeuwse sloot met waterput en een gasleiding. 

Datering

De scherven uit de greppel en de twee kuilen bestaan uit een mix van inheems 

aardewerk en importaarderwerk. Het aardewerk plaats deze sporen tussen 175 en 225 

n.Chr. De sporen, al dan niet van een plattegrond, passen met deze datering goed in 

fase 5. 

Waterputten- en kuilen

Waterput 10 (structuur 116)

Inleiding

De waterput is pas ontdekt op vlak 4 (0, 35 m – NAP) na het schavend verdiepen van 

een sloot uit het eind van Romeinse fase 5. De waterput is rond en heeft in het vlak een 

diameter van 2,0 m. De waterput is op vlak 4 gecoupeerd.

65  Ten westen van de twee kuilen bevindt zich wel een incomplete (minimaal) 4,25 m lange 
greppel die in aanmerking zou kunnen komen als westelijke wandgreppel. De greppel kan 
echter ook onderdeel zijn van een (langere) greppel uit fase 2.

Figuur 5.35 
Doorsnede van een kuil met houtskool en 
oranje, verbrande leembrokken houtskool 
in (gebouw?) structuur 555; vermoedelijk de 
resten van een haard
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Opbouw

De waterput is 1,60 m diep en reikt tot 1,25 m – NAP. De diameter neemt naar beneden 

toe snel af en bedraagt op circa 1 m diepte onder het vlak slechts 90 cm. Hieronder 

bevindt zich de kern van de waterput met resten van de houten beschoeiing. 

De bovenste vulling (geïnterpreteerd als nazak) bestaat uit donker bruin humeus kleiig 

zand. In het midden van het spoor is onder de nazak een met venig zand opgevulde 

ronde kern aangetroffen met een diameter van circa 90 cm. De onderkant van het 

spoor bestaat uit een gelamineerd pakket zandige en venige lagen. Dit wijst erop dat 

het spoor na gebruik langer tijd heeft opengelegen en langzamerhand is opgevuld. 

Constructie

Onderin het spoor zijn onderdelen van een houten beschoeiing aangetroffen. Het 

betreft echter maar één wand van de originele beschoeiing (figuur 5.36). De wand 

bestaat uit circa acht vertikaal geplaatste palen en drie horizontaal georiënteerde 

planken. De palen zijn alle aangepunt en zijn tot onder de basis van de kuil in de 

ondergrond geslagen. De planken vertonen duidelijk sporen van bewerking. De 

uiteinden zijn afgeplat en op meerdere plaatsen zijn gaten voor pinnen (in enkele 

gevallen zijn de pinnen nog aangetroffen) en gaten voor dwarsverbindingen 

aangetroffen. Onduidelijk is of het hierbij gaat om bewerkingen ten behoeve van de 

waterput of dat het om hergebruikt (constructie)hout gaat. 

Mogelijk bestond de constructie simpelweg uit niet meer dan één wand van enkele 

palen en planken, maar het ligt meer voor de hand dat een deel van de oorspronkelijke 

beschoeiing verwijderd is na gebruik. 

Afdanking en post-depositie

Na het gebruik van de waterput is de overgebleven kuil in eerste instantie geleidelijk 

opgevuld en na enige tijd, getuige de grote hoeveelheid vondstmateriaal, gebruikt 

als afvalkuil. De top van de kuil is uiteindelijk gedeeltelijk verstoord door een jongere 

greppel. 

Figuur 5.36 
Doorsnede van de kern van waterput 10 met 
resten van het constructiehout 
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Vondsten

De waterput heeft veel vondstmateriaal opgeleverd (N= 492, tabel 5.9). De meeste 

vondsten zijn afkomstig uit de nazak (vulling 1). In onderste opvulling (vulling 5) valt 

vooral de relatief grote hoeveelheid aardewerk op (N= 56). Het bestaat uit een mix van 

handgevormd en importaardewerk. Naast aardewerk is in de onderste vulling ook een 

kleine hoeveelheid natuursteen, bot, schelp en verbrande klei aangetroffen. 

put vlak spoor vulling categorie aantal gewicht (g)

20 3 242 1 keramisch bouwmateriaal 2 709,2

20 3 242 1 dierlijk bot 34 1940,4

20 3 242 1 keramiek 361 14187

20 3 242 1 metaal 2 35,5

20 3 242 1 steen 18 9264,5

20 3 242 1 verbrande klei 2 11,4

20 4 242 5 aardewerk Romeinse tijd 56 1880,6

20 4 242 5 dierlijk bot 1 107,8

20 4 242 5 tefriet 1 1687

20 4 242 5 keramisch bouwmateriaal 4 617,3

20 4 242 5 dierlijk bot 4 205,1

20 4 242 5 metaalslak 1 48,9

20 4 242 5 schelp 2 4,8

20 4 242 5 tefriet 2 1088,5

20 4 242 5 steen 2 155,5

totaal         492 31943,5

Datering

De mix van inheems en importaardewerk, waaronder ruwwandig aardewerk van type 

Niederbieber 96, plaatst de waterput in fase 5 tussen 175 en 225 n.Chr. Aangezien 

de waterput doorsneden is door een jongere Romeinse sloot die eveneens uit fase 5 

stamt, kan men afleiden dat de waterput vermoedelijk uit het laatste kwart van de 2e 

eeuw dateert. 

Waterkuil 17 (structuur 85)

Inleiding

Deze waterkuil is pas op een diep niveau (vlak 5, 0,83 m – NAP) aangetroffen onder 

de bodem van een erfsloot die het zuidelijke woonerf uit fase 5 aan de noordzijde 

begrenst. De kuil heeft op dit vlak een diameter van 53 cm (figuur 5.37). Na 

documentatie is de waterkuil op vlak 5 gecoupeerd. 

Opbouw

De waterkuil is 35 cm diep en reikt tot 1,18 m - NAP. De onderste vulling van het spoor 

bestaat uit grote brokken met humeus zand en licht gekleurd zand (figuur 5.35). 

Afdanking en post-depositie

De waterkuil is na gebruik in een keer gedempt met grote brokken grond. 

Vondsten 

De grootste vondstcategorie met zeven kleine scherven is Romeins aardewerk gevolgd 

door bot en schelp (tabel 5.10). 

Tabel 5.9 
Vondsten uit waterput 10
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put vlak spoor vulling categorie aantal gewicht (g)

28 5 1 1 aardewerk Romeinse tijd 7 29,2

28 5 1 1 dierlijk bot 1 6,7

28 5 1 1 schelp 1 2,7

totaal 9 38,6

Datering

De waterkuil bevat enkele scherven inheems en blauwgrijs aardewerk uit de periode 

75-260 n.Chr. Een scherpere datering is af te leiden uit de ruimtelijke relatie met de 

bovenliggende sloot. De waterkuil is in de bodem van deze sloot gegraven. 

Uitgaande van de datering van de gelijktijdige sloot is de waterkuil tussen 200 en 225 

n.Chr. te plaatsen. 

Figuur 5.37 
Ronde waterkuil 17 in het vlak onder een 
Romeinse sloot

Figuur 5.38 
Doorsnede van waterkuil 17 die is 
opgevuld met humeuze brokken

Tabel 5.10 
Vondsten uit waterkuil 17
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Waterkuil 208 (structuur 510)

Inleiding

De waterkuil is pas op vlak 3 - op circa 0,19 m – NAP - ontdekt als een ovaal spoor van 

2,2 x 1,6 m onder de vulling van de noordelijke nederzettingssloot uit fase 5 (structuur 

539). De waterkuil is op dit niveau gecoupeerd. 

Opbouw

De waterkuil is spitsvormig in doorsnede. De punt van de 72 cm diepe insteek reikt tot 

0,91 m – NAP (figuur 5.39). De waterkuil bevat verschillende opvullingen (vullingen 1/m 

2).

Afdanking en post-depositie

De waterkuil is na afdanking in verschillende fasen opgevuld: de onderste helft is eerst 

opgevuld met lichtgrijs zand dat nauwelijks van de ondergrond is te onderscheiden 

(vulling 3). Uitgaande van de relatief schone zandvulling is de waterkuil in korte tijd 

dichtgeslibd. Hierna is de bovenste helft van de waterkuil eveneens op natuurlijke wijze 

verder dichtgeslibd (vullingen 1 en 2). De vele humeuze laagjes binnen vullingen 1 en 2 

wijzen op een geleidelijk proces, waarin natte fasen (met waterminnende planten) en 

droge fasen (met bodemvorming) elkaar opvolgden.

Vondsten

Tijdens het geleidelijk dichtslibben van de afgedankte waterkuil is nederzettingsafval 

in de vullingen terechtgekomen onder andere steen, aardewerk en dierlijk bot (tabel 

5.11). De vondsten zijn verspreid in vullingen 1 en 2 gevonden.

Figuur 5.39 
Spitsvormige doorsnede van waterkuil 208
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put vlak spoor vulling categorie aantal gewicht (g)

54 3 81 1 aardewerk Romeinse tijd 3 35

54 3 81 1 keramisch bouwmateriaal 2 293

54 3 81 1 steen 1 1,8

54 3 81 2 aardewerk Romeinse tijd 27 550

54 3 81 2 dierlijk bot 5 38,9

54 3 81 2 keramiek 1 70,3

54 3 81 2 steen 3 66,8

54 3 81 2 verbrande klei 1 31,8

totaal       43 1087,6

Datering

Het Romeinse aardewerk uit de waterkuil, waaronder scherven van geverfd aardewerk, 

(Niederbieber 30) dateert van de periode 140-260 n.Chr. Het aardewerk uit de 

geassocieerde sloot is scherper te dateren: het plaatst het gebruik van sloot (structuur 

539) en waterkuil tussen 200 en 225 n.Chr. (zie verderop onder ‘Sloten en greppels’)

Depositiekuilen

Depositiekuil met paardenskelet (structuur 558)

Beschrijving

Bij het verdiepen en couperen van de noordelijke nederzettingssloot is een compleet 

paardenskelet aangetroffen (zie H11, paragraaf 11.1.5). Het paard bleek in een kuil 

gedeponeerd onderin de sloot. Het skelet lag west-oost georiënteerd op de bodem van 

de kuil. Het lag op de rechterzijde met de het hoofd naar achteren gekeerd (richting 

het westen). De voorpoten waren ingetrokken en opgevouwen naast de borstkas. De 

achterkant van het paard lag gedraaid - waarschijnlijk ingezakt -, zodat het bekken, de 

onderste wervels en ribben vrijwel plat lagen. De achterbenen lagen niet meer in situ.

Bij het hoofd - ter hoogte van de neus - lag een onderkaak van een hond. Verder is er in 

de kuil nog aardewerk en bewerkt bot aangetroffen. 

In het profiel was te zien dat de depositiekuil dwars door de insteek van de neder-

zettingssloot is gegraven (zie figuur 11.12 in H11, paragraaf 11.1.5). Onderin is op 

natuurlijke, natte omstandigheden met plantengroei een donkerbruine, humeuze, 

siltige zand vulling gevormd. Daarna is de greppel laagsgewijs met humeus zand 

opgevuld. 

De kuil is ter hoogte van de maag van het paard bemonsterd. Hieruit blijkt dat het 

paard in een open landschap in een kustgebied met zoutminnende vegetatie heeft 

gegraasd (zie H13, paragraaf 13.1.3).

Datering

Het aardewerk uit de depositiekuil en de ruimtelijke relatie met de noordelijke neder-

zettingssloot plaatsen de depositie van het paardenskelet tussen 200 en 225 n.Chr.

De depositiekuil is gerelateerd aan eerder ontdekte paardbegravingen uit het 

ADC-onderzoek: paardbegravingen II en III. Deze depositiekuilen met paardenbotten 

liggen alle drie in de noordelijke helft van de nederzetting uit fase 5. De depositie 

van het complete paardenskelet uit 2008 vertoont vooral overeenkomsten met 

paardbegraving II en I; deze laatste is in een - niet nader te dateren - Romeinse context 

in het noordoosten van het plangebied gevonden. Alle (complete) paardenskeletten 

vallen op door een depositie op de zij, waarbij het hoofd is gekeerd. Het paard kijkt als 

het ware naar achteren. 66  

66  Van der Feijst 2008, 29-30; Groot 2008, 186-187.

Tabel 5.11 
Vondsten uit waterkuil 208
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Depositie van twee hondenskeletten in een sloot (structuur 559)

Beschrijving

In de oostelijke randzone van de nederzetting zijn twee hondenskeletten gevonden. 

De honden zijn gedeponeerd in een sloot ten oosten van – en haaks op - gebouw 

NHC-4 (kaartbijlage 5.5). Een van de skeletten skelet is compleet (structuur 576); het 

is gevonden op de bodemvulling van de sloot (circa 0,0 m NAP). De hond lag op de 

zij met de kop naar achteren, richting het oosten (zie H11, paragraaf 11.1.5; ‘hond 3’). 

Van het tweede skelet zijn het voorste en achterste gedeelte teruggevonden. Alleen 

de voorpoten en de schedel waren nog in anatomisch verband; de houding was niet te 

herleiden (zie H11, paragraaf 11.1.5; ‘hond 2’).

Datering

De hondenskeletten zijn in de opvulling van een sloot (structuur 559) gevonden. 

Deze sloot is doorsneden door de oostelijke nederzettingsloot (structuur 579). Het 

aardewerk van beide sloten dateert uit de periode 175-225 n.Chr. (fase 5). Uitgaande 

van een scherf handgevormd aardewerk (Bloemers IVa1.1.1.b) en een scherf geverfd 

aardewerk (Stuart 2) is de datering van de sloot met de hondenskeletten aan te 

scherpen tot 175-200 n.Chr. 

Sloten en greppels 

Nederzettingssloten

Beschrijving

De omvang van de nederzetting in het westen van het plangebied verandert nauwelijks 

ten opzichte van voorgaande fasen 3 en 4. Wel valt op dat de nederzettingssloten aan 

de noord- en vooral oostzijde een meer fragmentarisch beeld vormen. Ze blijken de 

nederzetting niet meer volledig te omsluiten en lijken hoofdzakelijk bedoeld te zijn om 

de grenzen globaal te markeren. 

De sloten zijn 1-2,75 m breed en 45-75 cm diep. De bovenste, laatste opvulling van de 

sloten hebben over het algemeen een opvallend donkere (bruingrijze tot zelfs zwarte), 

sterk humeuze, siltige zandopvulling. Hierdoor zijn de sloten goed te onderscheiden 

van hun lichtere voorgangers (figuur 5.40). 

Een tweede belangrijk onderscheid met voorgangers is de rijke vulling van de sloten 

uit fase 5. Vooral het bemonsteren en zeven van de noordelijke nederzettingssloot 

(structuur 539) heeft bijzondere typisch Romeinse luxe-artikelen opgeleverd zoals 

servies en sieraden van glas, waaronder een gem (zie H10, paragraaf 10.2). Ook de 

andere nederzettingsloten, zoals de westelijke en vooral de oostelijke nederzettings-

sloten bevatten bijzondere vondsten. Zo is in de oostelijke sloot een fragment van 

een bronzen object in de vorm van een plant gevonden; het fragment is vermoedelijk 

afkomstig van een beeld.67  

 

Datering

Het aardewerk uit de sloten dateert over het algemeen uit 175-225 n.Chr. Opvallend 

is het groter aandeel importaardewerk in vergelijking met alle voorgaande fasen. 

Illustratief is het aardewerkcomplex uit de noordelijke nederzettingssloot (structuur 

539).

De sloot bevat in totaal 526 stuks aardewerk. Het importaardewerk heeft met een 

aandeel van circa 91 % sterk de overhand boven het inheemse, handgevormde 

67  V.5309.
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aardewerk. Bepaalde importstukken, zoals scherven ruwwandig aardewerk van type 

Stuart 217, Niederbieber 97 en scherven mortaria van type Van Vinck 351 plaatsen het 

(laatste) gebruik van de sloot tussen 200 en 225 n.Chr. Ook het aardewerk uit oostelijke 

nederzettingssloot (structuur 579) en de laatste opvullingsfase van de westelijke neder-

zettingssloot (structuur 30) dateert uit deze periode. 

In deze context is nog een opvallende vondst gedaan: in het zuidelijke traject van 

de westelijke nederzettingssloot is – halverwege werkput 34 – een fragment van 

een mijlpaal gevonden. De mijlpaal moet afkomstig zijn van een Romeinse weg in 

de directe nabijheid. De vondst versterkt het vermoeden dat de Romeinse weg ter 

hoogte van Naaldwijk het tracé van de Middelbroekweg in westelijke richting volgt 

om vervolgens enigszins af te buigen richten de vindplaatsen Naaldwijk Hoogeland en 

Naaldwijk-Hoogwerf van Holwerda. Geen van beide opgravingen heeft de Romeinse 

weg of de begeleidende Corbulo-gracht aangesneden. Toch is een weg in de directe 

omgeving te verwachten. De vindplaats op de haakwal bevindt zich namelijk nabij het 

belangrijke kruispunt van Romeinse twee (water)wegen aan de monding van Helinium 

(zie figuur 14.1 in H14). 

De inscriptie op de mijlpaal lijkt hier vooralsnog geen informatie over te verschaffen. 

Op het mijlpaalfragment zijn slechts twee incomplete regels te zien (zie figuur 9.5 

in H9). De ‘eerste’ regel eindigt met de letters ‘NO’ gevolgd door een interpunctie. 

Uitgaande van de eindpositie van het woord en de parallel met andere mijlpalen uit 

het Westland en VINEX-locatie Wateringseveld gaat het hier mogelijk om de dativus 

commodi van een keizernaam: de persoon aan wie de mijlpaal is gewijd. In dat geval 

ontbreken er regels aan zowel de boven- als onderzijde. Aan de bovenzijde ontbreekt 

onder andere de eerste regel met de veel gebruikte aanhef [IMP(eratori) CAES(ari) D]

IVI oftewel ‘Voor de opperbevelhebber en keizer’. Aan de onderzijde ontbreken onder 

Figuur 5.40 
De noordoostelijke bocht van de nederzett-
ingssloot uit fase 4, doorsneden (rechts) door 
de noordelijke nederzettingssloot uit fase 5 
met karakteristieke donkergrijze tot zwarte, 
humeuze opvulling
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andere regels met de eretitels en tenslotte een regel met de afstand tot de volgende 

mijlpaal.68 

Uitgaande van de datering van de sloop en secundaire depositie in de sloot tussen 200 

en 225 n.Chr. zijn er enkele keizerkandidaten te noemen uit de daaraan voorafgaande 

periode: Antoninus Pius, aan wie de vroegste paal van Wateringseveld uit 151 is gewijd 

en zijn (adoptief) vader Hadrianus die deze streken eerder in 121-122 heeft bezocht. 69 

Beiden hebben hier belangrijke investeringen gedaan in gebouwen en infrastructurele 

projecten. 

Van de tweede regel is alleen de bovenzijde van de letter ‘L’ bewaard. Dit maakt het 

lastig om de oorspronkelijke benaming of afkorting te achterhalen. Uitgaande van de 

spatiering tussen de letters in de voorgaande regel valt de lege ruimte aan weerszijden 

van de ‘L’ op. Tevens valt niet uit te sluiten dat de letter niet zo zeer onderdeel maakt 

van een benaming, maar van een cijfer. 

Erfgreppels

Beschrijving
De erfgreppels zijn 0,4-1,0 m breed en maximaal 25 cm diep. Ook in de meeste 

greppels van fase 5 valt een donkerbruine, humeuze laatste opvulling op. Net als de 

nederzettingssloten vallen de erfgreppels uit fase 5 op door een aantal bijzondere 

vondsten. Zo is in de erfgreppel die het zuidelijke (woon)erf aan de oostzijde begrenst, 

sierbeslag van paardentuig gevonden.70 In de west-oost georiënteerde erfgreppel aan 

de noordzijde van het noordelijke woonerf uit fase 5 is een complete ijzeren hefsleutel 

ontdekt (zie H7, paragraaf 7.1.3).71

Datering
De meeste erfgreppels zijn op grond van het aardewerk in de periode 150-225 te 

plaatsen. Voor de meest oostelijke erfgreppel van het noordelijke erf is de ondergrens 

scherper te dateren: vanaf 175 n.Chr. De stratigrafische positie van de overige greppels 

op het noordelijke erf wijst ook op een datering tussen 175-225 n.Chr. De greppels 

doorsnijden namelijk de oudere erfgreppels en sloten uit fasen 2 t/m 4. Uitgaande 

van een ruimtelijke relatie met de noordelijke nederzettingssloot is deze datering 

bovendien zelfs aan te scherpen tot 200-225 n.Chr.

5.3.6 Fase 6 (290-350 n.Chr.): sloop en recycling van materiaal uit een naburig 
Romeins centrum

Inleiding
Het sporenbeeld en de vondsten wijzen uit dat de bewoning uit fase 5 rond 225 n.Chr. 

aan een eind is gekomen. Hierna volgt een hiaat van enkele tientallen jaren. Het 

aardewerk geeft aan dat de eerstvolgende bewoning plaats vindt in de periode 290-350 

n.Chr. (zie H6, paragraaf 6.1.4). De exacte duur van deze fase is onbekend, mede 

door het ontbreken van een duidelijk beeld van de bewoning. Er zijn namelijk slechts 

enkele sporen eenduidig aan fase 6 toe te wijzen. Wel is een breuk met het verleden te 

herleiden uit de vondsten en sporen. De bewoners lijken de banden met de Romeinen 

die hun voorgangers hadden opgebouwd grotendeels te hebben verbroken. In hun 

aardewerk komt nauwelijks nog Romeins importmateriaal voor. De nadruk ligt weer 

68  Vergelijk Waasdorp 2003, 18-24.
69  Waasdorp 2003, 61
70  V.1347.
71  V.6608.
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op het gebruik van handgevormd aardewerk. Dit aardewerk uit de laat-Romeinse tijd 

onderscheidt zich van de vroegere handgevormd variant door schelpgruismagering en 

een hard baksel (zie H6, paragraaf 6.1.3).

De aard van de bewoning is vooral te herleiden uit de vondsten. Het merendeel 

van deze vondsten is afkomstig uit secundaire contexten: uit de vondstlaag die de 

Romeinse sporen afdekt, uit de nazak van Romeinse sporen, of - als opspit - uit de 

vulling van (vroeg)middeleeuwse sporen. De rest is in situ gevonden in de sporen 

van bewoningsfase 6: een smeedhaard en een haardkuil (bijlage 5.6). Vooral deze 

combinatie van vondsten en sporen geeft een indruk van de laatste fase van vindplaats 

Naaldwijk-Hoogeland. De nadruk lag in deze eindfase niet zozeer op de bewoning 

van de nederzetting zelf, maar op de sloop en recycling van Romeinse materialen 

zoals metaalvoorwepen van voorgaande bewoning. Meest opvallende objecten zijn 

metaalfragmenten van standbeelden, sierstukken van meubels en een buisfragment 

van een pomp of kraan (zie H7, paragraaf 7.1.3). Uitgaande van de bijzondere aard van 

de objecten en het beeld van bewoningsfasen 1 tot en met 5 van Naaldwijk-Hoogeland 

ging het hierbij niet om lokale objecten. Het ligt meer voor de hand dat de objecten 

verzameld zijn in (de ruïnes van) een nabij gelegen, belangrijk Romeins centrum: het 

militaire kamp van Naaldwijk dat de verwachten is op het kruispunt van Romeinse 

(water)wegen en Helinium.

Een andere aanwijzing voor een dergelijke recycling is te vinden in de concentratie 

bouwkeramiek en brokken natuursteen in de vondstlaag. De opgravers van 

ADC hebben het bouwmateriaal gerelateerd aan de door hun gereconstrueerde 

bouwwerken in Romeinse stijl (vakwerkbouw).72 Sporen van een in situ fundering met 

Romeinsbouwmateriaal ontbreken echter. Uitgaande van de grotendeels secundaire 

vondstcontext is de kans groot dat ook dit bouwmateriaal uit een nabijgelegen 

Romeinse centrum is gesloopt en te Naaldwijk is verwerkt. In dit licht valt op dat 

het meeste bouwmateriaal net als het voornoemde metaal geconcentreerd is op 

de centrale, hoge bult in het westen: ter hoogte van werkputten 8, 9, 10 (ADC)73 en 

werkputten 55, 56, 57, 60 (Archol).

Sporen van bebouwing uit eindfase 6 lijken vooralsnog te ontbreken, maar mogelijk 

zal toekomstig onderzoek in de rest van het plangebied hier meer licht op schijnen. 

Voorgaand onderzoek heeft mogelijk al een eerste aanwijzing opgeleverd. Tijdens 

het onderzoek van ADC is in het westen op de centrale, hoge bult een waterput 

gevonden met opvallend late vondsten: waterput ROM-6. De waterput doorsnijdt 

hier bewoningssporen uit voorgaande bewoningsfasen 2 tot en met 5. In de onderste 

zandige vulling is een munt gevonden (een antoninianus van Postumus) uit 259-268 

n.Chr. Het aardewerk uit de waterput laat bovendien een dateringsmarge toe tot in de 

4e eeuw.74 

Ambachtelijke kuilen 

Smeedhaard (structuur 561)

Beschrijving

In het zuidelijke einde van werkput 59 is een noordwest-zuidoost georiënteerde kuil 

met de resten van een oven of een haard gevonden (kaartbijlage 5.6). De kuil tekende 

zich in het vlak (circa 0,4 m NAP) af als een lichtbruingrijs langwerpig ovaal af spoor 

72  Van der Feijst en Blom 2008, 208.
73  Van der Feijst 2008, 146.
74  Van der Feijst 2008, 47.
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met een zwarte houtskoolrijke randzone (figuur 5.41). De kuil is circa 80 bij 210 cm 

en is noordwest – zuidoost georiënteerd. De kuil ligt in het verlengde van een sloot 

uit aangrenzende werkput 60. Deze sloot vormde in voorgaande fase 5 de oostelijke 

begrenzing van de nederzetting (zie paragraaf 5.3.5). 

De insteek is niet veel breder dan de wand van de oven of haard. In het zuidoosten is 

de kuil echter tot aan wand van de werkput te volgen, terwijl de leemwand al circa 35 

cm voor deze putwand ophoudt. Vermoedelijk loopt de insteek van oven of haard hier 

over in de voornoemde sloot van werkput 60. De slootvulling lijkt zich namelijk ook 

nog onder de leemwand met slakmateriaal af te tekenen, gezien de gelaagde vulling. 

De oven of haard moet dus bovenin de grotendeels al dichtslibde sloot zijn geplaatst.

Op de bodem van de kuil is een grote hoeveelheid metaalslakken gevonden, in totaal 

61 kg (figuren 5.42). Tussen het slakmateriaal bevinden zich brokken verbrande en 

verglaasde klei en bouwkeramiek, vermoedelijk resten van de oven- of haardwand. 

In de bovenste centimeters is tevens aardewerk aangetroffen. De verzameling 

slakmateriaal is concaaf en volgt de (oorspronkelijke) ronde vorm van de kuilbodem 

en de leemwand (figuur 5.43). De belijning van deze wand is erg onregelmatig; de 

wand reikt 20 tot 30 cm diep. Opvallend is dat de schuin oplopende kuilbodem aan de 

zuidoostzijde circa 20 cm lager ligt dan aan de noordwestzijde. 

Het slakmateriaal is vooral aan de bovenkant langs de wand afgedekt door een 

houtskoolrijke zandvulling. De concave verzameling slakmateriaal is opgevuld 

en afgedekt door een lichtgrijsbruin leempakket, waarin slechts enkele kleinere 

fragmenten slak zijn aangetroffen (figuur 5.42). Vermoedelijk is de (afgebroken) oven 

of haard bij het afdanken dichtgegooid met dit leem. De bovenkant van de structuur 

is mogelijk bij afdanking al afgebroken. Tijdens latere bewoning is de bovenste helft 

van structuur sowieso verstoord en opgegaan in de afdekkende vondstlaag. Hierdoor 

is onduidelijk of de wand met slakmateriaal de basis heeft gevormd van een (open) 

haard of van een gesloten oven. Een gesloten oven is met name van belang voor de 

reductie van ijzererts tot metallisch ijzer enerzijds en het ongewenste materiaal (de 

slak) anderzijds. Het eindproduct van het productieproces, de wolf, bevat altijd nog 

resten slak en houtskool. Ook voor het zuiveren van de wolf is een verhitting boven de 

1200 ° Celsius nodig. 75 Voor het herverhitten en opnieuw smeden van ijzer en objecten 

van andere metalen volstaat een lagere verhitting rond de 1000 ° Celsius in een (open) 

smeedhaard. 

De slakken onderin de kuil zijn 10-20 cm groot en heterogeen van vorm. Enkele 

(houstkool)monsters uit het slakmateriaal zijn onderwerpen een XRF-analyse (X-Ray 

Fluorescence analyse)76 om inzicht te krijgen in de temperatuur die in de structuur zijn 

bereikt – en daarmee in- de aard van deze hittebron. Uit de analyse blijkt dat bereikte 

temperaturen te laag waren (<1200 ° Celsius) voor het productieproces van ijzer: de 

extractie van ijzer uit ijzererts. De analyseresultaten en de beperkte vloeidruppels 

die op een aantal slakken zijn waargenomen, duiden eerder op het herverhitten 

en opnieuw smeden van ijzerobjecten. In principe voldoet een (open) smeedhaard 

voor dit proces, al werd in de Romeinse tijd vaak de productieoven hergebruikt voor 

het smeden van het ijzer.77 Aangezien aanwijzingen voor ijzerproductie ontbreken 

in Naaldwijk, lijkt de kuil met leemwand en slakmateriaal dan ook tot de categorie 

smeedhaarden te horen. Ook de afmetingen, de langwerpige, ovale vorm van de kuil 

75  Joosten 1995, 173; Schuerman 1995.
76  Bij XRF-analyse wordt gecarboneerd organisch materiaal onderworpen aan röntgenstraling, 

waarna de (golflengte van de) lichtreflectie wordt gemeten en vervolgens wordt vergeleken 
met een standaard van reflectiewaarden. Voor elke temperatuur is een vast reflectiewaarde 
bekend. Het onderzoek is uitgevoerd onder leiding van dr. F. Braadbaart.

77  Schuerman 1995.
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en de schuin oplopende bodem wijzen hierop.78 Smeedhaarden komen vooral voor op 

burgerlijke nederzettingen, terwijl ovens van ijzerpoductie te vinden zijn op industriële 

Romeinse centra. Het aantal productieslakken op dergelijke industriële vindplaatsen 

kan tot in de tonnen oplopen. Slakken van smeedhaarden blijven meestal beperkt in 

aantal, zoals de 61 kg in Naaldwijk.79 

Datering

De positie van de smeedhaard bovenin in de dichtgeslibde oostelijke nederzet-

tingssloot uit fase 5 wijst op een datering na 200-225 n.Chr. Het aardewerk (N=28) 

uit de smeedhaard zelf geeft aan de depressie van de voormalige afgedankte en 

78  Vergelijk smeedhaarden uit Midlaren (Nicolay 2008).
79  Schuerman 1995.

Figuur 5.41 
Bovenaanzicht van de haardkuil met licht-
bruingrijze opvulling en zwarte houtskool-
rijke randzone in vlak 1 van werkput 59 
(structuur 561)

Figuur 5.42 
Doorsnede van de haardkuil met slakken 
op de bodem (structuur 561)
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dichtgeslibde sloot lang na het einde van fase 5 is uitgekozen voor het bouwen van 

een smeedhaard. De jongste scherven, bestaande uit terra nigra van type Chenet 342, 

plaatsen de smeedhaard namelijk in 300-400 n.Chr. Uitgaande van het totale beeld van 

de vondsten uit eindfase 6 is deze marge aan te scherpen tot 300-350 n.Chr. 

Haardkuil (S60.2.122)

Beschrijving

Circa 2,5 m ten zuiden van de voornoemde smeedhaard (structuur 561) is nog een 

haardkuil gevonden (kaartbijlage 5.6). De haardkuil bevond zich bovenin een sloot 

(structuur 559) ter hoogte van het kruispunt met de oostelijke nederzettingssloot 

(structuur 579) uit fase 5. De kuil is langwerpig en heeft een omvang van 75 x 45 cm. 

Het spoor had bij vlakaanleg (circa 0,31 m +NAP) een zelfde lichtbruingrijze vulling 

als de kuil van de voornoemde smeedhaard (figuur 5.44). De haardkuil bleek bij het 

couperen 20 cm diep. Uit een van de doorsneden blijkt dat de haardkuil slakken (N=2), 

verbrande bouwkeramiek (N=14) en verbrande klei (N=5) bevat (figuur 5.45). De 

aantallen zijn echter beduidend lager dan bij de smeedhaard uit werkput 60. Mogelijk 

is de haardkuil slechts eenmaal gebruikt en/of zijn de meeste slakken en verbrande 

bouwkeramiek verwijderd voorafgaand aan het afdanken.

Gezien de nabijheid van de smeedhaard en metaal (schroot) in het omringende 

kruispunt van sloten – en in de gehele vondstlaag op de centrale, hoge bult – is 

het aannemelijk dat ook de haardkuil heeft gediend voor het verhitten en opnieuw 

smeden van oude metaalobjecten tot nieuwe voorwerpen. Mogelijk staan de twee 

haardstructuren ook in relatie tot de zuidwest-noordoost georiënteerde banen met 

brokken verbrande klei die ADC heeft gevonden in werkputten 10 en 11 ter hoogte 

van NHC-4 (kaartbijlage 5.5). De verbrande brokken zijn immers aangetroffen in een 

vondstlaag boven de sporen uit fase 5. Het ligt meer voor de hand om de brokken en 

eventueel zelfs het versinterde aardewerk uit de spoorvullingen van NHC-4 (als nazak) 

te koppelen aan de smeedhaarden van fase 6, gezien het ontbreken van concrete 

aanwijzingen voor voorgangers uit fase 5. 

Figuur 5.43 
Bovenaanzicht van de bodem van de smeed-
haard met slakken (structuur 561)
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Datering

De haardkuil heeft geen aardewerk opgeleverd voor datering. De ruimtelijke associatie 

met de naburige smeedhaard (structuur 561), bovenin een dicht geslibde sloot uit fase 

5 doet vermoeden dat haardkuil en smeedhaard uit dezelfde bewoningsfase stammen: 

eindfase 6 van de bewoning (circa 290-350 n.Chr.).

Depositiekuilen

Beschrijving

Eindfase 6 van de nederzetting bevat buiten de smeedhaard(kuil)en twee opvallende 

deposities van complete potten inheems, handgevormd aardewerk. Beide zijn op nog 

geen 10 m afstand van elkaar gevonden op de zuidelijke helft van de centrale hoge 

bult in het westen van het plangebied (kaartbijlage 5.6). De meest westelijke depositie 

bestaat uit een hoge pot en is gevonden in een losse, ronde kuil met een diameter van 

37 cm en een diepte van 26 cm (figuur 5.46). 

De tweede depositie betstaat uit een rij van enkele potten die bovenin de vulling van 

de westelijke nederzettingssloot (structuur 30) uit fase 5 zijn gevonden (figuur 5.47). 

Mogelijk zijn de potten ingraven. De sloot was in de eindfase namelijk al geruime 

Figuur 5.44 
Doorsnede (over de lengte) van een haardkuil 
bovenin een sloot (structuur 559)

Figuur 5.45 
Doorsnede (over de breedte) van een haard-
kuil bovenin een sloot (structuur 559) met 
slakmateriaal en bouwkeramiek
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tijd dichtgeslibd. Een alternatieve verklaring is dat de potten in de depressie van de 

voormalige sloot zijn gedeponeerd.

Het aardewerk van de beide depositie kenmerkt zich door schelpgruismagering. Verder 

onderscheidt het zich van het vroege handgevormde aardewerk doordat het harder is 

gebakken (zie H6, paragraaf 6.1.3).

Datering

De hoge stratigrafische positie van de rij potten bovenin de westelijke nederzettings-

sloot wijst op een datering na 200-225 n.Chr. Het handgevormde aardewerk uit beide 

deposties is zelf scherper te dateren: de potten plaatsen de deposities tussen 250 en 

350 n.Chr. (zie H7, paragraaf 7.1).

 

Figuur 5.46 
Doorsnede van een kuil met depositie van 
een laat-Romeinse, handgevormde pot in het 
noorden van werkput 27

Figuur 5.47 
Bovenaanzicht van in elkaar gedrukte 
handgevormde, laat-Romeinse potten in de 
bovenste vulling van de westelijke neder-
zettingssloot (structuur 30) uit fase 5
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5.4 Middeleeuwen

Na de laatste bewoning in de Romeinse tijd rond 350 n.Chr. volgt een hiaat van enkele 

eeuwen. In het aardewerk zijn er pas rond 550 n.Chr. aanwijzingen voor hernieuwde 

bewoning gedurende de Merovingische periode, gevolgd door de Karolingische 

periode (zie H6, paragraaf 6.2.3). Het beeld van deze bewoning is vooralsnog echter 

minder duidelijk dan dat van de inheems-Romeinse tijd. Net als bij het ADC-onderzoek 

uit 2004 blijken de meeste sporen uit deze periode namelijk uit waterputten te bestaan 

(bijlage 5.7). Ook na de afronding van de Archol-opgraving van 2007 en 2008 blijkt het 

lastig om plattegronden uit de vroege middeleeuwen te ontrafelen in de wirwar van 

sporen. Het onderzoek heeft slechts een huisplattegrond opgeleverd. 

De eerste gebouwplattegronden met duidelijk afgebakende erven in het onderhavige 

onderzoek stammen pas uit de late middeleeuwen. In deze periode wordt zowel het 

zuidwestelijke, als het noordoostelijke terrein van het plangebied bewoond. Lokale 

ophogingen en de vorming van vondstlagen in de loop van de middeleeuwen zorgden 

voor enige nivellering van het microreliëf uit de Romeinse tijd. 

De verschillende sporen en structuren uit de vroege en late middeleeuwen van het 

Archol-onderzoek worden nu per periode afzonderlijk besproken. Hierbij worden ook 

de huisplattegronden van het ADC-onderzoek betrokken.

5.4.1 Vroege middeleeuwen

De omvang van de vroegmiddeleeuwse bewoning is allereerst af te leiden uit de 

spreiding van waterputten en kuilen (kaartbijlage 5.7). Een aanvulling op dit beeld 

is te vinden in de spreiding van Merovingisch en Karolingisch aardewerk, zowel in 

primaire als in secundaire context (nazak in Romeinse sporen en opspit in sporen uit 

de late middeleeuwen en nieuwe tijd) (kaartbijlage 5.8). De waterputten concentreren 

zich vooral op de centrale bult in het westen van het plangebied net als bij het 

ADC-onderzoek van 2004 (voor hoogtekaart, zie figuur 5.1).80 De verwachting is dan 

ook dat hier nog de sporen van huisplattegronden verborgen liggen. Plattegronden 

zonder opvallende kenmerken zoals wandgreppels of brandlagen blijken in de praktijk 

echter lastig te herkennen. Samenhangende funderingspalen van een plattegrond 

gaan als losse palen al snel op in de wirwar van paalsporen uit verschillende perioden. 

De mix van vondsten uit verschillende perioden in de sporen maakt het nog lastiger 

om plattegronden te herleiden. Tijdens het Archol-onderzoek was er slechts een 

huisplattegrond te reconstrueren: NH08-10. Deze plattegrond uit de Karolingische 

periode heeft een omvang (minimaal) 14 x 5,5 m.

Het onderzoek van ADC had al eerder aangetoond dat de hoge bult als basis voor 

een woonerf is uitgekozen. In werkputten 10 en 11 is namelijk een rechthoekige 

plattegrond ontdekt: NHC-7.81 De plattegrond heeft een omvang van circa 12,55 x 5,85 

m. Twaalf dakdragende midden- en wandstijlen delen het huis op in twee beuken. Het 

huis blijkt dwars op de centrale bult te zijn gebouwd net als in de inheems-Romeinse 

tijd. Toch valt een belangrijke afwijking op. Waar de inheems-Romeinse huizen 

sterk zuidwest-noordoost of haaks hierop zijn georiënteerd, valt in de Karolingische 

plattegronden een verschuiving naar de richting noord-zuid op. Tussen de 

plattegronden valt een greppel met dezelfde oriëntatie op. Ofschoon de greppel geen 

nadere datering dan middeleeuwen-nieuwe tijd toeliet,82 lijkt de ruimtelijke associatie 

80  Van der Feijst en Ploegaert 2004, 67; zie afbeelding 2.30.
81  Van der Feijst en Ploegaert 2004, 69-70.
82  Van der Feijst 2004, 67 (zie afbeelding 3.30). 
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over een dergelijk korte afstand (circa 6 m) op een gelijktijdig gebruik te wijzen. 

Vermoedelijk vormde de greppel de grens tussen de erven van NHC-7 en NH08-10. 

De verspreiding van sporen met Merovingisch en Karolingisch aardewerk komt deels 

overeen met die van de waterputten en kuilen (bijlagen 5.7 en 5.8). Het vroegmid-

deleeuws aardewerk komt onder andere voor als nazak in Romeinse sporen. Zo vallen 

in het noordenwesten de slootpatronen van de – vooral laat- Romeinse sporen op. 

Vroegmiddeleeuwse waterputten op de hoogste top van de centrale bult, ter hoogte 

van werkputten 56 en 57, bevatten op hun beurt overigens zelf opvallende Romeinse 

metaalvoorwerpen die vermoedelijk afkomstig zijn uit de eindfase. In deze eindfase 

van de Romeinse bewoning vond hier onder andere de sloop en recycling van Romeins 

metaal plaats. Een goed voorbeeld is het Venusbeeldje uit waterput 213  

(zie verderop). 

Belangrijke aanvulling van de verspreidingskaart met vroegmiddeleeuws aardewerk 

is dat ook de laagte ten zuiden van de centrale bult in het westelijk deel van het 

plangebied vondsten bevat. Voor de Karolingische periode valt verder op dat ook 

het noordoostelijk deel van het plangebied vele sporen met aardewerk bevat. Het 

Merovingische aardewerk is in deze zone van het plangebied slechts in enkele sporen 

aangetroffen (kaartbijlage 5.8). 

Gebouwen

Huis NH08-10 (structuur 570)

Inleiding

Deze structuur is in drie aansluitende werkputten aangesneden (kaartbijlage 5.7). 

De noord-zuid oriëntatie wijkt duidelijk af van de zuidwest-noordoost oriëntatie in 

de omringende inheems-Romeinse gebouwen, sloten en greppels en plattegronden 

(kaartbijlagen 5.2 t/m 5.6). De plattegrond overlapt een groot aantal oudere sporen 

uit de inheems-Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen (Karolingische periode). 

Zelf wordt de plattegrond aan de noordoostzijde bijna geschampt door een sloot 

uit de late middeleeuwen A. De onderlinge afstand is te kort voor een ruimtelijke 

associatie. In het veld is een deel van de structuur te midden van alle oudere en 

jongere paalsporen reeds herkend. Later zijn hier tijdens de analyse paalsporen 

aan toegevoegd door samenvoeging van de sporenkaarten van de verschillende 

werkputten. De plattegrond van het huis blijkt niet compleet. De noordwesthoek 

van het huis ligt net buiten de putgrens. Aan de zuidzijde ontbreekt het zuidelijke 

uiteinde van de plattegrond. De korte wand is hier vermoedelijk deels verstoord 

door de daar aanwezige gasleiding. Het huis is ruim 5,5 m breed en minimaal 14 m 

lang (figuur 5.97). In het zuidelijke deel van de structuur zijn in vijf van de paalkuilen 

restanten hout aangetroffen. 

Constructie

De plattegrond kenmerkt zich door rijen paalsporen: een rij middenstijlen en twee 

rijen van binnenstijlen aan weerszijden (figuur 5.48). Daar buiten bevinden zich nog 

enkele losse paalsporen. Ze vormen vermoedelijk de resten van een rij wandstijlen.

De binnenstijlen aan weerszijden van de middenstijlen komen gepaard voor. Elk 

paar heeft een gebint gevormd; in totaal telt de plattegrond minimaal 5 gebinten op 

onderlinge afstand van 3-3,5 m. 

De draagconstructie ontleende de kracht vooral aan deze gebinten. De middenstijlen 

hebben vermoedelijk als nokstijlen voor een extra ondersteuning van het dak 
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gezorgd. Uitgaande van het patroon van de binnen- en middenstijlen bestond de 

dakconstructie uit een schilddak. In het noorden van de plattegrond lijkt het laatste 

paar binnenstijlen – met middenstijl - namelijk samen te vallen met de rechte, korte 

wand van het huis. De binnen- en middenstijlen hebben hier de dakvlakken en de 

nok ondersteund, net als hun tegenhangers in de rest van de plattegrond. Ze hebben 

tevens als skelet voor de hoge gevel(wand) gediend.

Binnen het huis is – vooral in de rij middenstijlen en de westelijke rij binnenstijlen - 

een aantal extra paalsporen aangetroffen, die mogelijk tot een reparatiefase horen 

(figuur 5.48). 

Indeling en functie

De drie rijen binnen- en middenstijlen delen het huis in twee beuken. Gezien het 

incomplete beeld van de wandstijlen zijn er geen ingangen aan te wijzen. Sporen van 

een haard of van andere indicatoren zoals veeboxpalen die doorgaans een functionele 

indeling van de plattegrond inzichtelijk maken, ontbreken. 

spoordiepte structuur

0.15 m+NAP

2m

0

 4m0

Figuur 5.48 
Plattegrond van huis NH08-10 uit de vroege 
middeleeuwen (Karolingische periode)
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Datering

In de paalkuilen van de plattegrond zijn enkele laatmiddeleeuwse scherven 

gevonden, waaronder Andenne-type aardewerk uit de 12e eeuw. Het lijkt hier echter 

om nazak of intrusie te gaan. De plattegrond vertoont namelijk de kenmerken 

van een tweebeukige huis uit de Karolingische periode, zoals aangetroffen in Wijk 

aan Zee.  De gelijkenis met huis NHC-7,  zowel in oriëntatie als in de tweebeukige 

constructie, wijzen ook op een vroegmiddeleeuwse ouderdom.

Waterputten en -kuilen

Waterput 4 (structuur 77) 

Inleiding

Deze waterput is pas herkend op vlak 4 (0,62 m –NAP) onder een Karolingische kuil. 

Waterput en kuil zijn beide doorsneden door een laatmiddeleeuwse greppel. Tijdens 

het machinaal couperen van het spoor bleek de houten beschoeiing zich slechts 8 

cm onder het sporenvlak te bevinden. Na het met de hand vrijleggen van het hout, 

bleek het om een tonput te gaan (figuur 5.49). Van de ton was nog een relatief groot 

gedeelte bewaard gebleven (circa 75 cm). De insteek van waterput bleek nog ruim 

onder de ton-beschoeiing uitgegraven tot circa 2,25 m –NAP (1,63 m onder het 

sporenvlak). 

Opbouw

Het spoor tekende zich af als een langwerpige ovale vlek en is in eerste instantie 

geïnterpreteerd als onderdeel van een greppel. In de coupe is het restant van een 

licht bruingrijs gevlekte zandige insteek zichtbaar. De kern van de waterput is 

opgevuld met een gelamineerd pakket kleiig zand. Onderin is deze gelaagdheid goed 

herkenbaar waarbij grijze en lichtbruine lagen elkaar afwisselen. Hoger in de vulling 

wordt dit onderscheid minder duidelijke en is de vulling humeuzer en daardoor 

donkerder van kleur (figuur 5.50). 

Constructie

De planken van de ton zijn goed bewaard gebleven (figuur 5.50) De ton heeft een 

doorsnede van circa 68 cm en is opgebouwd uit zeventien duigen. De duigen werden 

bij elkaar gehouden door houten hoepel.

Figuur 5.49 
Doorsnede van waterput 4 met ton
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Afdanking en post-depositie

Na het in onbruik raken van de waterput, is deze simpelweg achtergelaten. De 

gelamineerde, humeuze vulling wijst erop dat de waterput langzaam en gefaseerd 

is dichtgeslibd. Vervolgens is op een later tijdstip de bovenkant van de waterput 

vergraven door een laatmiddeleeuwse greppel.

Vondsten

Meest opvallend aan het vondstmateriaal uit deze waterput is het hoge aantal 

botten, terwijl het gewicht van bot heel klein is (tabel 5.12).83 De verklaring ligt in de 

hoge vertegenwoordiging van muizen en kikkers in het botmateriaal. 

Behalve het bot is een kleine hoeveelheid aardewerk (zowel middeleeuws als 

Romeins) en natuurstenen gevonden. 

put vlak spoor categorie aantal gewicht (g)

27 4 22 dierlijk bot 999 27,5

27 4 22 aardewerk Romeinse tijd 11 22,5

27 4 22 aardewerk vroege middeleeuwen 3 9,4

27 4 22 dierlijk bot 4 46,5

27 4 22 steen 3 14,7

27 4 23 aardewerk vroege middeleeuwen 1 6,1

27 4 23 dierlijk bot 1 1,4

27 4 23 steen 1 21,5

totaal 1023 149,6

Datering

De stratigrafische positie onder de Karolingische kuil wijst op een 

vroegmiddeleeuwse of Romeinse ouderdom. Beide perioden zijn vertegenwoordigd 

in het aardewerk uit de opvulling van de kern. Twee Karolingische scherven zijn als 

nazak te beschouwen van de voornoemde kuil. De rest van het aardewerk bestaat 

uit Romeinse scherven en een vroegmiddeleeuwse ruwwandige scherf. Het Romeins 

aardewerk is mogelijk opgespit uit de ondergrond. Een van de duigen uit de ton is 

dendrochronologisch onderzocht om inzicht te krijgen in de exacte ouderdom. Het 

83  Bij het documenteren van de waterput is de vulling niet genummerd.

Figuur 5.50
Doorsnede van waterput 4 met humeuze 
opvulling

Tabel 5.12 
Vondsten uit waterput 4
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onderzoek leverde geen scherpe datering op. Er bleek namelijk een onbekend aantal 

buitenste ringen te ontbreken. Bovendien dient er rekening te worden gehouden 

met het secundair gebruik van de ton. Het eindresultaat - een datering ná 176 n.Chr. 

- kan dus zowel op de (midden/laat-) Romeinse tijd als op de vroege middeleeuwen 

wijzen.84 Uitgaande van de stratigrafische positie en de tonconstructie lijkt de laatste 

periode meer voor de hand te liggen.

Waterput 6 (structuur 79)

Inleiding

Circa 20 m ten noordoosten van waterput 4 bevindt zich waterput 6. Deze waterput 

is voor het eerst op vlak 3 herkend (0,38 m - NAP). Op dit sporenvlak had de waterput 

een (minimale) diameter van 1,55 m. De waterput is op dit niveau aan de zuidzijde 

doorsneden door een laatmiddeleeuwse erfsloot. De waterput blijkt zelf de westelijke 

nederzettingsloot uit de fasen 3 en 5 van de inheems-Romeinse tijd te doorsnijden. 

Op het vierde vlak (0,55 m – NAP) had de waterput een afgeronde rechthoekige vorm 

met twee vullingen. De maximale diameter bedroeg 1,10 m. De waterput is op vlak 4 

gecoupeerd.

 

Opbouw

De waterput is 40 cm diep en reikt tot 0,95 m – NAP. De waterkuil is opgevuld met een 

homogeen pakket grijze zandige klei en de kern bestaat uit een heterogeen pakket 

van donker bruin humeus kleiig zand met kleibrokken onderin, afgedekt door bruin/

zwart zandige klei (met houtskool) en grote lichtgrijze en lichtoranje kleibrokken. Deze 

laatste vulling bestaat uit de resten van de brandlaag, afkomstig van het laatmiddel-

eeuwse huis (NH07-10) direct ten noorden van de put (kaartbijlage 5.7).

Constructie

De constructie bestaat uit vijftien verticale, niet aangepunte planken, vervaardigd uit 

elzenhout, die in een vierkant zijn gezet van circa 80 bij 80 cm (figuur 5.51). Er zijn 

geen aanwijzingen gevonden voor de wijze waarop deze planken op hun plek zijn 

gehouden. Naar verwachting zal er op één of meerdere plaatsen een horizontale balk 

zijn bevestigd die ervoor heeft gezorgd dat het hout niet naar binnen werd gedrukt. 

Afdanking en post-depositie

De heterogene opvulling van de kern van de waterput wijst op het intentioneel 

dichtgooien van de waterput nadat deze in onbruik is geraakt. Dat dit relatief snel na 

gebruik heeft plaatsgevonden, blijkt uit het feit dat de beschoeiing nog volledig in situ 

is aangetroffen. 

Vondsten

Bij het dichtgooien van de waterput is een relatief klein aantal vondsten in de opvuling 

terechtgekomen (tabel 5.13). Het gaat hierbij voornamelijk om vroegmiddeleeuws 

aardewerk.

84  V.1134; RING-dendrocode NLW00021.
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put vlak spoor vulling categorie aantal gewicht (g)

32 4 47 1 aardewerk Romeinse tijd 1 106,2

32 4 47 1 aardewerk vroege middeleeuwen 1 38,4

32 4 47 3 aardewerk Romeinse tijd 1 32,6

32 4 47 3 aardewerk vroege middeleeuwen 12 215,2

32 4 47 3 dierlijk bot 3 77,9

32 4 47 3 steen 2 278,9

totaal         20 749,2

Datering

Het Romeins aardewerk is als opspit uit de onderliggende sloot te beschouwen. De 

stratigrafische positie en de constructiewijze van de waterput wijzen op een (vroeg) 

middeleeuwse ouderdom. Het aardewerk uit de onderste vulling van de waterput 

bevestigt deze datering: een scherf witgrijs en een scherf lichtgrijs tot gelig aardewerk 

plaatsen de opvulling van de waterput in de Karolingische periode. Mogelijk behoort 

de waterput tot de eindfase van deze periode. De brandvulling bovenin de afgedankte 

waterput lijkt namelijk te koppelen aan de brandlagen van het aangrenzende huis uit 

de late middeleeuwen A (zie paragraaf 5.4.4 onder ‘Huis NH07-10’). 

Waterput 9 (structuur 82)

Inleiding

Deze waterput, aangetroffen en gecoupeerd op vlak 3 (0,31 m – NAP) had een ronde 

vorm met een diameter van 1,25 m. Onderin de waterput is bewerkt hout aangetroffen 

van de beschoeiing. Het spoor doorsnijdt een noordwest-zuidoost georiënteerde 

Romeinse greppel.

Opbouw

De waterput is 40 cm diep en reikt tot 0,71 m – NAP. De donkergrijze zandige vulling 

van het spoor tekende duidelijk af in de licht grijze ondergrond. Naar onder toe werd 

de vulling nog donkerder (humeus kleiig zand). Hierin bevond zich tevens het restant 

van de beschoeiing (figuur 5.52). 

Figuur 5.51
Vierkante beschoeiing van verticale planken 
van waterput 6

Tabel 5.13 
Vondsten uit waterput 6
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Constructie

De constructie van de beschoeiing bestaat uit een vierkant van aangepunte palen of 

planken die vertikaal in de ondergrond zijn geslagen (figuur 5.53). Origineel heeft de 

waterput een afmeting van circa 50 bij 50 cm gehad. 

De gebruikte houtsoorten voor de beschoeiing zijn 16 planken, balken of planken van 

els en een mogelijk hoepelfragment van es. Het lijkt onwaarschijnlijk dat dit laatste 

onderdeel heeft uitgemaakt van de constructie, aangezien het om een vierkante 

waterput gaat waar in de regel geen hoepels voor zijn gebruikt. Mogelijk is dit 

fragment afkomstig van een andere constructie en pas na gebruik in de waterput 

terecht gekomen.

Afdanking en post-depositie

Twee zijdes (noord en zuid) van de beschoeiing zijn redelijk intact bewaard. De oost- 

en westzijde van de beschoeiing zijn, waarschijnlijk al kort na gebruik, naar binnen 

Figuur 5.52
Doorsnede van waterput 9 met palen van de 
beschoeiing

Figuur 5.53
Vierkante beschoeiing van verticale, 
aangepunte palen van waterput 9 
(bovenaanzicht)
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gedrukt door de omliggende grond. De overgebleven depressie is vermoedelijk 

gebruikt als afvalkuil, getuige de grote hoeveelheid vondstmateriaal. 

Vondsten

Opvallend bij deze waterput is dat er in een relatief kleine kuil zeer veel vondsten zijn 

aangetroffen (tabel 5.14). Onder het vondstmateriaal bevindt zich onder andere zowel 

Romeins als middeleeuws aardewerk en een grote hoeveelheid dierlijk bot.

put vlak spoor vulling categorie aantal gewicht (g)

28 3 50 aardewerk vroege middeleeuwen 2 82,8

28 3 50 dierlijk bot 5 59

28 3 50 steen 1 121

28 3 50 verbrande klei 2 27,5

28 3 50 1 aardewerk Romeinse tijd 24 193

28 3 50 1 aardewerk vroege middeleeuwen 7 21,7

28 3 50 1 dierlijk bot 47 622,5

28 3 50 1 keramisch bouwmateriaal 3 98,2

28 3 50 1 steen 4 100,5

28 3 50 1 verbrande klei 9 139,3

28 3 50 2 aardewerk Romeinse tijd 9 35,4

28 3 50 2 aardewerk vroege middeleeuwen 6 54,1

28 3 50 2 dierlijk bot 20 281,6

28 3 50 2 steen 3 32,7

28 3 50 2 verbrande klei 3 17,5

totaal         145 1886,8

Datering

Het Romeins aardewerk is als opspit uit de onderliggende greppel te beschouwen. De 

opvulling van de waterput bevat verder vooral (laat-) Merovingische scherven en een 

Karolingische scherf van lichtbruin aardewerk. Uitgaande van deze jongste scherf is 

waterput 9 in de Karolingische periode te plaatsen.

Waterkuil 16 (structuur 75) 

Inleiding

Het spoor tekende zich op vlak 3 (0,19 m – NAP) af als een grote verkleuring (diameter 

4,10 m), bestaand uit drie delen. Een grijsbruin centrum omgeven door een iets 

donkerdere grijze band gevolgd door een licht bruine buitenkant. 

Opbouw

De waterkuil is 1,12 m diep en reikt tot 1,31 m - NAP. In de coupe is te zien dat de 

breedte naar beneden toe snel afneemt tot diameter van circa 1,30 m. De schuine 

wand van de insteek gaat aan de onderkant grofweg getrapt over in een rechte bodem 

(figuur 5.54). Opvallend aan de schuine wanden is dat er op enkele plaatsen duidelijk 

delen van de natuurlijke ondergrond, onder invloed van water, uitgespoeld zijn. 

Onderin de waterkuil (nagenoeg in het midden van de kuil) bevindt zich een homogeen 

bruine humeuze vulling van kleiig zand. Aan weerszijde hiervan bevindt zich een 

gelamineerd pakket bestaand uit grijs en humeus bruin zand. Dit geheel wordt 

Tabel 5.14 
Vondsten uit waterput 9
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afgedekt door een laag donker grijs-zwart gekleurd kleiig zand, die de komvorm van 

de originele kuil volgt en iets lichter gekleurd doorloopt tot aan het sporenvlak. In 

de overgebleven laagte is vervolgens grijsbruin gekleurd kleiig zand afgezet. Deze 

beide lagen vormen de nazak van het spoor, waarbij jongere lagen in de oude kuil zijn 

gedrukt.

Afdanking en post-depositie

Na gebruik is de kuil grotendeels natuurlijk opgevuld. Gezien de relatief lage 

vondstaantallen lijkt secundair gebruik als afvalkuil onwaarschijnlijk. 

Vondsten

De hoeveelheid vondsten is relatief klein en bestaat voornamelijk uit dierlijk bot (tabel 

5.15). 

put vlak spoor vulling categorie aantal gewicht (g)

27 3 54 aardewerk Romeinse tijd 7 95,6

27 3 54 aardewerk vroege middeleeuwen 1 11,6

27 3 54 dierlijk bot 26 4500

27 3 54 keramisch bouwmateriaal 3 681,3

27 3 54 steen 1 455,8

27 3 54 6 aardewerk Romeinse tijd 5 796,4

27 3 54 6 dierlijk bot 1 3,9

totaal         44 6544,6

Datering

De vulling van de waterkuil bevat een mix van Romeins en vroegmiddeleeuwse 

aardewerk. De eerste categorie bestaat uit opspit. De laatste categorie bestaat uit 

een scherf van het bakseltype ‘gittermuster’. De scherf plaatst de waterkuil in de 

Merovingische periode.

Figuur 5.54
Doorsnede van waterkuil 16

Tabel 5.15 
Vondsten uit waterkuil 16
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Waterput 201 (structuur 503)

Inleiding

Waterput 201 bevindt zich in werkput 54. Sporenvlak 1 is hier relatief hoog aangelegd 

aan de onderkant van de middeleeuwse vondstlaag (0,45 m + NAP); op dit niveau was 

de waterput nog niet goed zichtbaar. Pas bij de aanleg van vlak 2, circa 20 cm dieper, 

tekende zich duidelijk de ronde insteek af. De waterput bleek op dit niveau de bocht 

van een Romeinse sloot te doorsnijden. 

De insteek van de waterput is op vlak 2 slechts voor de helft aangesneden; een 

gasleiding verhinderde de berging van de gehele zuidelijke helft. Bij het couperen 

bleek uiteindelijk dat de kern van de waterput desondanks was te onderzoeken, dankzij 

een kleine uitbreiding van de werkput. 

Opbouw

De coupe van de waterput valt samen met de zuidelijke profielwand van werkput 54. 

De opbouw van de waterput is dan ook goed te koppelen aan de natuurlijke 

bodemopbouw (figuur 5.55). De waterput is door de Romeinse vondstlaag gegraven en 

is zelf afgedekt door respectievelijk de middeleeuwse vondstlaag (5010) en de huidige 

bouwvoor (5000). 

De insteek van de waterput is maximaal 1,55 cm diep. Deze loopt naar beneden taps 

toe richting de kern van de waterput. De kern is 140 cm breed en reikt tot 1,10 m - NAP. 

In de kern is een houten beschoeiing geplaatst. De bovenkant van de beschoeiing 

ligt op 0,4 m – NAP. Na plaatsing van een houten beschoeiing is de kern deels 

dichtgegooid ter versteviging (vulling 4).

Constructie

De houtconstructie is incompleet. Alleen de oostelijke wand is nagenoeg intact. De 

goede conservering van het aanwezige hout doet vermoeden dat de rest van de 

beschoeiing doelbewust is verwijderd na gebruik.

De (oorspronkelijke) opbouw van de constructie bestaat uit een houten bekisting. 

Vier verticale hoekpalen vormen een vierkant van 80 x 80 cm. Horizontale planken 

verbinden de hoekpalen binnen dit vierkant. Ze zijn met pen-gatverbinding aan de 

Figuur 5.56 
Vierkante beschoeiing waterput 201: vier 
hoekpalen en horizontale planken, waartegen 
verticale planken staan
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bovenzijde van de palen bevestigd. Rondom dit frame zijn verticale, grotendeels niet 

aangepunte, planken geplaatst die de wand van de beschoeiing vormen (figuur 5.56).

De westzijde van de constructie is het minst compleet. Hier rest alleen de 

noordoostelijke hoekpaal. Zowel aan de noord- als de zuidzijde van de bekisting 

ontbreken de verticale planken; de horizontale verbindingsplank is hier wel 

overgebleven.

Afdanking en post-depositie

Een groot deel van het hout moet kort na afdanking van de waterput zijn verwijderd 

voor hergebruik elders. De kuil die hierbij is gegraven, is weer opgevuld met twee 

rommelige, vlekkerige grijze zandlagen (vulling 2 en 3) (figuur 5.55). De bovenste 

donkergrijze zandopvulling (vulling 1) bestaat uit een nazak van de bovenliggende 

middeleeuwse vondstlaag (5010). 

Vondsten

De vondsten bestaan uit aardewerk, keramisch bouwmateriaal, dierlijk bot, steen en 

verbrande klei (tabel 5.16). De gelijkmatige spreiding van het vondstmateriaal binnen 

de opvullingen suggereert geen secundair gebruik als afvalkuil. De vondsten uit vulling 

2 zijn te associëren met de afdanking van de waterput, terwijl die uit vulling 4 (kern) en 

vulling 5 (insteek) aan de gebruiksfase zijn toe te schrijven. Het betreft hier echter geen 

gesloten vondstcomplex, gelet op de mix van Romeins en middeleeuws aardewerk. 

put vlak spoor vulling categorie aantal gewicht (g)

54 2 2 aardewerk Romeinse tijd 2 48,4

54 3 90 2 aardewerk Romeinse tijd 5 144,6

54 3 90 2 keramisch bouwmateriaal 1 4,9

54 3 90 2 dierlijk bot 1 24,1

54 3 90 4 aardewerk Romeinse tijd 5 77,4

54 3 90 4 dierlijk bot 1 118

54 3 90 5 aardewerk Romeinse tijd 14 106,2

54 3 90 5 aardewerk vroege middeleeuwen 4 19

54 3 90 5 keramisch bouwmateriaal 1 20,2

54 3 90 5 dierlijk bot 4 27,9

54 3 90 5 steen 6 164,1

54 3 90 5 verbrande klei 3 15,6

totaal         47 770,4

Datering

De kern en de insteek van de waterput bevatten zowel Romeins als vroegmiddel-

eeuws aardewerk. De Romeinse component is als opspit uit de onderliggende sloot te 

beschouwen (structuur 538). Een middeleeuwse ouderdom ligt dan ook meer voor de 

hand. Vier scherven, waaronder twee ruwwandig en een handgevormd, plaatsen de 

waterput in de Merovingische periode.

Een van de planken uit de beschoeiing (inclusief circa 60 ringen) leek in aanmerking te 

komen voor dendrochronologisch onderzoek. Uit de analyse van RING blijkt echter dat 

het hout niet is te dateren.85

85  V.7385, RING-dendrocode NLW00060.

Tabel 5.16 
Vondsten uit waterput 201



114	 naaldwIjk

Waterput 203 (structuur 505)

Inleiding

De waterput is bij de aanleg van het eerste sporenvlak op circa 0,5 m + NAP 

aangesneden. De insteek maakte op dit hoge niveau deel uit van een kuilencluster met 

een langwerpige vorm van 4,8 x 2,8 m (spoor 22). Na het verdiepen tot vlak 2 (0,37 

m + NAP) was de omvang van deze cluster afgenomen tot 3,7 m bij 2,3 m. De sporen 

oversnijden op dit niveau een greppel en twee kuilen uit de Romeinse tijd.

Pas op vlak 3 (0,4 m – NAP) viel de cluster uiteen in twee duidelijke sporen: de insteek 

van de waterput (spoor 18) en een kuil die door deze insteek wordt doorsneden (spoor 

36). 

Opbouw

De kuil en de waterput zijn vanaf vlak 3 gecoupeerd (0,4 m –NAP). De waterput reikt 

tot een diepte van 1,16 m – NAP (figuur 5.57). De vullingen binnen het spoor leken (in 

het veld) in elkaar over te lopen. Dit gold vooral voor de noordzijde, waar de waterput 

de kuil oversnijdt. Over het algemeen waren vullingen slechts op basis van kleine 

textuurverschillen te onderscheiden. Een uitzondering was de kern van de waterput. 

Deze was goed te herkennen dankzij de houtconstructie (vullingen 2, 4 en 6). Daar 

waar het hout (boven het grondwater) vergaan was, vormde een humeuze bandje in 

de lijn van de planken nog de scheiding tussen de insteek en de kern. Vullingen 3 en 5 

representeren de insteek, die is opgevuld met donkergrijze klei onderin en daarboven 

grijs zand. 

Constructie

Een eenvoudige houten bekisting vormt de basis van waterput 203. De constructie 

bestaat uit verticale planken van uiteenlopend formaat. De meeste zijn aangepunt. De 

planken zijn zonder enige zichtbare verbindingselementen rechtop in het zand gezet in 

een vierkant van circa 0,8 bij 0,8 m (figuur 5.58). Aan alle zijden van de constructie zijn 

planken uit hun oorspronkelijke verband gedrukt. Enkele stukken hout lijken gedraaid; 

de noordkant is bijvoorbeeld naar binnen geduwd. 

spoor 18  (vlak 3)spoor 36

vu 1

vu 2

vu 3
vu 3

vu 4

vu 6

vu 5

vu 5

vu 1

vu 2

vu 3

vu 4

vu 6

vu 5

MA 6958

MA 6961

MA 6960

MA 6959

6935 6949

-1,5

-0,5

-1,0

0,0

m NAP

0 m 1 m 2 m

Figuur 5.57 
Doorsnede van waterput 203 
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Afdanking en post-depositie

De bekisting blijkt uit verband te zijn gedrukt. Oorzaak is waarschijnlijk de fragiele 

constructie van verticale planken zonder aanvullende horizontale verbindingen. De 

verrommelde lichtgrijze zandige opvulling onderin de kern van de waterput (vulling 6) 

duidt op het instorten of deels dichtgooien van de waterput (figuur 5.57). De kern van 

de waterput is hierna op natuurlijke wijze opgevuld met een bruin donkergrijze zandige 

klei (vulling 4). Daarop rust een dempingslaag van rommelige donkerbruingrijze, 

zandige klei met houtskool (vulling 2). De onderkant van deze laag bevat een fosfaat-

concentratie. Vermoedelijk is dit het resultaat van het gebruik van mest als dempings-

materiaal. Tot slot is bovenin de kern een donkergrijze kleiige nazak gevormd die al 

zichtbaar was op vlak 1.

Vondsten

De waterput bevat 4,3 kg vondsten, vooral aardewerk, keramisch bouwmateriaal en 

dierlijk bot (tabel 5.17). Omdat pas op vlak 3 duidelijk werd dat het grote spoor van vlak 

1 en 2 uiteen valt in een kuil en een waterput, kunnen de vondsten van vlak 1 en 2 niet 

eenduidig toegeschreven worden aan waterput 203. Uitgangspunt voor interpretatie 

en datering zijn de vondsten toegeschreven aan spoor 18 van vlak 3. De vondsten zijn 

verspreid over de gehele waterput aangetroffen: van de insteek, kern tot in de nazak. 

De grootste concentratie is in de verschillende opvullingfasen van de kern aangetroffen 

en is als dumpafval te interpreteren. 

Figuur 5.58 
Doorsnede van waterput 203 met vierkant 
frame van verticale planken
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put vlak spoor vulling categorie aantal gewicht (g)

55 1 22 1 aardewerk Romeinse tijd 4 45,5

55 1 22 1 aardewerk middeleeuwen 8 82,7

55 1 22 1 keramisch bouwmateriaal 1 20,3

55 1 22 1 dierlijk bot 9 325,8

55 1 22 3 aardewerk vroege middeleeuwen 1 3

55 3 18 1 aardewerk vroege middeleeuwen 1 10,6

55 3 18 1 keramisch bouwmateriaal 7 2190,7

55 3 18 1 metaal 2

55 3 18 1 dierlijk bot 14 936,6

55 3 18 1 steen 4 101,9

55 3 18 2 dierlijk bot 2 79,8

55 3 18 2 steen 1 147

55 3 18 3 aardewerk Romeinse tijd 2 22,7

55 3 18 4 aardewerk Romeinse tijd 8 114,2

55 3 18 4 keramisch bouwmateriaal 1 49,7

55 3 18 4 dierlijk bot 7 71,2

55 3 18 4 schelp 1 0,6

55 3 18 4 verbrande klei 3 81,8

55 3 18 5 aardewerk Romeinse tijd 1 8,8

totaal         77 4292,9

Datering

De kern en insteek van de waterput bevatten uitsluitend Romeins aardewerk, maar 

het lijkt hier om opspit te gaan uit de onderliggende Romeinse sporen. De vierkante 

constructie van de bekisting met verticale planken - is in Naaldwijk meer kenmerkend 

voor de middeleeuwen (bijlage 5.1). Het aardewerk uit de nazak van vulling 3 

(Karolingisch) en uit de jongere vulling op vlak 1 en 2 (Merovingisch, Karolingisch en 

1 vermoedelijk geroerde laatmiddeleeuwse scherf) lijkt op een datering in de vroege 

middeleeuwen te duiden.

Waterkuil 205 (structuur 507)

Inleiding

Sporenvlak 1 is in werkput 54 relatief hoog aangelegd aan de onderkant van de 

middeleeuwse vondstlaag (circa 0,45 m + NAP). De waterkuil is pas bij de aanleg 

van vlak 2 op 0,02 m + NAP ontdekt. Het spoor tekende zich af als een ovale kuil van 

2,5 x 1,7 m. De kuil wordt oversneden door een laatmiddeleeuwse verkavelingssloot 

(structuur 532) en een vroegmiddeleeuwse waterput (waterput 206). Zelf oversnijdt de 

waterkuil een Romeinse greppel (structuur 541). Gezien de verstoringen is de waterkuil 

circa 25 cm verdiept alvorens over te gaan tot couperen. Op dit niveau (vlak 3) is de 

waterkuil meer rond dan ovaal en meet 3 x 2,3 m. 

Opbouw

Aan de noordzijde van de waterkuil is een omvangrijke insteek zichtbaar, waar over 

een afstand van minimaal 2 m nauwelijks verloop in zit (vulling 5 en de onderkant van 

vulling 4). Vermoedelijk is hier sprake van een inloopzone. Uit de coupe (vlak 3) blijkt 

dat het spoor oorspronkelijk zelfs groter moet zijn geweest (figuur 5.59). De insteek 

Tabel 5.17 
Vondsten uit waterput 203
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was aan de noordzijde deels vergraven bij het couperen van aangrenzende sporen.Op 

65 cm diepte bevindt zich de 85 cm brede kern van de waterkuil. De bodem van de kern 

ligt op 1,20 m – NAP. 

Direct ten noorden van de kern is een ronde paal gevonden die schuin in de grond stak. 

De bovenkant van de paal lag op een diepte van 0,65 m - NAP; de paal reikte tot het 

zelfde niveau als de waterkuil. Gezien de excentrische ligging ligt een interpretatie als 

welpaal niet voor de hand, tenzij de paal bij een jongere gebruiksfase van de waterkuil 

hoort. Een alternatieve verklaring is dat de paal als steunpunt heeft gediend bij het 

inlopen van de waterkuil of bij het putten van water. 

 

Afdanking en post-depositie

De kuil is vanaf de flauwe noordkant naar het zuiden toe opgevuld. De onderkant 

van de kuil is in textuur en kleur (lichtbruingrijs) gelijk aan het omringende duinzand. 

De vulling schampt een kleilaagje en was daardoor zichtbaar. De onderste opvulling 

toont duidelijk de gevolgen van het ontbreken van een beschoeiing. Onder invloed van 

opwellend grondwater is het zand tijdens het gebruik gaan schuiven, waarbij de kuil 

aan de rand is afgekalfd. Het vrijgekomen zand is onderin de kern gespoeld of gevallen 

(vulling 6) (figuur 5.59). Hierna is de kuil geleidelijke dichtgeslibd getuige de vele 

grillige, humeuze spoellaagjes (vulling 4 en 5). Sindsdien zal er geen water meer in de 

kuil zijn gelopen en moet de waterkuil in onbruik zijn geraakt. 

Een donkere kleiige laag (vulling 3) vol met verbrand leem en ander materiaal wijst 

erop dat de overgebleven laagte als dumpplek voor afval is gebruikt. De bovenste 

opvulling leek aanvankelijk de gebruikelijke nazak van de middeleeuwse vondstlaag te 

vormen (vullingen 1 en 2). De hoeveelheid en samenstelling van de vondsten lijken ook 

op dit niveau echter op een dump van afval te wijzen (zie verder onder ‘Vondsten’). Dit 

geldt met name voor de vuile, vondstrijke vulling 1. Vulling 2 wijkt opvallend af door 

een schonere, lichte zandlaag die in een textuur veel overeenkomsten vertoont met de 

ondergrond van de haakwal (zie ook onder ‘Datering’).

Vondsten

Het secundaire gebruik als afvalkuil blijkt duidelijk uit de grote hoeveelheid vondsten 

(6,3 kg) in de bovenste vullingen (tabel 5.18). Opvallend is vooral de grote hoeveelheid 

Romeins aardewerk, maar liefst 5 kg, in vulling 1. Het materiaal uit deze vulling is te 

beschouwen als dumpafval, evenals de vondsten uit vullingen 2 en 3.

put vlak spoor vulling categorie aantal gewicht (g)

54 3 64 1 aardewerk Romeinse tijd 188 4400,4

54 3 64 1 aardewerk vroege middeleeuwen 1 39

54 3 64 1 dierlijk bot 11 206,8

54 3 64 1 slak 1 2

54 3 64 1 houtskool 3 1,4

54 3 64 1 verbrande klei 6 82,9

54 3 64 2 aardewerk Romeinse tijd 16 432,4

54 3 64 2 dierlijk bot 9 153,5

54 3 64 2 steen 1 589,6

54 3 64 3 aardewerk Romeinse tijd 15 227,3

54 3 64 3 dierlijk bot 5 138,4

54 3 64 4 aardewerk Romeinse tijd 1 15,8

totaal         257 6289,5

Tabel 5.18 
Vondsten uit waterkuil 205
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Datering

De grote hoeveelheid Romeins aardewerk bovenin de vulling deed in eerste instantie 

vermoeden dat de waterkuil in de Romeinse tijd is gebruikt en gedempt. Te midden 

van deze vondsten is echter ook een scherf vroegmiddeleeuws aardewerk (ruwwandig) 

gevonden. Mede gezien de ligging in een cluster vroegmiddeleeuwse waterputten en 

-kuilen, ligt een Merovingische ouderdom dan ook meer voor de hand. 

Een verklaring voor de vondstrijke grijze bovenvulling met Romeins materiaal is te 

vinden in vroegmiddeleeuwse waterput 206 (zie verderop). Deze waterput is pal 

naast – en deels in de randzone - van de onderhavige waterkuil gegraven. Mogelijk 

is 206 de opvolger van waterkuil 205. De waterput is deels door het hart van een 

vondstrijke Romeinse sloot gegraven. Bij het uitgraven van de waterput kan grond 

uit de grijze opvulling van deze sloot gebruikt zijn om de nog aanwezige laagte van 

afgedankte waterkuil 205 te dempen (vulling 1). Deze hypothese kan ook de schone, 

lichte bovenste vulling van waterkuil 205 verklaren (vulling 2): in de laatste fase van het 

uitgraven van waterput 206 – tot onder het niveau van de Romeinse slootvulling- is de 

schone ondergrond van de haakwal opgeschept en bovenin de waterkuil gegooid. 

De datering van het Romeins (opspit) aardewerk lijkt de voornoemde relatie tussen 

waterkuil 205, waterput 206 en Romeinse sloot 541 te bevestigen. Al het aardewerk uit 

deze structuren valt in dezelfde dateringsmarge van circa 100-150 n.Chr. 

Uitgaande van de ruimtelijke en stratigrafische relatie tussen waterkuil 205 en de 

onder/omliggende sporen lijkt een vroegmiddeleeuwse ouderdom het meest voor de 

hand te liggen. 

Waterput 206 (structuur 508)

Inleiding

De vulling van waterput 206 is voor het eerste op vlak 2 (0,03 m - NAP) aangesneden. 

Het spoor had hier een ovale vorm met een omvang van 2,1 m x 1,9 m. Het viel op 

door een donkere kleilaag met houtskoolspikkels en verbrand leem (inclusief oranje en 

zwarte verkleuringen van respectievelijk oxidatie en reductie). De waterput oversnijdt 

op dit niveau een vroegmiddeleeuwse waterkuil (waterput 205) en een Romeinse sloot 

(structuur 540). 

Een niveau dieper op 0,19 m – NAP was waterput 206 in formaat afgenomen tot een 

ronde kuil van 1,9 x 1,7 m ( vlak 3). Op dit vlak waren drie concentrische vullingen waar 

te nemen. Bij couperen bleken deze vullingen tot een jongere brandkuil te behoren, 

die dwars door de waterput is gegraven. Onder deze kuil zijn delen van een goed 

bewaarde houten beschoeiing gevonden.

Bij het blootleggen van de houtconstructie is een groot fragment van een maalsteen 

gevonden. Daarop is besloten om op dit niveau een vlak aan te leggen en zo de ligging 

van de maalsteen beter in kaart te brengen. Het fragment bevond zich onderin de 

brandkuil. 

 

Opbouw

Zoals opgemerkt, vertegenwoordigt de opvulling van waterput 206 twee 

gebruiksfasen. De onderste helft van de opvulling is te relateren aan het gebruik als 

waterput met houtconstructie (figuur 5.60). De waterput is in de coupe 1,68 m diep ten 

opzichte van vlak 3 en reikt tot 1,87 m – NAP. Aan weerszijden van de houtconstructie 

is een grijs-zwarte rommelige insteek zichtbaar bestaande uit zand met veen en 

kleibrokken (vulling 5). Binnen de constructie bevindt zich de oorspronkelijke kern, die 

deels is opgevuld met dezelfde grond als de insteek. 
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Constructie

Waterput 206 bezit een vierkante houten bekisting. Het hout is goed bewaard 

vanaf een diepte van 0,45 m – NAP. De basis bestaat uit vier verticale, aangepunte 

hoekpalen. De palen hebben verschillende lengtes, variërend van 122 tot 170 cm. De 

diepste reikt tot 2,10 m – NAP, circa 20 cm dieper dan de bodem van de waterput.

De hoekpalen zijn door middel van horizontale planken met elkaar verbonden (figuur 

5.61): de (aangepunte) uiteinden van de planken steken in rechthoekige sleuven binnen 

de hoekpalen. Het geheel vormt een ietwat scheef staand (van boven gezien) vierkant 

frame van 2 x 2 m dat gediend kan hebben voor de bevestiging van een beschoeiing 

in de vorm van verticale of horizontale planken net als bij waterput 203 bijvoorbeeld. 

Dergelijke elementen of resten daarvan blijken echter te ontbreken. Dit is opvallend, 

gezien de goede conservering van de hoekpalen en planken. Mogelijk is de beschoeiing 

deels ontmanteld en hergebruikt na afdanking van de waterput (zie verderop). Bij de 

opgraving van de waterput zijn binnen vulling 5 wel plakken van mest en stro of riet 

gevonden. Mogelijk zijn deze plakken als beschoeiing tegen de horizontale planken 

gestapeld. De mestplakken kunnen echter ook als afval in de kuil zijn gedumpt.

 

Afdanking en post-depositie

De kern van de waterput (vulling 5) is na afdanking grotendeels dichtgegooid met 

zand en kleibrokken. Mogelijk is eerst een deel van het houtwerk geborgen, getuige 

het voornoemde ontbreken van beschoeiingshout. Er zijn echter aanwijzingen dat 

dit (voor een groot deel) pas op een later moment is gebeurd. Er is namelijk een kuil 

gegraven in de top van de kern die tot in de houtconstructie reikt (figuur 5.60). Na het 

verwijderen van het hout is de kuil dichtgegooid met een heterogene lichtgrijze laag 

van zand en kleibrokken (vulling 4). Het gat van de voormalige waterput is op deze 

wijze grotendeels gedicht. 

Vervolgens is er een kuil gegraven voor een tweede fase van gebruik (vulling 1, 2, 3 en 

6). De kuil heeft dienst gedaan als brandkuil getuige de rood/roze verkleuring van de 

zandopvulling (vulling 2) en het onderliggende houtskoolbandje. De bovenste kleiige 

opvulling tot slot bestaat uit een nazak van de afdekkende middeleeuwse vondstlaag 

(vulling 1).

Figuur 5.61 
Vierkante frame van waterput 206 met hoek-
palen en dwarsplanken
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Vondsten

De vondsten zijn door de gehele waterput verspreid. Het heterogene karakter van 

het materiaal duidt op zwerfafval (tabel 5.19). De brandkuil bevat onderin wel enkele 

opvallende vondsten: een maalsteenfragment in vulling 6 en enkele (dierlijke) sche-

delfragmenten in vulling 3. Deze vondsten lijken al in de kuil achtergelaten te zijn 

voorafgaand aan de brandactiviteiten. Dierlijk bot in de brandvulling (vulling 2) lijkt te 

wijzen op een functie van koken of grillen. 

put vlak spoor vulling categorie aantal gewicht (g)

54 3 65 1 aardewerk vroege middeleeuwen 2 27

54 3 65 1 dierlijk bot 1 8,1

54 3 65 2 dierlijk bot 2 12,9

54 3 65 2 verbrande klei 3 98,2

54 3 65 3 aardewerk vroege middeleeuwen 1 17,1

54 3 65 3 aardewerk Romeinse tijd 8 61,3

54 3 65 3 dierlijk bot 3 17,7

54 3 65 3 verbrande klei 2 637,5

54 3 65 4 aardewerk Romeinse tijd 1 31,1

54 3 65 4 steen 33 1206,5

54 3 65 5 aardewerk vroege middeleeuwen 1 12,3

54 3 65 5 keramisch bouwmateriaal 1 30,4

54 3 65 5 dierlijk bot 86 281,1

54 3 65 5 verbrande klei 82 9154,9

54 3 65 5 aardewerk onbepaald 50 131

54 3 65 5 schelp 283 42

54 3 65 5 slak 10 101

54 3 65 5 steen 9 1241

54 3 65 6 dierlijk bot 1 3,9

54 3 65 6 verbrande klei 2 166,2

totaal         581 13281,2

Datering

De waterput doorsnijdt een Romeinse sloot en een vroegmiddeleeuwse waterkuil. De 

waterput is hoogstwaarschijnlijk de opvolger van deze laatste – meer provisorische 

–watervoorziening. Scherven uit de brandkuil bovenin de afgedankte waterput 

behoren toe aan grijs en geel ruwwandig aardewerk uit de Merovingische periode. 

Uitgaande van deze datering is een scherf van handgevormd aardewerk met grove 

kwartsmagering uit de onderliggende kern van de waterput ook tot de Merovingische 

periode te rekenen. Het aardewerk en de stratigrafische positie wijzen dus op een 

vroegmiddeleeuwse ouderdom. Het Romeinse aardewerk in de bovenliggende 

brandkuil is als oud zwerfafval te beschouwen dat van elders is opgespit.

Waterput 210 (structuur 512)

Inleiding

De waterput is bij de aanleg van het eerste sporenvlak op circa 0,5 m + NAP 

aangesneden. De ronde insteek had een diameter van 2,9 m (spoor 25). Deze omvang 

nam bij het verdiepen slechts geleidelijk af tot 2,6 m op vlak 3 (0,07 m + NAP). Op dit 

Tabel 5.19 
Vondsten uit waterput 206
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niveau is de waterput gecoupeerd (spoor 21). Bij het verdiepen en couperen bleek de 

waterput door enkele Romeinse kuil- of greppelsporen te zijn gegraven. Tevens zijn 

toen de resten van een houten beschoeiing gevonden.

Opbouw

De driehoekige insteek van de waterput is 1,63 m diep en is opgevuld met licht grijs, 

gevlekt zand (vulling 5 en 8). De punt van de insteek reikt tot 1,56 m – NAP (figuur 

5.62). Halverwege de coupe bevindt zich de kern van de waterput met houtresten van 

de beschoeiing (vulling 7). Deze kern scheidt de insteek (onder) van de latere opvulling 

en afdekking (boven) van de waterput. Aan de buitenzijden van de beschoeiing is de 

waterput opgevuld met donkerbruin, houtskoolrijk zand.

Constructie

De bovenkant van het hout is op 0,32 m – NAP aangetroffen. De basis bestaat uit een 

vierkant frame van 1,2 x 1,2 m met liggend hout, voornamelijk planken. Het frame is 

incompleet. Vooral aan de noord- en oostzijde ontbreken houtelementen (figuur 5.63). 

Aangezien het meeste hout redelijk geconserveerd is, moet de beschoeiing deels 

ontmanteld te zijn na gebruik. Aan de westzijde van de waterput is bij het verdiepen 

nog een spoor van een uitgetrokken, aangepunte paal gevonden (vullingen 9 en 10, 

figuur 5.62). Het spoor van de paal reikt tot 1,46 m – NAP. Uitgaande van de positie valt 
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Figuur 5.62 
Driehoekige doorsnede van 
waterput 210
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dit spoor samen met de zuidwesthoek van het frame. Het lijkt dan ook aannemelijk 

dat het frame oorspronkelijk bevestigd is op vier verticale hoekpalen net als bij de 

beschoeiing van waterput 206. 

Afdanking en post-depositie

Toen de waterput buiten gebruik raakte, is een deel van het houtwerk - voornamelijk 

de stevige hoekpalen - geborgen voor secundair gebruik. De kern van de waterput 

is daarna onder natte omstandigheden en plantengroei langzaam dichtgegroeid, 

getuige de venige zandopvulling (vulling 7) (figuur 5.62). De resterende laagte 

van de voormalige waterput is uiteindelijk in enkele fasen dichtgegooid met kleiig 

(donker) grijs, vuil zand (vullingen 1 t/m 4). De houtskoolresten en verbrande klei in 

respectievelijk vulling 3 en vulling 2 duiden op dumpafval afkomstig van een haard of 

een andere vuurbron.

De vullingen van vlak 1 (spoor 25) en vlak 2 (spoor 72) die bij het verdiepen van de 

waterput al op een hoger niveau zijn aangesneden, horen ook deze laatste opvulfasen 

van de waterput.

Vondsten

De vondsten, in totaal 259 stuks, zijn verspreid binnen de verschillende vullingen 

(tabel 5.20). Het gaat om nederzettingsafval, voornamelijk dierlijk bot en aardewerk, 

dat tijdens het gebruik en de daarop volgende opvullingsfasen in de waterput is 

terechtgekomen. Uitgaande van de mix van Romeinse en middeleeuwse scherven, 

zowel in de kern (vulling 7) onderin als in de opvullingen daarboven (vlak 1-3), gaat het 

deels om geroerde grond met oud afval.

Een opvallende vondst in een van de opvullingsfasen (vulling 2, spoor 21) is een 

fragment van een bronzen gesp van een militaire heupgordel uit de Romeinse tijd (zie 

paragraaf 7.1.3).86 

86  V.6721.

Figuur 5.63 
Vierkant frame van waterput 210
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put vlak spoor vulling categorie aantal gewicht (g)

55 1 25 1 aardewerk vroege middeleeuwen 10 94,9

55 1 25 1 dierlijk bot 17 97,4

55 1 25 1 verbrande klei 11 47,2

55 1 25 2 dierlijk bot 2 1,3

55 1 25 2 verbrande klei 1 7,2

55 1 25 3 dierlijk bot 2 4,5

55 1 25 3 metaal 1 4,3

55 1 25 3 steen 1 6,9

55 1 25 3 verbrande klei 1 3,1

55 1 25 4 aardewerk Romeinse tijd 3 37,2

55 1 25 4 dierlijk bot 2 32,6

55 1 25 4 verbrande klei 1 5

55 2 72 3 aardewerk Romeinse tijd 14 55

55 2 72 3 dierlijk bot 4 6,2

55 3 21 1 dierlijk bot 1 4,7

55 3 21 1 metaal 1 3,4

55 3 21 2 aardewerk vroege middeleeuwen 5 90,3

55 3 21 2 keramisch bouwmateriaal 3 120,4

55 3 21 2 dierlijk bot 7 314,5

55 3 21 2 slak 1 11,7

55 3 21 2 verbrande klei 2 168,6

55 3 21 2 metaal 4

55 3 21 3 aardewerk vroege middeleeuwen 2 41,8

55 3 21 3 aardewerk Romeinse tijd 8 52,3

55 3 21 3 keramisch bouwmateriaal 6 117

55 3 21 3 dierlijk bot 34 1345

55 3 21 3 slak 3 181,1

55 3 21 3 verbrande klei 2 26

55 3 21 4 aardewerk Romeinse tijd 17 230

55 3 21 4 aardewerk vroege middeleeuwen 3 36,4

55 3 21 4 keramisch bouwmateriaal 1 31,5

55 3 21 4 dierlijk bot 7 107,1

55 3 21 4 keramiek 1 13

55 3 21 4 slak 3 67,1

55 3 21 4 verbrande klei 3 168,4

55 3 21 6 aardewerk Romeinse tijd 12 149,3

55 3 21 6 dierlijk bot 8 37,1

55 3 21 6 houtskool 1 1

55 3 21 6 keramisch bouwmateriaal 2 32,4

55 3 21 6 verbrande klei 1 37,9

55 3 21 7 aardewerk vroege middeleeuwen 7 103,9

55 3 21 7 aardewerk Romeinse tijd 9 90,3

55 3 21 7 keramisch bouwmateriaal 1 4,6

55 3 21 7 dierlijk bot 19 389

55 3 21 7 slak 1 43,7

55 3 21 7 steen 2 93,9

55 3 21 7 verbrande klei 2 69,9

55 3 21 8 aardewerk Romeinse tijd 6 192,1

55 3 21 8 dierlijk bot 4 119,9

totaal         259 4898,1

Tabel 5.20 
Vondsten uit waterput 210
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Datering

De voornoemde mix van scherven uit verschillende periode is ook aangetroffen in de 

kern van de waterput (vulling 7). Uitgaande van de jongste scherven (onder andere 10 

ruwwandig en 2 gladwandig) ligt een vroegmiddeleeuwse ouderdom voor de hand. Het 

Romeins materiaal in de insteek (vulling 8) is als opspit uit onderliggende Romeinse 

sporen te beschouwen.

Waterput 211 (structuur 514)

Inleiding

De waterput is voor het eerst ontdekt op vlak 2 (0,25 m + NAP. De ronde insteek had 

op dit niveau een diameter van 2,5 m. Aan de westzijde bleek een laatmiddeleeuwse 

kuil door de waterputvulling te zijn gegraven. Na het verdiepen tot vlak 3 op circa 0,0 

m NAP tekende zich de bovenkant van de kern met plaggenwand af.

Opbouw

De waterput is vanaf vlak 3 gecoupeerd (figuur 5.64). De driehoekige insteek (vullingen 

2 en 5) is circa 2,0 m breed en 2,25 m diep. De insteek eindigt in een punt op 2,25 m – 

NAP.

Halverwege de coupe bevindt zich funderingshout van de waterput. Dit hout vormt de 

scheiding tussen de lichtgrijze zandopvulling van de insteek onder (vulling 5) en de kern 

(vulling 4) van de waterput met plaggenwand (vulling 3) boven.

Constructie

De basis van de waterput bestaat uit een vierkant frame van circa 1,45 x 1,45 m 

(figuur 5.65). Het frame bestaat enkel uit liggend hout, voornamelijk palen. Sommige 

elementen zijn aan elkaar bevestigd door middel van pen-gat-verbindingen. Op enkele 

plekken blijkt het frame afgedekt te zijn met een laag riet of stro.

Het frame vormt de fundering van een ronde, (klei)plaggenput met een hoogte van 

90 cm en diameter van circa 1,35 m. De plaggenwand is maximaal 45 cm dik. De licht 

grijze klei’plaggen’ zijn weliswaar deels vervormd onder de druk van de afdekkende 

grond, maar de omvang lijkt over het algemeen circa 30 x 15 x 15 cm.

Afdanking en post-depositie

Toen de waterput buiten gebruik raakte, is de kern langzaam opgevuld met een 

pakket klei met dunne humeuze bandjes (vulling 4, figuur 5.64). Vooraf is echter eerst 

een opvallend voorwerp onderin de waterput gegooid: een houten spakenwiel met 

naaf. Dergelijke wielen werden in de middeleeuwen en nieuwe tijd soms juist als basis 

voor een ronde plaggenput gebruikt, gezien hun stevige constructie en ideale ronde 

vorm. De incomplete staat en de schuine positie binnen de waterputkern wijst hier 

echter op een depositie ná de bouw en het gebruik van de waterput. Meest voor de 

hand liggende interpretatie is dat het wiel stuk was en vervolgens in de waterput is 

afgedankt. Een meer rituele betekenis is echter niet uit te sluiten. Gezien de positie 

onderin de waterput ligt een afscheidsritueel dan het meeste voor de hand.

Het wiel is met het dichtslibben van de waterputkern geleidelijk afgedekt met humeus 

gelamineerde, lichtgrijze klei. Uiteindelijk is de resterende depressie van de voormalige 

waterput verder opgevuld met een vuile zandlaag die deels in de kernvulling is 

nagezakt (vulling 1).
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Figuur 5.64 
Driehoekige doorsnede van waterput 211 
met plaggenopbouw (boven) en resten van 
een wagenwiel daarbinnen (onder, bove-
naanzicht) 

Figuur 5.65 
Vierkant frame onderin de plaggenput van 
waterput 211
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Vondsten

Buiten het wiel vertonen de vullingen van waterput 211 verspreid afvalresten van 

verschillende categorieën zoals aardewerk, steen en dierlijk bot (N= 37 in totaal) (tabel 

5.21). Het meeste is in de bovenste vulling aangetroffen (deels) als nazak bovenop de 

kern van de waterput (vulling 1). 

put vlak spoor vulling categorie aantal gewicht (g)

55 3 52 1 aardewerk Romeinse tijd 3 72,6

55 3 52 1 steen 2 1307,9

55 3 52 2 aardewerk Romeinse tijd 6 58,9

55 3 52 2 dierlijk bot 1 27,1

55 3 52 2 steen 1 11,6

55 3 52 2 verbrande klei 1 54,4

55 3 52 3 aardewerk Romeinse tijd 7 105,1

55 3 52 3 keramisch bouwmateriaal 1 101,5

55 3 52 4 aardewerk vroege middeleeuwen 3 21,9

55 3 52 4 aardewerk Romeinse tijd 3 30

55 3 52 5 aardewerk Romeinse tijd 7 85,2

55 3 52 5 dierlijk bot 2 11,1

totaal         37 1887,3

Datering

De scherven uit de insteek (vullingen 2 en 5) en de plaggenwand van de waterput 

(vulling 3) zijn opvallend genoeg uitsluitend Romeins. Toch blijkt ook bij deze waterput 

sprake van opspit. De opbouw van de waterput met plaggen en een vierkant frame, 

het wagenwiel en enkele Merovingische, ruwwandige scherven in de kern (vulling 4) 

plaatsen de waterput in de vroege middeleeuwen.

Waterput 212 (structuur 515)

Inleiding

De waterput is hoog aangesneden op 0,81 m + NAP (vlak 1). De ronde insteek had 

een diameter van 2,2 m. Bij het verdiepen naar vlak 2 (0,58 m +NAP) en vlak 3 

(0,34 m + NAP) bleef deze omvang vrijwel gelijk. Verder bleek de waterput op deze 

diepere niveaus enkele greppels uit de Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen te 

doorsnijden. Waterput 212 is vanaf vlak 3 gecoupeerd.

Opbouw

De waterput is trechtervormig in doorsnede (figuur 5.66). De insteek is maximaal 1,9 m 

breed en 1,2 m diep. Aan de westzijde is nog de licht bruingrijze, gevlekte heterogene 

opvulling van de insteek te herkennen (vulling 6). Op 80 m diepte onder vlak 3 is de 

bovenkant van een houten beschoeiing aangetroffen. De onderkant van het hout 

reikt tot de bodem van de waterput op 0,86 m – NAP. Aan de binnenkant van de 

beschoeiing bevindt zich de kern van de waterput (vullingen 5, 7 en 8) met daarboven 

de jongere opvullingen (vulling 1).

Constructie

De beschoeiing bestaat uit een vierkant frame van 1 x 1 m van naast elkaar geplaatste, 

verticale planken (figuur 5.66). Het hout is matig tot goed bewaard. 

Tabel 5.21 
Vondsten uit waterput 211
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Afdanking en post-depositie

De kern van de waterput is buiten gebruik geraakt en geleidelijk dichtgeslibd op 

natuurlijke wijze, getuige de grijze zandvulling met vele humeuze, dunne laagjes 

(vullingen 5, 7 en 8) (figuur 5.66). Daarna is de waterput verder dichtgegooid in twee 

fasen: eerst met een grijze, vuile homogene zandlaag (vulling 4), vervolgens met een 

bruine, homogene zandlaag (vulling 3). Tenslotte is bovenin de dichtgegooide waterput 

nog een kuil uitgegraven en opgevuld met gele leembrokken (vulling 1).

Vondsten

De waterput bevat in totaal 448 (circa 4,8 kg) vondsten (tabel 5.22). Het materiaal 

bestaat vooral uit aardewerk, dierlijk bot en keramisch bouwmateriaal. Het meeste is 

afkomstig uit de late opvullingen van de waterput (vullingen 2 t/m 3). Deze bevatten 

zowel Romeinse als vroegmiddeleeuwse scherven. Blijkbaar is de waterput met 

geroerde grond - inclusief oud verspit afval - dichtgegooid.

vu 1
vu 2

vu 3

vu 4

vu 5

vu 7+8

Figuur 5.66 
Doorsnede van waterput 212 met vierkant 
frame van verticale planken onderin
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put vlak spoor vulling categorie aantal gewicht (g)

56 2 35 keramisch bouwmateriaal 3 104,4

56 2 35 dierlijk bot 2 35

56 2 35 keramiek 1 14,5

56 2 35 steen 1 12

56 3 27 1 aardewerk Romeinse tijd 11 224,1

56 3 27 1 aardewerk vroege middeleeuwen 2 11,7

56 3 27 1 dierlijk bot 77 14

56 3 27 1 keramiek 36 69

56 3 27 1 schelp 3 1

56 3 27 1 steen 5 49

56 3 27 2 aardewerk Romeinse tijd 13 127,2

56 3 27 2 aardewerk vroege middeleeuwen 3 45,5

56 3 27 2 keramisch bouwmateriaal 6 52,3

56 3 27 2 dierlijk bot 22 189

56 3 27 2 steen 1 6,4

56 3 27 2 verbrande klei 1 4,4

56 3 27 3 aardewerk Romeinse tijd 132 1488,7

56 3 27 3 keramisch bouwmateriaal 17 214,5

56 3 27 3 dierlijk bot 57 862,9

56 3 27 3 steen 7 166,1

56 3 27 3 aardewerk vroege middeleeuwen 2 23,6

56 3 27 3 metaal 3 65,2

56 3 27 3 slak 1 29

56 3 27 3 verbrande klei 9 50

56 3 27 4 aardewerk Romeinse tijd 24 485,6

56 3 27 4 keramisch bouwmateriaal 1 43,4

56 3 27 4 metaal 2

56 3 27 4 dierlijk bot 4 11,8

56 3 27 7 aardewerk Romeinse tijd 1 50,1

56 3 27 7 keramisch bouwmateriaal 1 283,2

totaal       448 4733,6

Datering

In de kern van de waterput is slechts één scherf gevonden: een inheems-Romeinse 

scherf. Het lijkt echter om opspit uit een van de onderliggende greppels te gaan. De 

jongere opvullingen van de waterput bevatten zowel laat-Romeinse (300-400 n.Chr.) 

als vroegmiddeleeuwse, ruwwandige scherven. Uitgaande van deze laatste scherven, 

het relatief hoge niveau waarop de waterput zich al aftekende en de houtconstructie 

van verticale planken (bijlage 5.1) is de waterput in de vroege middeleeuwen te 

plaatsen.

Waterput 213 (structuur 516) 

Inleiding

De waterput is relatief hoog aangesneden op 0,75 m + NAP (vlak 1). De ronde insteek 

had een diameter van 2,6 m. Bij het verdiepen naar vlak 2 (0,56 m +NAP) en vlak 3 

(0,31 m + NAP) nam deze omvang geleidelijk af tot 2,2 m. Verder bleek de waterput op 

deze diepere niveaus een Romeinse greppel te doorsnijden. Op vlak 3 tekende zich de 

vierkante contouren van de kern af. Waterput 213 is op dit vlak gecoupeerd.

Tabel 5.22 
Vondsten uit waterput 212
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Opbouw

De waterput is in doorsnede 2,2 m breed en 1,15 m diep (figuur 5.67). Aan de 

buitenzijde bevindt zich de lichtgrijs tot donkerbruin (humeus) gevlekte zandvulling 

van de insteek (vullingen 6 t/m 9). Op 57 cm diepte onder vlak 3 is de bovenkant 

van een houten beschoeiing aangetroffen. De onderkant van het hout reikt dieper 

dan de bodem van de waterput, namelijk tot 0,93 m – NAP. Aan de binnenkant van 

de beschoeiing bevindt zich de kern van de waterput (vulling 10) met daarboven de 

jongere opvullingen (vullingen 1 t/m 6).

Constructie

De beschoeiing bestaat uit een vierkant frame van 90 x 90 cm. Het frame is 

opgebouwd uit naast elkaar geplaatste, verticale planken, balken en palen (figuur 

5.67). Sommige houtelementen zijn aangepunt. Aan de binnenzijde is de beschoeiing 

verstevigd door middel van horizontale planken. Het hout is matig tot goed bewaard. 

Afdanking en post-depositie

Nadat de waterput buiten gebruik is geraakt, is de kern geleidijk dichtgeslibd met grijs 

zand afgewisseld door humeuze dunne laagjes (vulling 10) (figuur 5.67). Daarna is de 

waterput verder dichtgegooid in twee fasen: eerst met een hoofdzakelijk grijze, vuile 

homogene zandlaag (vullingen 3-5), vervolgens met een donkergrijsbruine, homogene 

zandlaag (vullingen 1 en 2). 

Vondsten

De waterput bevat in totaal 2648 vondsten (tabel 5.23). Het materiaal komt verspreid 

over alle vullingen voor. De verschillende vullingen bevatten zowel Romeinse als enkele 

vroegmiddeleeuwse scherven. Blijkbaar is de waterput met geroerde grond - inclusief 

oud verspit afval - dichtgegooid. Tot de meest opvallende Romeinse vondsten behoren: 

een fragment bronsblik,87 een dakpan88 met stempel van de Neder-Germaanse vloot 

87  V.5384, zie H7, paragraaf 7.1.3.
88  V.6471, zie H8, paragraf 8.4.2.
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Doorsnede van waterput 213 met vierkant 
frame van verticale planken onderin
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(vulling 2), een bronzen beeldje van een vrouwfiguur (meubelbeslag)89 uit vulling 4 en 

een rechthoekige glazen kraal.90

put vlak spoor vulling categorie aantal gewicht (g)

56 2 78 2 metaal 1 7,9

56 2 78 2 aardewerk Romeinse tijd 11 54,1

56 2 78 2 dierlijk bot 1 10,5

56 2 78 2 slak 4 45,8

56 3 45 glas 1 0,1

56 3 45 1 metaal 1 31,9

56 3 45 1 aardewerk vroege middeleeuwen 6 140,8

56 3 45 1 dierlijk bot 11 303,7

56 3 45 1 steen 1 42,5

56 3 45 2 aardewerk Romeinse tijd 1 13,7

56 3 45 2 aardewerk vroege middeleeuwen 5 116,1

56 3 45 2 dierlijk bot 20 622,3

56 3 45 2 slak 2 79,4

56 3 45 2 steen 3 268,5

56 3 45 2 verbrande klei 2 6,7

56 3 45 4 metaal 2 400,8

56 3 45 6 aardewerk vroege middeleeuwen 1 2,5

56 3 45 8 aardewerk vroege middeleeuwen 2 19,2

56 3 45 8 dierlijk bot 4 101,8

56 3 45 8 steen 1 86,4

56 3 45 10 aardewerk Romeinse tijd 14 230,8

56 3 45 10 aardewerk middeleeuwen 4 135,6

56 3 45 10 dierlijk bot 370 661,7

56 3 45 10 keramiek 272 597

56 3 45 10 houtskool 1 2,3

56 3 45 10 steen 125 60,9

56 3 45 10 schelp 129 10

56 3 45 10 slak 152 35

56 3 45 10 verbrande klei 1 1

56 3 45 10 schelp 1500 207

totaal       2648 4296

Datering

De combinatie van Romeins aardewerk en bijzondere Romeinse metaal-, glas en 

dakpanvondsten leek in het veld nog overduidelijk op een Romeinse ouderdom te 

wijzen. Opvallend genoeg blijkt uiteindelijk uit de analyse dat de meeste vullingen, 

waaronder de insteek en de kern, toch ook enkele Merovingische, ruwwandige 

scherven bevatten (N= 10 in totaal). Deze scherven, het relatief hoge niveau waarop de 

waterput is aangesneden en de houtconstructie van verticale planken (bijlage 5.1) lijken 

de waterput nu in de vroege middeleeuwen te plaatsen (kaartbijlage 5.7).

Het Romeinse vondstmateriaal is hoogstwaarschijnlijk opspit uit de onderliggende 

greppel. Inheemse scherven van een pot van type D L-Id plaatsen deze greppel in 

de laat-Romeinse tijd tussen 275 en 350 n.Chr. In dezelfde werkput en aangrenzende 

werkputten bevinden zich meer sporen uit deze late periode. Samen met vondsten van 

89  V.6472, zie H7, paragraaf 7.1.3.
90  V.6485, zie H10, paragraaf 10.2.

Tabel 5.23 
Vondsten uit waterput 213
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onder andere stukgeslagen bronsplaten die in deze zone zijn gevonden, lijken ze op 

sloop en recycling van metaal in de eindfase van de Romeinse bewoning te wijzen (zie 

paragraaf 5.3.6 en kaartbijlage 5.6).

Waterput 214 (structuur 517)

Inleiding

De waterput is op vlak 1 aangesneden op 0,69 m + NAP. De ronde insteek had een 

diameter van 2,3 m. Bij het verdiepen naar vlak 2 (0,51 m +NAP) en vlak 3 (0,34 m + 

NAP) nam deze omvang slechts een tien centimeter af tot 2,2 m. 

De waterput bleek op vlak 2 twee Romeinse greppels en een vroegmiddeleeuwse 

waterkuil te doorsnijden (structuur 519). De waterput is op vlak 3 gecoupeerd.

Opbouw

De waterput is in doorsnede 2,2 m breed en 2,4 m diep (figuur 5.68). In het midden 

bevindt zich de beschoeiing. De bovenkant van het hout ligt op 0,01 m – NAP. Aan de 

buitenzijde van de beschoeiing bevindt zich de insteek van de waterput. De insteek is 

na het plaatsen van het houtwerk opgevuld met diverse lagen van grijsbruin gevlekt 

kleiig en humeus zand (vulling 2, 3 en 5). Aan de binnenkant van de beschoeiing 

bevindt zich de kern van de waterput (vulling 4) met daarboven de jongere opvulling 

(vulling 1).

Constructie

De beschoeiing van de waterput is samengesteld uit verschillende delen van een 

holle boomstam (voor details, zie H 12, paragraaf 12.3.4) De constructie is op de vier 

hoekpunten in de bodem verankerd door verticale palen. De totale omvang bedraagt 
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vu 2 vu 2

vu 3 vu 3

vu 5vu 5

spoor 52  (vlak 3)N Z
0,5
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Figuur 5.68 
Doorsnede van waterput 214 met 
holle boomstam
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circa 70 x 70 cm. De constructie is 1,64 m lang en reikt tot een diepte van 2,1 m – NAP. 

Onderin is de constructie dwars door een kleilaag ingegraven tot in de top van een 

veenlaag (figuur 5.68). 

Afdanking en post-depositie

De kern van de waterput is na afdanking dichtgeslibd met licht bruingrijs zand van 

vulling 4 (figuur 5.68). De grijsbruine zandlaag met houtskoolbrokjes bovenin de kern 

bestaat uit grond met nederzettingsafval, waarmee de depressie van de voormalige 

waterput is dichtgegooid. 

Vondsten

De waterput bevat in totaal 1436 vondsten verspreid over de verschillende vullingen 

(tabel 5.24). Het geheel blijkt een mix van Romeins en middeleeuws materiaal te 

zijn. Opvallende Romeinse vondst is een zilveren munt met denominatie Antonianus 

270-300 n.Chr.

put vlak spoor vulling categorie aantal gewicht (g)

56 3 52 metaal 1 23,6

56 3 52 1 metaal 1 1,8

56 3 52 1 aardewerk Romeinse tijd 2 41,6

56 3 52 1 steen 1 355,6

56 3 52 1 verbrande klei 7 62,1

56 3 52 2 aardewerk Romeinse tijd 2 14,9

56 3 52 2 keramisch bouwmateriaal 1 34,3

56 3 52 2 dierlijk bot 8 277,2

56 3 52 2 houtskool 1 14,6

56 3 52 2 slak 1 16,7

56 3 52 2 steen 1 44,5

56 3 52 2 aardewerk vroege middeleeuwen 1 34,4

56 3 52 2 slak 3 40,2

56 3 52 3 aardewerk Romeinse tijd 7 69,9

56 3 52 3 keramisch bouwmateriaal 1 18,3

56 3 52 3 keramiek 1 6

56 3 52 3 aardewerk middeleeuwen? 1 13,8

56 3 52 3 dierlijk bot 6 122

56 3 52 3 slak 3 44,7

56 3 52 3 steen 1 2,7

56 3 52 3 verbrande klei 11 149,3

56 3 52 4 dierlijk bot 224 277

56 3 52 4 slak 54 103,3

56 3 52 4 keramiek 109 542,5

56 3 52 4 glas 3

56 3 52 4 schelp 891 84

56 3 52 4 steen 53 198

56 3 52 4 verbrande klei 16 66

56 3 52 4 houtskool 25 147

totaal         1436 2806

Tabel 5.24 
Vondsten uit waterput 214
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Datering

De insteek van de waterput bevat niet alleen Romeins, maar ook vroegmiddeleeuws 

materiaal. De jongste scherf, een fragment ruwwandig aardewerk, plaatst de waterput 

in de Merovingische periode (6e-8e eeuw). Het lijkt hier om de tweede helft van 

deze periode te gaan. De waterput is namelijk door de vulling van waterkuil 216 met 

aardewerk uit de 7e-8e eeuw gegraven (zie verderop). Vermoedelijk is de waterput de 

meer stabiele opvolger van de waterkuil. 

Waterput 215 (structuur 518)

Inleiding

De waterput is relatief hoog aangesneden op vlak 1 (0,76 m + NAP). Op dit niveau was 

een rond spoor met een diameter van 1,8 m te onderscheiden. Het bleek slechts om de 

binnenste, bovenste opvulling te gaan. Na het verdiepen tot vlak 2 (0,58 m + NAP) en 

vlak 3 (0,35 m + NAP) tekende zich de gehele omvang van de ronde waterput af met 

een diameter van 3 m. 

De waterput doorsnijdt op vlak 2 (als spoor 61) enkele kuilen en een greppel uit de 

Romeinse tijd. De waterput is op vlak 3 gecoupeerd (spoor 37).

Opbouw

De insteek van de waterput (vullingen 2 en 6) is in doorsnede 2,3 m breed en 0,95 m 

diep (figuur 5.69). De vulling van de insteek bestaat uit heterogeen licht grijs tot licht 

grijsbruin zand. Onderin de insteek zijn resten van een beschoeiing gevonden met 

daarbinnen de kern van de waterput (vullingen 8-10). De bovenkant van het hout ligt 

op 0,35 m – NAP. Boven het hout bevindt zich de jongste, gelaagde opvulling van de 

waterput (vullingen 1 t/m 5). 

Constructie

De beschoeiing is rond en heeft een doorsnede van 1,25 m. De constructie is 

opgebouwd uit naast elkaar geplaatste, verticale planken (figuur 5.69). De planken zijn 

aangepunt. De diepste planken reiken tot de onderkant van de waterput op 0,60 m – 

NAP. 

Afdanking en post-depositie

De kern van de waterput is na afdanking dichtgeslibd met licht bruingrijs zand 

met grillige, humeuze siltige spoellaagjes (vullingen 8-11) (figuur 5.69). De laatste 

natuurlijke opvulling is een humeuze, grijsbruine zandlaag bovenin de kern (vulling 7). 

De waterput is daarna in enkele fasen dichtgegooid met donker bruingrijs, vuil zand 

(vullingen 1 t/m 5). Vooral vulling 1 is rijk aan nederzettingsafval. Houtskoolresten en 

verbrande klei in vullingen 4 en 5 duiden op dumpafval afkomstig van een haard of een 

andere vuurbron.

Vondsten

De vondsten zijn verspreid over de verschillende vullingen, maar de meeste zijn 

afkomstig uit de bovenste dumplagen met nederzettingsafval (vullingen 1-3). 

Aardewerk, dierlijk bot en steen zijn het best vertegenwoordigd (tabel 5.25).
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put vlak spoor vulling categorie aantal gewicht (g)

56 2 61 1 dierlijk bot 1 3,8

56 2 61 1 verbrande klei 1 4,5

56 3 37 1 aardewerk Romeinse tijd 115 1872,2

56 3 37 1 aardewerk vroege middeleeuwen 47 1287,7

56 3 37 1 keramisch bouwmateriaal 17 2959

56 3 37 1 dierlijk bot 70 1394,5

56 3 37 1 metaal 5 192,2

56 3 37 1 slak 6 366

56 3 37 1 steen 29 1459,5

56 3 37 1 verbrande klei 17 333,3

56 3 37 2 aardewerk Romeinse tijd 21 364,6

56 3 37 2 dierlijk bot 4 102,9

56 3 37 2 keramiek 1 64,5

56 3 37 2 steen 2 137,2

56 3 37 3 aardewerk Romeinse tijd 9 82

56 3 37 3 aardewerk vroege middeleeuwen 3 79,1

56 3 37 3 metaal 1 2,4

56 3 37 3 steen 1 10,5

56 3 37 3 verbrande klei 6 71

56 3 37 9 aardewerk Romeinse tijd 1 7,3

56 3 37 10 aardewerk vroege middeleeuwen 1 8,7

56 3 37 10 dierlijk bot 147 32

56 3 37 10 glas 2

56 3 37 10 houtskool 37 2

56 3 37 10 keramiek 76 245

56 3 37 10 keramisch bouwmateriaal 7 2

56 3 37 10 metaal 21 3

56 3 37 10 schelp 1092 89

56 3 37 10 steen 79 33

56 3 37 10 verbrande klei 10 21

56 3 37 11 aardewerk Romeinse tijd 3 28,8

56 3 37 11 dierlijk bot 7 87,1

totaal       1839 11345,8

Datering

De verschillende vullingen van de waterput bevatten over het algemeen een mix van 

Romeinse en vroegmiddeleeuwse scherven. Een uitzondering geldt voor de insteek 

(vulling 2). Deze bevat enkel Romeinse scherven. De scherven zijn echter geen goede 

basis voor datering. De vuile vulling en de scherven zijn vermoedelijk opgespit uit 

onderliggende Romeinse sporen. De kern van de waterput (vullingen 9-11) en de 

oudste opvulling daarboven (vulling 3) bevatten zowel Romeinse als vroegmiddel-

eeuwse scherven. Deze laatste scherven, 2 ruwwandige en 2 handgevormde, plaatsen 

de waterput in de Merovingische periode. De jongste Merovingische scherf van 

handgevormd aardewerk uit vulling 1 dateert de laatste opvulling in de 7e-8e eeuw.

Tabel 5.25 
Vondsten uit waterput 215
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Waterkuil 216 (structuur 519)

Inleiding

De waterkuil is relatief hoog aangesneden op vlak 1 (0,69 m + NAP). Op dit niveau was 

een ovaal spoor met een omvang van 1,6 x 1,2 m te onderscheiden. Het bleek slechts 

om de binnenste, bovenste opvulling van de kuil te gaan (spoor 71). Na het verdiepen 

tot vlak 2 (0,47 m + NAP) en vlak 3 (0,33 m + NAP) tekende zich de gehele waterkuil af. 

De ovale kuil bleek een omvang van 2,3 x 1,8 m te hebben. 

De waterkuil doorsnijdt op vlak 2 (als spoor 61) een kuil en een greppel uit de Romeinse 

tijd. De waterkuil wordt zelf doorsneden door een vroegmiddeleeuwse waterput 

(structuur 517). Waterkuil 216 is op vlak 3 gecoupeerd (spoor 58).

Opbouw

De insteek van de waterkuil is in doorsnede 1,4 m breed en 0,72 m diep (figuur 5.70). 

De waterkuil reikt tot 0,39 m – NAP. Kort na het uitgraven – nog tijdens het gebruik – 

moet de waterkuil onderin al snel gevuld zijn met schoon licht bruingrijs zand uit de 

met waterverzadigde en onbeschoeide insteek (onderin vulling 4). Boven de schone 

zandlaag bevinden zich de jongere opvullingen van de waterkuil (vullingen 1-3 en de 

bovenste helft van vulling 4). 

Afdanking en post-depositie

Het voornoemde proces van dichtslibben onderin de waterkuil leidde vermoedelijk snel 

tot het buiten gebruik raken van de waterkuil. De waterkuil is kort daarna in enkele 

fasen dichtgegooid met donker bruingrijs, vuil zand met houtskoolresten en verbrande 

klei (vullingen 1 t/m 3) (figuur 5.70). 

Vondsten

De vondsten zijn verspreid over de verschillende vullingen. De meeste zijn afkomstig 

uit de bovenste dumplagen met nederzettingsafval (vullingen 1-3). Aardewerk, 

keramisch bouwmateriaal en dierlijk bot zijn het best vertegenwoordigd (tabel 5.26). 

Opvallende vondsten uit de Romeinse tijd zijn een sleutel van ijzer (vulling 1)91 en een 

wandfragment van licht blauwgroen vensterglas.92

91  V.6406; zie H7, paragraaf 7.1.3.
92  V.6417; zie H10, paragraaf 10.2.

vu 1

vu 2

vu 3

vu 4

Figuur 5.70
Doorsnede van waterkuil 216
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put vlak spoor vulling categorie aantal gewicht (g)

56 2 212 1 aardewerk Romeinse tijd 1 8

56 2 212 1 keramisch bouwmateriaal 1 155,4

56 3 58 onbekend glas 1 1,9

56 3 58 1 aardewerk Romeinse tijd 15 180,6

56 3 58 1 aardewerk vroege middeleeuwen 4 206,1

56 3 58 1 dierlijk bot 16 319,5

56 3 58 1 metaal 1 36,8

56 3 58 1 slak 5 63,9

56 3 58 1 steen 2 75,4

56 3 58 1 verbrande klei 1 27

56 3 58 2 aardewerk Romeinse tijd 4 52,1

56 3 58 2 keramisch bouwmateriaal 1 532,9

56 3 58 2 dierlijk bot 1 13,9

56 3 58 2 slak 4 171,8

56 3 58 2 steen 1 46,1

56 3 58 3 aardewerk vroege middeleeuwen 8 81,5

56 3 58 3 dierlijk bot 1 12,3

56 3 58 3 metaal 1 3,4

56 3 58 3 slak 1 7,1

56 3 58 4 aardewerk Romeinse tijd 2 21

totaal         71 2016,7

Datering

De insteek van de waterkuil bevat twee Romeinse scherven (vulling 4). Uitgaande van 

de stratigrafische positie gaat het hier echter om opspit uit onderliggende Romeinse 

sporen. De rest van de opvullingen bevat zowel Romeinse als vroegmiddeleeuwse 

scherven. Blijkbaar gaat het om geroerd oud nederzettingsafval. Het jongste materiaal, 

bestaande uit ruwwandig (tonvormig) en handgevormd (Hessens-Schortens, HIII) 

aardewerk plaatst de waterkuil in de Merovingische periode en wel in de 7e-8e eeuw.

Waterput 218 (structuur 521)

Inleiding

De waterput is op vlak 1 aangesneden op 0,40 m + NAP. De ronde insteek had een 

diameter van circa 3 m. Bij het verdiepen naar vlak 2 (0,21 m +NAP) nam deze omvang 

af tot 2,6 m. Op dit vlak bleek de waterput twee Romeinse greppels te doorsnijden 

(structuur 557). De waterput is op vlak 2 gecoupeerd.

Opbouw

De insteek van de waterput is in doorsnede 3,15 m breed en 1,2 m diep (vullingen 

2, 3, 4 en 5, figuur 5.71). De insteek is opgevuld met grijsbruin heterogeen zand 

inclusief houtskoolbrokjes en fosfaatvlekken. In het midden bevindt zich de kern 

met beschoeiing (vullingen 6-7), afgedekt door de jongste opvulling (vulling 1). De 

bovenkant van het hout ligt op 0,1 m – NAP. 

Constructie

De beschoeiing leek van bovenaf gezien eerst uit een half ronde constructie van twee 

verticale planken te bestaan met een omvang van 1,15 x 0,35 m. Bij het bergen van 

de beschoeiing bleek de ‘vlakke’ zijde toch enigszins gebogen. Vermoedelijk is de 

beschoeiing aan deze zijde platgedrukt en maakten de twee planken oorspronkelijk 

Tabel 5.26 
Vondsten uit waterkuil 216
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deel uit van een ronde constructie. Daar waar de planken op elkaar aansluiten, blijken 

enkele verticale palen en planken de grond in te zijn geslagen ter versteviging van de 

constructie. De onderkant van de beschoeiing ligt op 1,23 m – NAP.

Afdanking en post-depositie

De beschoeiing is mogelijk al tijdens het gebruik door inwaartse druk van de 

omliggende grondlagen samengedrukt en daarmee buiten gebruik geraakt. Na 

afdanking is de kern dichtgeslibd met bruin siltig en humeus zand (vullingen 6-7) 

(figuur 5.71). Hierbij is ook afval in de put gegooid: onderin vulling 6 is een laag mest 

met stro of rietstengels gevonden. De laatste opvulling bovenin de waterput bestaat 

uit grijsbruin heterogeen vlekkerig en kleiig zand met houtskoolbrokjes (vulling 1). In 

de eindfase is de depressie van de voormalige waterput dichtgegooid met vuile grond 

van de nederzetting.

Vondsten

De waterput telt in totaal 90 vondsten, vooral keramisch bouwmateriaal en steen 

(tabel 5.27). Het meeste materiaal is afkomstig uit vulling 2 van de insteek en uit de 

jongste opvulling van de waterput (vulling 1). 

put vlak spoor vulling categorie aantal gewicht (g)

57 1 4 1 keramisch bouwmateriaal 1 1718,8

57 2 7 1 aardewerk Romeinse tijd 1 45,9

57 2 7 1 aardewerk vroege middeleeuwen 13 163

57 2 7 1 keramisch bouwmateriaal 5 272,5

57 2 7 1 dierlijk bot 12 292,7

57 2 7 1 metaal 1 9,9

57 2 7 1 steen 3 408,1

57 2 7 1 verbrande klei 14 269,2

57 2 7 2 aardewerk Romeinse tijd 3 556

57 2 7 2 aardewerk vroege middeleeuwen 4 107,4

57 2 7 2 keramisch bouwmateriaal 9 1497,9

57 2 7 2 dierlijk bot 6 184,6

57 2 7 2 steen 3 834,6

57 2 7 2 verbrande klei 2 199,4

57 2 7 6 aardewerk Romeinse tijd 3 54,3

57 2 7 6 dierlijk bot 2 162,6

57 2 7 6 bouwkeramisch bouwmateriaal 2 456,6

57 2 7 6 steen 4 321

57 2 7 6 verbrande klei 2 303,5

totaal       90 7858

Datering

De heterogene, vuile opvulling van de instreek is een aanwijzing dat de waterput 

door oude bovengrond van een voorafgaande bewoningsperiode is gegraven. De 

samenstelling van de vondsten bevestigt dit beeld. De insteek bevat zowel Romeinse 

als vroegmiddeleeuwse scherven. Het Romeins materiaal in de waterput is als opspit 

uit onderliggende Romeinse greppels te beschouwen. 

Het vroegmiddeleeuws aardewerk uit de verschillende vullingen bestaat uit 

ruwwandig, handgevormd aardewerk (Hessens-Schortens HIII) en gladwandig 

aardewerk (onder andere een knikwandpot van type KWT-2.43). De samenstelling van 

het aardewerk plaatst de waterput tussen 585 en 670 n.Chr.

Tabel 5.27 
Vondsten uit waterput 218



142	 naaldwIjk

Waterput 219 (structuur 522)

Inleiding

De waterput is op vlak 1 aangesneden op 0,49 m + NAP. De ronde insteek had een 

diameter van circa 2,8 m. Bij het verdiepen naar vlak 2 (0,22 m +NAP) nam deze 

omvang af tot 2,4 m. Zowel op vlak 1 als 2 doorsnijdt de waterput sporen van een  

inheems-Romeinse huisplattegrond (NH08-1). De waterput is op vlak 2 gecoupeerd.

Opbouw

De waterput is in doorsnede 2,6 m breed. Het spoor is 1,1 m diep en reikt tot circa 0,9 

m - NAP. De insteek is opgevuld met licht grijs siltig zand (vulling 5, figuur 5.72). In het 

midden van de waterput bevindt zich de kern met resten van de beschoeiing (vulling 

6). De bovenkant van het hout ligt op 0,1 m – NAP. Boven de kern en de beschoeiing 

bevinden zich de jongste opvullingen (vullingen 1 t/m 3).

Constructie

De beschoeiing is niet goed bewaard. Toch is de oorspronkelijke constructie nog goed 

te herkennen in het patroon van de houtelementen. De beschoeiing bestaat uit een 

vierkant frame van verticale hoekpalen met horizontale planken daartussen (figuur 

5.72). De omvang van het frame bedraagt 80 x 80 cm. Het horizontale houtwerk valt 

samen met vulling 6; de verticale palen reiken tot de onderkant van de waterput op 

circa 0,9 m – NAP (vulling 5).

Afdanking en post-depositie

De beschoeiing van de waterput is onder druk van de omliggende grondlagen 

vervormd. Na afdanking heeft de waterput nog geruime tijd open gelegen. Binnen 

en rondom de kern is namelijk onder natte omstandigheden een venige zandlaag 

gevormd (respectievelijk vulling 4 en 6) (figuur 5.72). Hierna is de waterput in 

twee fasen dichtgegooid: eerst met een licht bruingrijze kleiige zandlaag inclusief 

fosfaatvlekken (vulling 2) en vervolgens met een donker bruingrijze kleiige zandlaag 

inclusief houtskoolbrokjes en brokken verbrande klei/leem (vulling 1). Vooral deze 

laatste vulling lijkt een dump van - vuur gerelateerd - nederzettingsafval te zijn.

Vondsten

De waterput bevat in totaal 92 vondsten, vooral aardewerk, keramisch bouwmateriaal 

en dierlijk bot (tabel 5.28). De vondsten komen verspreid over alle vullingen voor. Het 

meeste is afkomstig uit de bovenste opvullingen (vullingen 1 t/m 3) en vooral uit de 

dumplaag met nederzettingsafval van vulling 1.
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Figuur 5.72 
Doorsnede waterput 219 (boven) met bovenaanzicht vierkante beschoeiing (onder) 
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put vlak spoor vulling categorie aantal gewicht (g)

57 1 58 1 aardewerk Romeinse tijd 1 80,9

57 1 58 1 keramisch bouwmateriaal 2 142,3

57 2 24 1 aardewerk vroege middeleeuwen 2 33,9

57 2 24 1 dierlijk bot 24 524,9

57 2 24 1 keramisch bouwmateriaal 2 330,9

57 2 24 1 metaal 2 127,3

57 2 24 1 steen 1 26,3

57 2 24 1 verbrande klei 5 250,5

57 2 24 2 aardewerk Romeinse tijd 1 5,3

57 2 24 2 dierlijk bot 8 333,6

57 2 24 2 verbrande klei 1 18,6

57 2 24 3 aardewerk vroege middeleeuwen 5 96,2

57 2 24 3 dierlijk bot 5 40,6

57 2 24 3 keramisch bouwmateriaal 2 85

57 2 24 3 steen 1 6,3

57 2 24 4 aardewerk Romeinse tijd 3 23,6

57 2 24 4 aardewerk vroege middeleeuwen 7 175,9

57 2 24 4 dierlijk bot 5 147,6

57 2 24 4 keramisch bouwmateriaal 1 166,3

57 2 24 4 metaal 2 20,1

57 2 24 4 verbrande klei 1 81,7

57 2 24 6 aardewerk Romeinse tijd 2 94,3

57 2 24 6 aardewerk vroege middeleeuwen 3 42

57 2 24 6 dierlijk bot 6 317,6

totaal       92 3171,7

Datering

Het Romeins aardewerk uit de waterput is als opspit uit onderliggende Romeinse (paal)

kuilsporen of als geroerd materiaal uit de omgeving te beschouwen. Handgevormd, 

gladwandig en vooral ruwwandig aardewerk uit de verschillende vullingen duiden op 

een Merovingische ouderdom. Een scherf gladwandig, zwart geglad aardewerk met 

rechthoekige radstempelversiering uit vulling 3 levert de meest nauwkeurige datering 

op: tussen 585 en 670 n.Chr.

Waterput 220 (structuur 523)

Inleiding

De waterput is op vlak 1 aangesneden op 0,45 m + NAP. De ronde insteek had een 

diameter van circa 2,45 m. Bij het verdiepen naar vlak 2 (0,2 m +NAP) nam deze 

omvang af tot 2,0 m. Op vlak 1 doorsnijdt de waterput sporen van een inheems-

Romeinse huisplattegrond (NH08-1). De waterput is op vlak 2 gecoupeerd.

Opbouw

De waterput is in doorsnede 2,3 m breed en 0,8 m diep. De insteek is opgevuld met 

grijs siltig zand (vullingen 2-3, figuur 5.73). In het midden van de waterput bevindt zich 

de kern met resten van de beschoeiing (vullingen 4-5). De bovenkant van het hout ligt 

op 0,3 m – NAP. Boven de kern en de beschoeiing bevinden zich de jongste opvulling 

(vulling 1).

Tabel 5.28 
Vondsten uit waterput 219
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Constructie

De beschoeiing is samengesteld uit een mix van verschillende typen verticale en 

horizontale – grotendeels hergebruikte – houtelementen, variërend van palen, 

scheepshout tot delen van uitgeholde bomen. Vooral deze laatste vormden 

oorspronkelijk de basis van een ronde putconstructie met een diameter van circa 1 m 

(figuur 5.74). Bij het opgraven bleek de beschoeiing echter vervormd tot een ovaal. Het 

horizontale houtwerk valt grotendeels samen met vullingen 4 en 5. De onderkant van 

de beschoeiing ligt op 0,5 m – NAP (vulling 5).

Afdanking en post-depositie

De beschoeiing van de waterput is onder zijwaartse druk vervormd en gescheurd. Na 

afdanking is de waterput dichtgeslibd met lichtgrijs gelaagd siltig zand (vulling 5) en 

vervolgens – onder invloed van begroeiing en bodemvorming- afgedekt door humeus 

bruingrijs sterk humeus, siltig zand (vulling 4, figuur 5.73). Hierna is de waterput 

dichtgegooid met bruingrijs kleiig zand inclusief veel brokken verbande klei/leem 

(vulling 1). Vermoedelijk gaat het hier om een dump van nederzettingsafval.

Vondsten

De waterput bevat in totaal 232 vondsten die verspreid over de verschillende vullingen 

voorkomen (tabel 5.29). Het meeste materiaal, vooral verbrande klei en (Romeins) 

aardewerk, is afkomstig uit de jongste opvulling met een dump van nederzettings-

afval. Opvallende Romeinse metaalvondsten zijn bronsblik en een fragment van een 

riembeslag uit de insteek van vulling 2.93

93  Beide uit v.7967.

Figuur 5.74 
Ronde beschoeiing onderin waterput 220
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put vlak spoor vulling categorie aantal gewicht (g)

57 1 76 1 aardewerk Romeinse tijd 10 134,7

57 1 76 1 steen 1 4,1

57 2 20 1 aardewerk Romeinse tijd 1 9,8

57 2 20 1 aardewerk vroege middeleeuwen 1 11,3

57 2 20 1 keramisch bouwmateriaal 3 113,7

57 2 20 1 dierlijk bot 7 74,9

57 2 20 1 steen 13 373,1

57 2 20 1 verbrande klei 71 2526,4

57 2 20 2 aardewerk Romeinse tijd 28 1025,9

57 2 20 2 aardewerk middeleeuwen 16 407,9

57 2 20 2 keramisch bouwmateriaal 8 1613,6

57 2 20 2 dierlijk bot 4 128,9

57 2 20 2 keramiek 3 186,6

57 2 20 2 metaal 9 416,3

57 2 20 2 steen 6 192,5

57 2 20 2 verbrande klei 3 89,8

57 2 20 4 aardewerk Romeinse tijd 2 18,8

57 2 20 4 aardewerk vroege middeleeuwen 1 2,6

57 2 20 4 keramisch bouwmateriaal 1 85,6

57 2 20 4 dierlijk bot 23 975,6

57 2 20 4 verbrande klei 21 1161,8

totaal         232 9553,9

Datering

De insteek, kern en opvulling van de waterput bevatten zowel Romeinse als vroegmid-

deleeuwse scherven. Gezien de doorsnijding van onderliggende Romeinse sporen zijn 

de Romeins vondsten als opspit of als afval uit geroerde grond te beschouwen. 

De rest van het aardewerk uit de verschillende vullingen bestaat voornamelijk uit 

ruwwandig en gladwandig aardewerk uit de Merovingische periode. De waterput 

bevat echter ook een component jongere scherven. Het gaat om drie scherven van 

bakseltype w9, w1 en w12 (uit resp. vullingen 1, 2 en 4). Deze plaatsten de waterput in 

de Karolingische periode.

Een van de houtelementen van de beschoeiing is dendrochronologisch gedateerd. Het 

houtmonster bleek een onbekend aantal ringen (van het spinthout tot de wankant) te 

missen. Rekening houdend met deze beperking en het secundair gebruik van het hout, 

leverde het onderzoek een datering na 960 n.Chr. op.94 Uitgaande van de datering van 

het hout en het aardewerk is de waterput vermoedelijk tussen 960 en 1050 n.Chr. in 

gebruik geweest, in de eindfase van de vroege middeleeuwen.

Waterput 221 (structuur 524)

Inleiding

De waterput is op vlak 1 aangesneden op circa 0,45 m + NAP en had daar een diameter 

van minimaal 2,45 m. Bij het verdiepen naar vlak 2 (0,45 m - NAP) nam deze omvang af 

tot 2,25 m. Op vlak 1 doorsnijdt de waterput een vlek – vermoedelijk een depressie van 

de vondstlaag - met Romeinse scherven. De waterput is op vlak 2 gecoupeerd.

94 V.7972; RING-dendrocode NLW00090.

Tabel 5.29 
Vondsten uit waterput 220
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Opbouw

De waterput is in doorsnede 2,2 m breed en 0,68 m diep. De insteek is opgevuld met 

grijs siltig zand (vullingen 3-4, figuur 5.75). In het midden van de waterput bevindt zich 

de kern met resten van de beschoeiing (vullingen 2, 5 en 6). De bovenkant van het hout 

ligt op 0,8 m - NAP. Boven de kern en de beschoeiing bevindt zich de jongste opvulling 

(vulling 1).

Constructie

De beschoeiing bestaat uit een vierkant frame van circa 80 x 80 cm m. Het frame is 

opgebouwd uit naast elkaar geplaatste - deels gekliefde en aangepunte - verticale 

planken en palen (figuur 5.76). Het houtwerk blijkt niet meer geheel in situ te liggen. 

Aan de buitenkant van de noordzijde is een losse, horizontale plank gevonden. 

Vermoedelijk heeft deze gediend om de verticale houtelementen onderling te 

verbinden. Aan de westzijde valt op dat enkele verticale houtelementen niet op een lijn 

liggen met de rest. Mogelijk is hier sprake van reparatie. Het hout van de beschoeiing 

reikt tot de onderkant van de waterput op 1,13 m – NAP.

Afdanking en post-depositie

De beschoeiing van de waterput is onder druk van de omliggende grondlagen enigszins 

vervormd: zo zijn enkele verticale planken aan de noordzijde (aan de bovenkant) 

naar binnen gedrukt. Na afdanking is de waterput dichtgeslibd met lichtgrijs siltig 

zand met spoellaagjes (vulling 6) en vervolgens – onder invloed van begroeiing en 

bodemvorming – afgedekt door donkerbruin, sterk humeus siltig zand (vulling 5) 

(figuur 5.75). Hierna is de waterput in twee fasen dichtgegooid: eerst met lichtgrijze 

zandige klei (vulling 2) en daarna met donkergrijze, vuile zandige klei. Een humeus 

niveau onderin vulling 2 wijst erop dat de – vochtige, begroeide – kuil een tijd heeft 

opgelegen tussen de twee fasen van dichtgooien. Het hout dat boven het grondwater-

niveau uitstak, is met de tijd vergaan. Boven dit niveau is nog wel een humeuze vulling 

van het vergane hout te herkennen.

Vondsten

De waterput bevat in totaal 162 vondsten die verspreid over de verschillende vullingen 

voorkomen (tabel 5.30). Het meeste materiaal, vooral (vroegmiddeleeuws) aardewerk 

en dierlijk bot, is afkomstig uit een van de jongste opvullingsfasen van de waterput 

(vulling 2). Opvallende Romeinse metaalvondsten zijn bronsblik en een fragment van 

een riembeslag uit de insteek van vulling 2.95

95  Beide uit v.7967.
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put vlak spoor vulling categorie aantal gewicht (g)

57 2 30 1 aardewerk Romeinse tijd 2 25,7

57 2 30 1 keramisch bouwmateriaal 1 4,1

57 2 30 1 dierlijk bot 8 217,9

57 2 30 2 aardewerk Romeinse tijd 4 39,2

57 2 30 2 aardewerk vroege middeleeuwen 52 730,2

57 2 30 2 dierlijk bot 1 96,5

57 2 30 2 slak 3 28,2

57 2 30 3 aardewerk Romeinse tijd 39 711

57 2 30 3 keramisch bouwmateriaal 2 202,3

57 2 30 3 dierlijk bot 31 371,3

57 2 30 3 keramiek 2 167,4

57 2 30 3 steen 1 18,8

57 2 30 4 aardewerk Romeinse tijd 3 24,6

57 2 30 5 aardewerk vroege middeleeuwen 3 18,1

57 2 30 5 dierlijk bot 6 186,4

57 2 30 6 aardewerk Romeinse tijd 3 37,8

57 2 30 6 dierlijk bot 1 6,7

totaal       162 2886,2

Datering

De insteek van de waterput bevat uitsluitend Romeinse scherven. De kern bevat 

zowel Romeinse als vroegmiddeleeuwse scherven. Uitgaande van de doorsnijding 

door de onderliggende Romeinse vondstlaag zijn de Romeinse vondsten als opspit te 

beschouwen. Een vroegmiddeleeuwse ouderdom ligt het meest voor de hand. Drie 

ruwwandige scherven in de laatste natuurlijke opvullingsfase van de waterput dateren 

uit de Merovingische periode (vulling 5). Een pot van het type WIIIA (geel baksel w6) in 

de afdekkende antropogene opvulling van de kern lijkt (de demping van) de waterput 

in de Karolingische periode te plaatsen (vulling 2) (zie figuur 6.25).96 De pot is mogelijk 

als ritueel ‘afscheid’ in de waterput achtergelaten.

96  V.7952.

Figuur 5.76 
Vierkante beschoeiing van verticale planken en 
palen van waterput 221

Tabel 5.30 
Vondsten uit waterput 221



152	 naaldwIjk

Waterput 222 (structuur 525)

Inleiding

De waterput is op vlak 1 aangesneden op circa 0,26 m - NAP. Het spoor was op dit 

niveau grotendeels verstoord: de waterput bleek al eerder onderzocht te zijn in de 

proefsleuven van ARC uit 2003. Het onderzoek wees toen uit dat de ronde waterput 

een diameter had van 2,5 m. De waterput is in 2003 slechts tot een diepte van 

maximaal 90 cm uitgegraven. Tijdens het Archol-onderzoek is de onderste helft van de 

waterput alsnog onderzocht.97

Op de sporenkaart van het ARC-onderzoek valt op dat de waterput twee zuidwest-

noordoost georiënteerde greppels doorsnijdt. Deze sluiten in het westen aan op de 

wandgreppels van een Romeinse huisplattegrond uit het Archol-onderzoek (NH08-1).

Opbouw

Volgens het ARC-onderzoek kenmerkte de waterput zich in doorsnede door een 

trechtervormige opbouw. Uit het aanvullend onderzoek van Archol blijkt dat de 

waterput nog tot 57 cm onder vlak 1 reikt (tot 0,83 m – NAP). In het midden van de 

waterput bevindt zich de kern met resten van de beschoeiing (vullingen 2 en 4). De 

bovenkant van het hout ligt op 0,27 m - NAP. Aan de buitenkant van de houtconstructie 

is nog een restant van de insteek waargenomen in de vorm van een donkergrijze 

zandige kleivulling (vulling 3). De bovenste vulling, aangesneden op vlak 1, is te 

rekenen tot de jongste opvulling van de waterput (vulling 1).

Constructie

De beschoeiing bestaat uit een vierkant frame van circa 1,0 x 1,0 m. Het frame is 

opgebouwd uit naast elkaar geplaatste - deels gekliefde - verticale planken, balken en 

palen (figuur 5.77). Het hout van de beschoeiing reikt maximaal tot het diepste niveau 

van de waterputkern op 0,83 m – NAP.

97  Nieuwhof et al. 2004, 23-26.

Figuur 5.77 
Vierkant frame met verticale planken, balken 
en palen van waterput 222
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Afdanking en post-depositie

Na afdanking is de kern van de waterput eerst dichtgeslibd met bruingrijs siltig zand 

(vulling 4) en vervolgens – onder invloed van begroeiing en bodemvorming – afgedekt 

met een donkerbruin, licht zandige en humeuze klei (vulling 2). Hierna is de waterput 

dichtgegooid met lichtgrijze, zandige klei (vulling 1).

Vondsten

De waterput bevat in totaal 70 vondsten die verspreid over de verschillende vullingen 

voorkomen (tabel 5.31). Het meeste materiaal, vooral aardewerk, keramisch 

bouwmateriaal en dierlijk bot, is afkomstig uit de jongste opvullingsfasen van de 

waterput (vullingen 1- 2). 

put vlak spoor vulling categorie aantal gewicht (g)

66 1 101 1 aardewerk Romeinse tijd 6 332,5

66 1 101 1 aardewerk vroege middeleeuwen 1 16,6

66 1 101 1 keramisch bouwmateriaal 4 421,4

66 1 101 1 dierlijk bot 7 153

66 1 101 1 steen 1 7,7

66 1 101 2 aardewerk Romeinse tijd 7 278,3

66 1 101 2 aardewerk vroege middeleeuwen 4 89,2

66 1 101 2 keramisch bouwmateriaal 2 284,6

66 1 101 2 dierlijk bot 14 265,5

66 1 101 3 aardewerk Romeinse tijd 10 212,5

66 1 101 3 aardewerk vroege middeleeuwen 3 27,6

66 1 101 3 dierlijk bot 2 11,8

66 1 101 4 aardewerk Romeinse tijd 5 110,2

66 1 101 4 keramisch bouwmateriaal 1 96,1

66 1 101 4 dierlijk bot 3 12

totaal       70 2319

Datering

Het aardewerk uit de kern en de insteek stamt uit de Romeinse tijd. De insteek 

bevat echter ook aardewerk uit de vroege middeleeuwen. Het ligt dan ook voor de 

hand dat de Romeinse vondsten zijn opgespit uit de sporen van de onderliggende 

huisplattegrond (huis NH08-1). 

Het vroegmiddeleeuwse aardewerk uit de verschillende vullingen bestaat uit 7 

ruwwandig scherven en 1 gladwandige scherf van een zwarte, gepolijste knikwandpot. 

Deze scherven plaatsen de waterput in de Merovingische periode.

Een van de planken (eik) bleek geschikt voor dendrochronologisch onderzoek. Het 

onderzoek leverde een datering op: 698 n.Chr.±6.98 Gaten in de planken wijzen 

op secundair gebruik. Uitgaande van dit secundair gebruik en de datering van het 

aardewerk is het gebruik van de waterput in het eerste kwart van de 8e eeuw te 

plaatsen.

98 V.8053; RING-dendrocode NLW00100.

Tabel 5.31 
Vondsten uit waterput 222
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Waterput 225 (structuur 528)

Inleiding

Het hoogste van de waterput niveau is aangesneden in werkput 62, namelijk op 0,07 

m + NAP (vlak 1). De ronde insteek heeft hier een omvang van 3,7 m. Ter hoogte van 

de insteek bevinden zich drie Romeinse greppels, waaronder de wandgreppel van 

een Romeinse huisplattegrond (NH08-2). De ruimtelijke relatie met de greppels was 

niet goed te bepalen door de ligging in de randzone van verschillende werkputten. De 

waterput is op vlak 1 gecoupeerd, in zowel werkput 62 als 65.

Opbouw

De waterput kenmerkt zich in doorsnede door een trechtervormige opbouw (figuur 

5.78). In het midden (onderin) bevindt zich de kern. Deze kern is bij de aanleg van de 

waterput uitgegraven tot in de bovenkant van een veenlaag op 1,53 m – NAP. Boven 

de kern bevinden zich de verschillende opvullingslagen (vullingen 1 t/m 5). In deze 

opvulling zijn verticale palen aangetroffen die tot in de kern reiken. De bovenkant van 

het hout ligt op 0,53 m - NAP. 

Constructie

De beschoeiing bestaat uit een vierkant frame van circa 90 x 90 cm. Het frame is 

opgebouwd uit een rij naast elkaar geplaatste verticale palen (figuur 5.79). Ter hoogte 

van de hoeken blijken extra palen in de grond te zijn geslagen voor de stevigheid. 

In het midden van de kern bevindt zich een welpaal. De paal is tot in de top van een 

onderliggende veenlaag geslagen op 1,75 m – NAP.

Afdanking en post-depositie

De beschoeiing van de waterput is onder druk van de omliggende grondlagen 

enigszins vervormd: zo zijn enkele verticale planken (aan de bovenkant) naar binnen 

gedrukt. Na afdanking is de waterput dichtgeslibd met spoellaagjes van lichtgrijs zand, 

afgewisseld door humeuze, siltige zandlagen. Hierna is de waterput in enkele fasen 

opgevuld geraakt. De afgedankte waterput is op natuurlijke wijze verder dichtgeslibd 

met zandlaagjes en humeuze, siltige zandlaagjes (vullingen 3 t/m 5) (figuur 5.78). De 

resterende laagte is daarna in een keer dicht gegooid met een homogeen pakket van 

relatief schoon, lichtbruingrijs zand (vullingen 1-2).

Vondsten

De waterput bevat 107 vondsten, vooral aardewerk (tabel 5.32). De vondsten zijn 

afkomstig uit de jongste opvullingslagen boven de kern.

 

Figuur 5.79 
Vierkant frame met verticale palen van water-
put 225
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put vlak spoor vulling categorie aantal gewicht (g)

62 1 33 1 aardewerk Romeinse tijd 23 307,2

62 1 33 1 dierlijk bot 5 96,6

62 1 33 2 aardewerk Romeinse tijd 28 366,4

62 1 33 2 aardewerk vroege middeleeuwen 1 32,9

62 1 33 2 dierlijk bot 13 169,9

62 1 33 2 verbrande klei 2 436,2

62 1 33 3 aardewerk Romeinse tijd 4 152,8

62 1 33 3 dierlijk bot 1 11,7

65 1 39 1 aardewerk Romeinse tijd 20 600,8

65 1 39 1 dierlijk bot 8 300,4

65 1 39 1 schelp 1 1,1

65 1 39 3 aardewerk Romeinse tijd 1 87

totaal         107 2563

Datering

De waterput is lastig te dateren gezien de onduidelijke ruimtelijke relatie met de 

Romeinse greppels. De jongste opvullingen van de waterput bevatten vooral Romeinse 

scherven en een vroegmiddeleeuwse scherf. Deze jongste scherf van ruwwandig 

aardewerk en het type beschoeiing (vergelijk waterput 222) zouden op een datering 

in de Merovingische periode kunnen wijzen. Gezien het ontbreken van vondsten in de 

kern, is een Romeinse ouderdom voor de gebruiksfase van de waterput echter niet uit 

te sluiten.

Waterkuil 226 (structuur 529)

Inleiding

De ronde waterkuil had op vlak 1 (0,02 m + NAP) een diameter van circa 2,0 m. De 

kuil blijkt aan de oostzijde door een andere waterkuil te zijn gegraven (waterkuil 227). 

Beide waterkuilen zijn op vlak 1 gecoupeerd.

Opbouw

De waterkuil is rond en 104 cm diep in doorsnede. De bodem van de kuil ligt op 1,02 

m – NAP (figuur 5.80).

Afdanking en post-depositie

De waterkuil is na gebruik in enkele lagen dichtgegooid met grijsbruin humeus, siltig 

zand (vulling 1). Enkele grijze spoellaagjes met dunne humeuze bandjes binnen deze 

zandlaag wijzen op waterinvloed met enige plantengroei tijdens deze opvullingsfasen.

Vondsten

Bij de opvulling is wat zwerfafval in de waterkuil terecht gekomen (N= 1), waaronder 

aardewerk en dierlijk bot (tabel 5.33).

Tabel 5.32 
Vondsten uit waterput 225

Figuur 5.80
Doorsnede van waterkuilen 226 (rechts) en 
227 (links)
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put vlak spoor vulling categorie aantal gewicht (g)

65 1 12 1 aardewerk Romeinse tijd 5 45,8

65 1 12 1 aardewerk vroege middeleeuwen 1 6,9

65 1 12 1 keramisch bouwmateriaal 1 22,5

65 1 12 1 dierlijk bot 3 54,1

65 1 12 1 steen 1 13,9

65 1 12 1 verbrande klei 2 22,2

totaal       13 165,4

Datering

De jongste scherf uit de opvulling is een stuk ruwwandig aardewerk van een 

Merovingische pot. Deze plaatst de waterkuil in de vroege middeleeuwen. 

Waterkuil 227 (structuur 530)

Inleiding

De ronde waterkuil had op vlak 1 (0,02 m + NAP) een diameter van circa 1,55 m. De kuil 

blijkt aan de westzijde te zijn vergraven door een andere waterkuil (structuur 529). Zelf 

doorsnijdt de waterkuil een Romeinse greppel. De waterkuil is op vlak 1 gecoupeerd.

Opbouw

De waterkuil is rond en 90 cm diep in doorsnede (figuur 5.80). De bodem van de kuil 

ligt op 0,88 m – NAP.

Afdanking en post-depositie

De waterkuil is na gebruik dichtgegooid met lichtgrijsbruin, schoon zand (vulling 1). 

Enkele dunne, humeuze bandjes in de opvulling geven aan dat de waterkuil in drie 

lagen kort na elkaar is dichtgegooid. Vermoedelijk is niet al te lange tijd daarna de 

opvolger dwars door de opvulling van waterkuil 227 gegraven: waterkuil 226 (structuur 

529).

Vondsten

De vulling oogt niet alleen schoon: de waterkuil bevat nauwelijks afval. Uiteindelijk is 

slechts een Romeinse scherf ruwwandig aardewerk gevonden (tabel 5.34).

put vlak spoor vulling categorie aantal gewicht (g)

65 1 13 2 aardewerk Romeinse tijd 1 18,3

Datering

De opvulling van de waterkuil bevat slechts een Romeinse scherf. Vermoedelijk gaat 

het hier om een secundaire context: de scherf kan opgespit zijn uit onderliggende 

greppel of kan bij het dichtgooien hier terecht zijn gekomen. 

Waterkuil 227 is vermoedelijk als opvolger door de flank van waterkuil 226 gegraven. 

Uitgaande van deze ruimtelijke relatie en het vroegmiddeleeuwse aardewerk in 

voorganger 226 is de waterkuil in de Merovingische periode te plaatsen.

Tabel 5.33 
Vondsten uit waterkuil 226

Tabel 5.34 
Vondsten uit waterkuil 227
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Waterkuil 228 (structuur 531)

Inleiding

De ronde waterkuil had op vlak 1 (0,25 m - NAP) een diameter van 2,95 m. De kuil blijkt 

door enkele Romeinse greppels te zijn gegraven. De waterkuil is op vlak 1 gecoupeerd.

Opbouw

De insteek van de waterkuil loopt naar beneden taps toe tot 76 cm diepte onder vlak 1 

(figuur 5.81). De vlakke bodem van de kuil ligt op 1,01 m – NAP.

 

Afdanking en post-depositie

De waterkuil is na gebruik in enkele lagen dichtgegooid met een heterogeen pakket 

van geroerd grijsbruin humeus, siltig zand (vullingen 1-2). 

Vondsten

Bij de opvulling is wat zwerfafval in de waterkuil terecht gekomen (N= 18), waaronder 

aardewerk en dierlijk bot (tabel 5.35).

put vlak spoor vulling categorie aantal gewicht (g)

65 1 41 1 aardewerk Romeinse tijd 7 213,1

65 1 41 1 aardewerk vroege middeleeuwen 3 65,9

65 1 41 1 keramisch bouwmateriaal 2 28,9

65 1 41 1 dierlijk bot 2 113,7

65 1 41 1 steen 2 46,4

65 1 41 1 verbande klei 1 32,9

65 1 41 2 aardewerk Romeinse tijd 1 14,6

totaal       18 515,5

Datering

De opvulling van de waterkuil bevat een mix van Romeinse en vroegmiddeleeuwse 

scherven. Uitgaande van de jongste scherven, 1 gladwandig en 1 ruwwandig, is de 

Figuur 5.81
Doorsnede waterkuil 228

Tabel 5.35 
Vondsten uit waterkuil 228
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waterkuil in de Merovingische periode te plaatsen. Het Romeins vondstmateriaal is 

vermoedelijk opspit uit de onderliggende greppels.

5.4.2 Vroege of late middeleeuwen

Inleiding
Bij een aantal middeleeuwse waterputten was er geen aardewerk aanwezig die een 

nadere indeling naar de late of de vroege middeleeuwen mogelijk konden maken. 

In andere gevallen lijken aardewerk en andere kenmerken van de waterput elkaar 

tegen te spreken bij een dergelijke indeling. Al deze waterputten met een ruime, 

middeleeuwse datering worden nu besproken.

Waterputten en -kuilen

Waterput 1 (structuur 69)

Inleiding

Deze waterput, herkend op vlak 2 op een diepte van 0,31 m – NAP, werd oversneden 

door een laatmiddeleeuwse gracht, waardoor in eerste instantie werd verwacht dat 

de waterput grotendeels vergraven zou zijn. Tijdens het couperen van het spoor bleek 

echter, dat de gracht slechts 1 m diep was en de waterput grotendeels intact. Het 

spoor is machinaal gecoupeerd en had gerekend vanaf het tweede sporenvlak nog 

een diepte van circa 2,90 m. Op een diepte van 1,70 m onder sporenvlak werden delen 

van een houten constructie zichtbaar. Hieronder bleek het spoor nog een vervolg te 

vertonen, wat mogelijk een aanwijzing is voor een eerdere gebruiksfase. 

Opbouw 

In het sporenvlak tekende deze waterput zich af als een rond ovale vlek met een 

maximale diameter van 3,9 m. In het midden bevond zich een nazak van kleiig zand; 

daarbuiten was de insteek te onderscheiden als een heterogeen zandige vulling (vulling 

4) (figuur 5.82). De zuidelijke helft van het spoor werd grotendeels oversneden door 

de eerder genoemde gracht, waardoor een klein deel van de nazak, de insteek en de 

plaggenwand (vulling 3) ontbraken. 

De kern (vullingen 2 t/m 6) van de waterput bevond zich direct onder de nazak en 

bestond bovenin uit rommelige bruingrijs humeus zand dat onderin de waterput 

veranderde in een donkerbruine zeer humeuze zandige vulling. 

Figuur 5.82 
Doorsnede van waterput 1 met 
plaggenopbouw
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Constructie

Waterput 1 is een zogenaamde plaggenput. De wanden zijn opgebouwd uit gestapelde 

trapeziumvormige kleiplaggen die rusten op een zeshoekig houten frame van 

horizontale planken (figuren 5.82 en 5.83). Een aantal van de grof bekapte planken van 

de constructie is voorzien van een pen-gatverbinding. In drie gevallen zijn de pennen 

nog bewaard gebleven. Onduidelijk is of alle aangetroffen planken onderdeel hebben 

uitgemaakt van de constructie. Twee van de planken bevinden zich namelijk iets boven 

de rest van de constructie en zouden dus ook afval kunnen zijn dat later in de waterput 

is gedumpt 

In het profiel zijn van boven tot onder de resten van een houten paal aangetroffen. 

Bovenin is alleen nog een donker bruine, humeuze vulling te herkennen; onderin is het 

hout nog bewaard. Onduidelijk is of het hierbij om een deel van de constructie of om 

een welpaal gaat. 

Afdanking en post-depositie

De gelaagde vulling van de kern geven aan dat de waterput na afdanking langere tijd 

heeft opgelegen en langzaam is dichtgeslibd. 

Vondsten 

Het vondstencomplex bestaat uit een verzameling van middeleeuws, Romeins en 

inheems materiaal (tabel 5.36). Naast het aardewerk is er een fragment van een 

dakpan, baksteen en fragmenten dierlijk bot gevonden.

Figuur 5.83 
Vierkante frame van waterput 1 waarop de 
plaggenput was gefundeerd
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put vlak spoor vulling categorie aantal gewicht (g)

25 2 15 1 keramisch bouwmateriaal 1 773,7

25 2 15 4 aardewerk Romeinse tijd 15 815

25 2 15 4 dierlijk bot 7 642,2

25 3 15 4 aardewerk vroege middeleeuwen 6 70,2

25 3 15 4 keramisch bouwmateriaal 4 447,5

25 3 15 4 steen 1 43,2

25 3 15 4 verbrande klei 1 30,2

25 3 15 5 aardewerk Romeinse tijd 1 4,1

25 3 15 6 dierlijk bot 1 3

25 3 15 6 aardewerk Romeinse tijd 5 239,8

25 3 15 6 keramisch bouwmateriaal 1 150,2

25 3 15 6 dierlijk bot 1 117,1

25 3 15 6 steen 1 497,6

totaal         45 3833,8

Datering en context 

De stratigrafische positie onder een 13e-eeuwse gracht plaatst de waterput in periode 

van de vroege tot en met het begin van de late middeleeuwen. De insteek van 

waterput bevat zowel Romeins als vroegmiddeleeuws aardewerk. Uitgaande deze 

laatste jongste scherven (een gladwandige en een ruwwandige) zou de waterput in 

de Merovingische periode te plaatsen zijn. In de omgevende ondergrond is echter 

zowel Romeins als vroegmiddeleeuws materiaa gevonden. Men dient dan ook in beide 

gevallen rekening te houden met opspit. Bovendien lijkt de opbouw met plaggen in 

Naaldwijk vooral kenmerkend lijkt te zijn voor de late middeleeuwen (bijlage 5.1). 

Conclusie is dat de waterput niet nader te dateren is dan de periode vroege tot late 

middeleeuwen.

Waterput 3 (structuur 76)

Inleiding

Deze waterput is al bij het vooronderzoek van het ARC aangetroffen.99 De waterput 

is doorsneden door een laatmiddeleeuwse greppel. De waterput doorsnijdt zelf een 

zuidwest-noordoost georiënteerde, smalle greppel uit de inheems-Romeinse tijd.

Het spoor is machinaal schavend gecoupeerd, waarbij op een diepte van 35 cm (circa 

0,57 m –NAP) reeds de restanten van een houten beschoeiing zichtbaar werden.

Opbouw 

Tijdens het onderzoek van het ARC is de bovenkant van het spoor vergraven. Het 

nog resterende deel van de waterput heeft een maximale diameter van 1,80 m en 

heeft op het sporenvlak een ovale vorm. Een groot deel van de waterput is echter 

verstoord door een greppel, waardoor de opbouw van de waterput moeilijk is vast te 

stellen. Ter hoogte van het hout bestaat de vulling uit een zeer humeus kleiig zand. Na 

verwijdering van het hout bleek het spoor nog circa 20 cm dieper te zijn. Dit onderste 

deel van de kuil is gevuld met lichtgrijs zand en heeft een verspoeld karakter. Deze 

vulling is waarschijnlijk ontstaan als gevolg van het opwellen van het grondwater 

tijdens het gebruik van de waterput. 

99  Nieuwhof et al. 2004.

Tabel 5.36 
Vondsten uit waterput 1
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Constructie

De nog resterende constructiedelen zijn opgebouwd uit verschillende (horizontale) 

houtelelementen: een balk, een plank en drie palen (figuur 5.84). Het hout ligt in een 

grofweg rechthoekig frame met maximale afmetingen van 97 bij 92 cm. De twee 

langste palen zijn evenwijdig aan elkaar neergelegd met een onderlinge afstand van 

40 cm. Dwars op de uiteinden hiervan zijn vervolgens in het noorden een balk en in het 

zuiden een plank en een paal geplaatst. Eén van de palen lijkt sporen van secundaire 

bewerking te vertonen; de paal is namelijk eerst aangepunt en later gekliefd. De 

zuidelijkste paal rustte niet meer direct op het andere hout wat impliceert dat de 

constructie niet intact is gebleven.

Afdanking en post-depositie

Na het in onbruik raken van de waterput is deze in eerste instantie op natuurlijke wijze 

opgevuld. Aanwijzingen voor een secundaire functie als afval ontbreken. Na enige tijd 

zijn de bovenste vulling vergraven door een laatmiddeleeuwse greppel. 

Vondsten

Zoals reeds aangegeven, zijn er geen aanwijzingen dat het spoor secundair als afvalkuil 

is gebruikt. Dit blijkt ook uit het kleine aantal vondsten (tabel 5.37).

put vlak spoor vulling categorie aantal gewicht (g)

27 3 119 3 dierlijk bot 1 10,1

27 3 119 3 steen 1 689,3

totaal 1 699,4

Datering en context

Gezien het ontbreken van dateerbaar vondstmateriaal uit de vulling is een 

nauwkeurige datering van de waterput niet mogelijk. Op basis van stratigrafische 

positie is de waterput in de periode vroege- of late middeleeuwen te plaatsen. 

Uitgaande van deze laatste periode zou waterput 3 tot een (achter)erf met drinkpoel 

uit de late middeleeuwen A te rekenen zijn (zie paragraaf 5.4.4 onder ‘Achtererf met 

drinkpoel’). 

Figuur 5.84 
Vierkante frame van palen, een plank en een 
balk onderin waterput 3 

Tabel 5.37 
Vondsten uit waterput 3
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Waterput 202 (structuur 504)

Inleiding

Waterput 2012 bevindt zich in werkput 54. Sporenvlak 1 is hier relatief hoog aangelegd 

aan de onderkant van de middeleeuwse vondstlaag (circa 0,45 m + NAP). De waterput 

is pas op vlak 2 (hier 0,16 m + NAP) ontdekt. De ronde tot ovale insteek heeft op dit 

niveau een afmeting van 2,4 bij 1,9 m. Bij de aanleg van sporenvlak 3 (0,14 m – NAP) 

veranderde de vorm van rond naar afgerond vierkant: hier bevond zich de overgang 

naar de kern van de waterput. Op dit niveau blijkt de waterput door een Romeinse 

sloot te zijn gegraven (structuur 538). De waterput is op vlak 3 gecoupeerd.

Opbouw

De kern van de waterput bestaat uit een vrij stijl ingegraven kuil van 90 cm diepte 

onder vlak 3. Vulling 2 en 3 representeren de insteek, die na het plaatsen van de 

beschoeiing is dichtgegooid (figuur 5.85). 

  

Constructie

Circa 20 cm onder vlak 3 zijn de eerste solide houtfragmenten waargenomen (0,35 m 

–NAP). Boven dit niveau is er alleen sprake van vermolmd hout. Ter hoogte van vulling 

5 is het hout zelfs vergaan en omgezet in een humusrijk, kleiig sediment.

vu 1

vu 4

vu 5
vu 2

vu 3 vu 3
vu 2vu 5

spoor 16  (vlak 3)O W

0,0

-1,0

-0,5

m NAP

0 m 1 m 2 m

spoor 14

vu 2

humeus, hout vergaan

Figuur 5.85
Doorsnede van waterput 202 met 
verticale palen van de beschoeiing 

Figuur 5.86 
Vierkante beschoeiing van verticale 
planken onderin waterput 202
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Onder dit niveau is de basis van de waterput nog goed geconserveerd en in redelijk 

compleet verband, zij het enigszins verfomfaaid. Er is wederom sprake van een houten, 

vierkante bekisting (figuur 5.86). De constructie reikt tot een diepte van 1,05 m –NAP. 

Oorspronkelijk bestond de bekisting uit vier hoekpalen. Hiertussen bevonden zich 

horizontale planken die met pen-gatverbindingen aan de hoekpalen waren bevestigd. 

Tegen de horizontale planken zijn verticale planken/schotten geplaatst, waarvan het 

merendeel niet is aangepunt. De verticale elementen zijn grotendeels intact. Her en 

der missen enkele constructie-elementen. 

Afdanking en post-depositie

Aan de oostzijde van de bekisting is een stapel hout waargenomen. Bij het in onbruik 

raken van de waterput is men vermoedelijk overgegaan tot ontmanteling van de 

houtconstructie. Een deel van de planken zal uit verband zijn gehaald en aan de 

oostkant in de waterput zijn gedeponeerd.

De opvulling van kleibrokken met venige laagjes in de kern van de waterput (vulling 4), 

wijst op het intentioneel dempen van de put met plaggen (figuur 5.87). Vervolgens is 

er een heterogene donkergrijze zandlaag (vulling 1) in de kern gegooid met daarin veel 

leem en houtskool. Dit wijst op secundair gebruik van de waterkuil als dumpplek voor 

afval.

Vondsten

Het vondstmateriaal, vooral aardewerk en keramisch bouwmateriaal, is afkomstig uit 

vullingen 1 en 2 (tabel 5.38). De vondsten uit de insteek (vulling 2) komen het meest in 

aanmerking voor datering.

put vlak spoor vulling categorie aantal gewicht (g)

54 3 16 1 aardewerk Romeinse tijd 4 106,8

54 3 16 1 keramisch bouwmateriaal 2 19,6

54 3 16 1 dierlijk bot 9 84,7

54 3 16 1 schelp 1 2,6

54 3 16 2 aardewerk Romeinse tijd 13 217

54 3 16 2 keramisch bouwmateriaal 1 305,7

54 3 16 2 dierlijk bot 8 100,2

totaal         38 836,6

Figuur 5.87 
Kern van waterput met plaggenvulling

Tabel 5.38 
Vondsten uit waterput 202
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Datering

De kern van de waterput bevat uitsluitend Romeins aardewerk, maar het lijkt hier om 

opspit te gaan uit de onderliggende Romeinse sloot. De vierkante constructie van 

hoekpalen met verticale planken is meer kenmerkend voor de middeleeuwen (bijlage 

5.1). 

Waterput 223 (structuur 526)

Inleiding

De waterput bevindt zich in de sterk verstoorde noordoosthoek van werkput 59. De 

waterput is pas op vlak 3 ontdekt, onder het niveau van de verstoringen (0,07 m – 

NAP). Het spoor blijkt een greppel uit de Romeinse tijd te doorsnijden. De waterput is 

op vlak 3 gecoupeerd. De coupe valt samen met de oostelijke wand van werkput 59.

Opbouw

De doorsnede in de werkputwand toont een trechtervormige opbouw (figuur 5.88). De 

waterput is 2,45 m breed en 1,15 m diep. De insteek is opgevuld met grijs siltig zand 

dat is opgespit uit de ondergrond (vullingen 3,4 en 8). In het midden van de waterput 

bevindt zich de kern (vullingen 1 t/m 5) met aan weerszijden een plaggenwand 

(vullingen 2, 6, 7 en 9). Onder de plaggenwand bevindt zich een houtconstructie. De 

constructie rust op de bodem van de waterput op 0,85 m – NAP. 

Constructie

De basis van de waterput bestaat uit vierkant frame van 45 x 45 cm, bestaande uit 

vier horizontale palen (figuur 5.89). Het houten raamwerk vormt de fundering van een 

ronde, (klei)plaggenput met een hoogte van 105 cm en diameter van circa 1,5 m. De 

plaggenwand is maximaal 50 cm dik (figuur 5.89). De siltige klei’plaggen’ zijn radiaal 

om de kern van de put gelegd. Ze zijn goed te onderscheiden dankzij de humeuze 

tussenlaagjes: elke tussenlaag vertegenwoordigt de oorspronkelijke begroeiing aan de 

bovenkant van de gestoken plag.

Afdanking en post-depositie

Na afdanking is de kern van de waterput eerst dichtgeslibd met donkerbruin siltig 

zand met grijze vlekken (vulling 10) (figuur 5.88). Bovenop deze vulling ligt een brok 

donkerbruine sterk humeuze klei die vermoedelijk van de bovenrand van de waterput 

is gevallen (vulling 5). Daarna is de kern verder opgevuld geraakt met groengrijze 

zandige klei met enkele houtskoolbrokken. Het relatief schone, vondstarme karakter 

van de opvulling getuigt van een natuurlijk proces. Nadat de waterput volledig was 

opgevuld en uit het landschap was verdwenen is tijdens latere bewoning fosfaat in 

de verschillende vullingen van de waterput door gedrongen, vooral in de kern en de 

plaggenwand.

Vondsten

De waterput bevat slechts enkele vondsten van dierlijk bot en keramisch 

bouwmateriaal (fragmenten van een tegula) (tabel 5.39). Ze zijn onderin en bovenin de 

opvulling van de kern gevonden. 
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put vlak spoor vulling categorie aantal gewicht (g)

59 3 3 1 keramisch bouwmateriaal 2 43,2

59 3 3 1 dierlijk bot 1 8,6

59 3 3 10 dierlijk bot 3 627,4

totaal       6 679,2

Datering

De tegula-fragmenten uit de kern lijken op een Romeinse ouderdom van de waterput 

te wijzen. Gezien het geringe aantal is echter niet uit te sluiten dat de vondsten - 

tijdens gebruik en opvulling - uit de omgevende (afgebrokkelde oude) bovengrond in 

de waterput zijn gevallen. De constructie van een houten frame met plaggenopbouw is 

sowieso eerder in een vroeg- of laatmiddeleeuwse context te verwachten (bijlage 5.1).

Waterkuil 224 (structuur 527)

Inleiding

De water- of drenkkuil bevindt zich op de overgang van werkputten 59 en 62. Het 

hoogste niveau is aangesneden in werkput 62, namelijk op 0,06 m + NAP (vlak 1). De 

ovale insteek heeft een omvang van 3,3 x 2,4 m. De waterkuil blijkt twee greppels uit 

de Romeinse tijd te doorsnijden. De waterkuil is in beide werkputten is gecoupeerd.

Opbouw

De doorsnede van de waterkuil in werkput 62 toont de opbouw van de waterkuil (figuur 

5.90). De ronde insteek is 3,0 m breed en 60 cm diep. Het diepste punt ligt op 0,65 m – 

NAP. De opbouw van de waterkuil bestaat uit drie opvullingslagen (vullingen 1 t/m 3).

Afdanking en post-depositie

De kuil is buiten gebruik geraakt en vervolgens in drie fase dichtgeslibd: eerst met 

een schone, licht grijsbruin gevlekte laag (vulling 3), vervolgens met twee (donker) 

grijsblauwe, vuile lagen (vullingen 1 en 2) (figuur 5.90).

Vondsten 

De waterkuil bevat in totaal 15 vondsten (tabel 5.40). Ze zijn afkomstig uit de bovenste 

opvulling.

Figuur 5.89 
Detail doorsnede waterput 223 
plaggenwand 

Tabel 5.39 
Vondsten uit waterput 223
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put vlak spoor vulling categorie aantal gewicht (g)

59 2 28 1 aardewerk Romeinse tijd 2 26

62 1 32 1 aardewerk Romeinse tijd 4 169

62 1 32 1 keramisch bouwmateriaal 4 166,9

62 1 32 1 dierlijk bot 5 234,9

totaal         15 596,8

Datering

De waterkuil bevat enkele Romeinse scherven. Het lijkt echter om materiaal te gaan 

dat hier uit de (oude) bovengrond in de kuil terecht is gekomen. De kleur, de scherpe 

begrenzing en de stratigrafische positie van het spoor boven de Romeinse greppels 

wijzen op een vroeg– of laatmiddeleeuwse ouderdom.

5.4.3 Overgang vroege naar late middeleeuwen

Inleiding
Uitgaande van de waterputten lijkt een deel van de middeleeuwse bewoning zich 

te concentreren op de overgang van de vroege naar de late middeleeuwen (circa 

9-11e eeuw). De waterputten liggen op de randzone van de centrale hoge bult, op de 

overgang naar de laagte in het zuidwesten en het noordoosten (kaartbijlage 5.7).

Helaas ontbreken in het Archol-onderzoek ook voor deze periode sporen van 

gebouwen. Tijdens het ADC-onderzoek is in werkputten 10 en 11 wel een plattegrond 

ontdekt: bootvormig huis NHC-8 met sporen van 22 dakdragende stijlen.100 Het huis 

uit circa de 10e-11e eeuw blijkt net als voorganger NHC-7 op de centrale, hoge bult in 

het westen te liggen. De verschuiving in de oriëntatie – van zuidwest-noordoost naar 

noord-zuid – die bij de Karolingische voorganger al was opgemerkt, is in deze periode 

volbracht. Het huis ligt precies noord-zuid. Niet de centrale bult van de haakwal, maar 

de Zuidweg in het noorden blijkt uitgangspunt te zijn geweest bij de inrichting van het 

erf.

De waterputten uit het Archol-onderzoek van 2007 en 2008 worden nu afzonderlijk 

besproken.

100  Van der Feijst en Ploegaert 2004, 71-73. Van der Feijst en Ploegaert 2004, 71-73.

vu 1

vu 2

vu 3

Figuur 5.90 
Doorsnede van waterkuil 224

Tabel 5.40 
Vondsten uit waterkuil 224
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Waterputten

Waterput 5 (structuur 78)

Inleiding

Deze waterput is bij de aanleg van het tweede sporenvlak (0,05 m – NAP) herkend als 

een ovaal spoor met een diameter van 2,10 m. De waterput is op vlak 2 doorsneden 

door een laatmiddeleeuwse sloot die een erf met een bijgebouw en hooimijten omsluit 

(zie paragraaf 5.4.4 onder ‘Achtererf met bijgebouwen’). Zelf doorsnijdt waterput de 

westelijke nederzettingssloot uit de inheems-Romeinse van fasen 3 en 5. 

Na het verdiepen tot vlak 4 (0,49 m – NAP) werd een vierkant spoor van circa 1,9 bij 

1,9 m met afgeronde hoeken zichtbaar. De waterput is op vlak 4 gecoupeerd. Slechts 

enkele centimeters onder vlak 4 werd de bovenkant van de beschoeiing zichtbaar.

Opbouw 

Uit de doorsnede in vlak 4 blijkt de waterput 49 cm diep te reiken tot circa 1,0 m – NAP.

De waterput is opgebouwd uit twee lagen: een humeuze, licht kleiige, donker bruine 

kern van zand met daarbuiten een licht grijze vulling van zand.

Constructie

De beschoeiing onderin de kern van de waterput bestaat uit een vierkant houtwerk van 

circa 90 bij 90 cm dat is opgebouwd uit balken, planken en paaltjes, gemaakt van els 

en es (figuur 5.91). Op alle vier hoeken is een aangepunte paal in de grond geslagen. 

Hiertussen zijn aangepunte planken en balken vertikaal in de grond geplaatst, die de 

feitelijke beschoeiing vormen. Horizontale balken, waarvan er overigens maar één is 

(terug) gevonden, hebben ervoor gezorgd dat de rij verticale houtelementen niet naar 

binnen werden gedrukt. 

De zuidelijke wand van de beschoeiing wijkt af van de andere drie. Hier is de 

wand opgebouwd uit twee plankenrijen met een tussenafstand van 10 cm. De 

buitenste planken zijn deels naar binnen gericht. Hieruit is te concluderen dat dit de 

originele wand is, die deels is ingeklapt. De binnenste, recht staande wand is dan te 

interpreteren als de reparatie. 

Afdanking en post-depositie

Na het in onbruik raken van de waterput is deze op natuurlijke wijze opgevuld en lijkt 

de kuil (gezien de lage vondstaantallen) niet secundair gebruikt te zijn als afvalkuil. 

Figuur 5.91 
Vierkante beschoeiing met verticale palen, 
planken en balken van waterput 5
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Vondsten

Het vondstmateriaal kent een grote diversiteit, maar relatief lage aantallen (tabel 5.41).

put vlak spoor vulling categorie aantal gewicht (g)

32 2 14 aardewerk Romeinse tijd 1 12

32 4 48 aardewerk vroege middeleeuwen 7 74,7

32 4 48 dierlijk bot 2 9,3

32 4 48 keramisch bouwmateriaal 1 282

32 4 48 steen 2 295,1

32 4 48 verbrande klei 1 52,6

32 4 48 dierlijk bot 3 52,6

32 2 14 1 aardewerk late middeleeuwen 4 21,3

32 2 14 1 keramisch bouwmateriaal 2 8,2

32 2 14 1 dierlijk bot 4 15

32 2 14 1 verbrande klei 2 7,4

totaal         29 830,2

Datering

Het Romeins aardewerk is als opspit uit de onderliggende sloot te beschouwen. De 

stratigrafische positie van de waterput wijst op een middeleeuwse ouderdom. Het 

aardewerk uit waterput - een scherf oranje en een scherf rood, gedraaid aardewerk uit 

de onderste helft en een scherf Pingsdorf-aardewerk uit de bovenste helft - bevestigt 

deze datering. Ze plaatsen de waterput aan het einde van de vroege middeleeuwen, op 

de overgang naar de late middeleeuwen (9e-11e eeuw). 

Waterput 8 (structuur 81) 

Inleiding

De waterput tekende zich op vlak 3 (0,14 m – NAP) af als een rond spoor met een 

diameter van 1,32. Het spoor bleek een Romeinse greppel te doorsnijden. De waterput 

is op vlak 3 gecoupeerd.

Opbouw

De waterput reikt tot een diepte van 51 cm onder vlak 3 oftewel 0,65 m – NAP. Het 

spoor bestaat grofweg uit twee vullingen: een kern (circa 80 cm breed) van donker 

Tabel 5.41 
Vondsten uit waterput 5

Figuur 5.92 
Doorsnede van waterput 8 met houtresten 
van de beschoeiing onderin
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grijs humeuze, zandige klei met houtskool en vondsten en een vondstloze grijze, 

zandige klei daarbuiten (figuur 5.92). De donkergrijze vulling markeert de kern van de 

waterput. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat de rechterkant van het spoor na het 

gebruik gedeeltelijk is ingestort. Op circa 29 cm onder vlak 3 zijn de restanten van de 

beschoeiing aangetroffen, in de vorm van aangepunte houten planken.

Constructie

De randen van de voornoemde donkere kernvulling markeren tevens de plaats waar 

een deel van de beschoeiing bewaard is gebleven. De beschoeiing bestaat uit vertikaal 

geplaatste, aangepunte planken. De planken vormen samen een duidelijk vierkant van 

80 x 80 cm, ook al bleek het hout aan één zijde te ontbreken (figuur 5.93). Sporen van 

een versteviging in de vorm van horizontale houtelementen ontbreken.

Afdanking en post-depositie

Nadat de waterput in onbruik is geraakt, is het grootste deel van de constructie 

vergaan en is de overgebleven kuil gebruikt om afval in te dumpen. 

Vondsten

Deze waterput heeft ondanks de geringe afmeting een relatief grote hoeveelheid 

vondstmateriaal opgeleverd, waaronder zowel Romeins als middeleeuws aardewerk en 

een grote hoeveelheid botten (tabel 5.42).

put vlak spoor vulling categorie aantal gewicht (g)

28 3 8 aardewerk Romeinse tijd 22 192,3

28 3 8 aardewerk vroege middeleeuwen 21 143,4

28 3 8 dierlijk bot 62 1067,3

28 3 8 schelp 4 3,7

28 3 8 steen 5 25,6

28 3 8 verbrande klei 30 232,4

28 3 8 1 aardewerk Romeinse tijd 5 549,3

totaal         149 2214,0

Datering

De stratigrafische positie en de vierkante constructie van het frame wijzen op een 

middeleeuwse datering. Het aardewerk bevestigt deze datering. Scherven van 

Figuur 5.93 
Vierkante beschoeiing van verticale, 
aangepunte palen van waterput 8

Tabel 5.42 
Vondsten uit waterput 8
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Maaslands, grijs (Duisburg?), kogelpotaardewerk en diverse vormen van Karolingisch 

aardewerk (wit, rood, grijs en geel) plaatsen het aardewerk op de overgang van de 

vroege naar de late middeleeuwen (10e – 11e eeuw).

Waterput 12 (structuur 118)

Inleiding

De (kern van de) waterput is reeds op vlak 1 herkend als een donkergrijs vierkant van 

circa 1 bij 1 m. Het spoor is echter pas op vlak 4 gecoupeerd (0,49 m – NAP). De vorm 

en grootte van het spoor bleven nagenoeg gelijk op de tussenliggende vlakken. 

Opbouw

Tijdens het couperen op vlak 4 bleek uiteindelijk dat het spoor, tegen de verwachting 

in, nog maar 25 cm diep was. Hierin zijn nog wel de planken van de houten beschoeiing 

aangetroffen. De waterput reikt tot circa 0,75 m – NAP. 

De bovenkant van de kuil is opgevuld met donker grijs bruin siltig zand, gevolgd 

door een oranje-zwarte lemig zandige vulling met daarin onder andere verbrande 

klei en schelp. Onderin is de waterput twee vullingen te onderscheiden: donker grijs 

siltig zand in het midden (kernvulling) en een duidelijke met grijs bruin gevlekt siltig 

zand daarbuiten (opvulling insteek). Uit de insteek blijkt dat de kuil aan drie zijden 

recht naar beneden is uitgegraven en aan een zijde schuin. Deze laatste zijde diende 

waarschijnlijk voor het eenvoudig plaatsen van de beschoeiing. Het vlekkerige karakter 

van de insteek laatste geeft aan dat de kuil direct na het plaatsen van de beschoeiing in 

een keer is opgevuld.

Constructie

De beschoeiing (55 bij 55 cm) is een stuk kleiner dan de gegraven kuil. De constructie 

bestaat uit een vierkant van 16 aangepunte planken die verticaal in het schone zand 

zijn geslagen (figuur 5.94). Sporen van een versteviging in de vorm van horizontale 

houtelementen ontbreken.

Afdanking en post-depositie

Op basis van de vulling wordt verondersteld dat de waterput na gebruik een secundaire 

functie heeft gehad als afvalkuil. 

Figuur 5.94 
Doorsnede van waterput 12 met verticale 
planken van de vierkante beschoeiing
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Vondsten

Het vondstmateriaal laat een grote diversiteit aan vondstcategorieën zien (tabel 5.43). 

Opvallend is het hoge gewicht verbrande klei uit de bovenste vulling. Vermoedelijk 

gaat het om een eenmalig depositie van afval uit bijvoorbeeld een haard. 

put vlak spoor vulling categorie aantal gewicht (g)

32 1 24 1 aardewerk Romeinse tijd 1 53,8

32 1 24 1 aardewerk vroege middeleeuwen 5 70,5

32 1 24 1 keramisch bouwmateriaal 1 12,2

32 1 24 1 dierlijk bot 7 218,7

32 1 24 1 verbrande klei 5 1302,8

32 2 19   aardewerk vroege middeleeuwen 2 21,3

32 2 19   dierlijk bot 2 29,6

32 2 19   keramisch bouwmateriaal 2 159,5

32 2 19 1 aardewerk vroege middeleeuwen 1 5,4

32 2 19 1 dierlijk bot 2 51

32 3 31 1 metaal 1 113,2

32 3 31 1 aardewerk Romeinse tijd 6 64,3

32 3 31 1 aardewerk vroege middeleeuwen 2 21,7

32 3 31 1 dierlijk bot 7 67,1

32 4 57   metaal 1 70

32 4 57 1 aardewerk Romeinse tijd 6 40,2

32 4 57 1 dierlijk bot 2 13,5

32 4 57 1 steen 1 86,9

totaal 54 2401,7

Datering

Kogelpotscherven uit de verschillende vullingen dateren de waterput in de 9e-11e 

eeuw. Het eveneens aangetroffen Romeinse aardewerk is als opspit te beschouwen. 

Waterkuil 15 (structuur 71)

Inleiding

Dit spoor tekende zich op vlak 2 (0,10 m – NAP) af als een rond spoor met een 

diameter van circa 1,85 m. In het vlak was een duidelijke donkere kern zichtbaar 

(diameter 1 m) met daarbuiten een licht en een donker gekleurde vulling omheen. 

Tabel 5.43 
Vondsten uit waterput 12

Figuur 5.95 
Doorsnede van waterkuil 15
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Opbouw

Het spoor heeft in de coupe een schuine insteek en een platte onderkant. De waterkuil 

is 55 cm diep en reikt tot 0,65 m - NAP. De vulling van de waterkuil is opgebouwd uit 

afwisselend donker grijs siltig zand en licht grijs siltig zand daarbuiten. (figuur 5.95). 

Afdanking en post-depositie

Na gebruik is de kuil gebruikt als dumpplek van afval, gezien de grote hoeveelheid 

vondsten. 

Vondsten

De kuil bevat 125 vondsten, waarbij aardewerk en dierlijk bot het best zijn vertegen-

woordigd (tabel 5.44). 

put vlak spoor vulling categorie aantal gewicht (g)

23 2 3 1 aardewerk Romeinse tijd 1 3

23 2 3 1 aardewerk vroege middeleeuwen 3 11,8

23 2 3 1 dierlijk bot 22 214,6

23 2 3 1 steen 3 29,5

23 2 3 1 verbrande klei 6 35.2

23 2 3 2 aardewerk Romeinse tijd 5 193,6

23 2 3 2 aardewerk vroege middeleeuwen 2 15,1

23 2 3 2 dierlijk bot 7 115,9

23 2 3 2 keramisch bouwmateriaal 4 232,9

23 2 3 2 schelp 2 1,4

23 2 3 2 steen 2 68,2

23 2 3 3 aardewerk Romeinse tijd 43 696,5

23 2 3 3 aardewerk vroege middeleeuwen 1 61,3

23 2 3 3 dierlijk bot 11 243,2

23 2 3 3 steen 3 83,7

23 2 3 3 verbrande klei 10 58,4

          125 2029,1

Datering

Verspreid door de waterkuilvullingen is zowel Romeins als (vroeg) middeleeuws 

aardewerk gevonden. Het Romeins aardewerk is als opspit te beschouwen. De 

(vroeg) middeleeuwse scherven bestaan uit rood, roodbruin en witgrijs (Maaslands) 

aardewerk. Het Maaslands aardewerk plaatst de waterkuil aan het eind van de vroege 

middeleeuwen, op de overgang naar de late middeleeuwen (10e-11e eeuw). 

Waterput 18 (structuur 86) 

Inleiding

De waterput tekende zich pas op vlak 3 (0,23 m – NAP) af als een rond spoor met een 

diameter van 1,15 m. De kuil doorsnijdt een Romeinse greppel en is zelf afgedekt door 

een laag met laatmiddeleeuwse sporen. De waterkuil is op vlak 3 gecoupeerd.

Opbouw

De waterkuil is 37 cm diep en reikt tot 0,60 m – NAP. De donkere kern van de waterkuil 

bestaat uit kleiig zand. Rondom de kern bevindt zich een grijze, zandige vulling. 

Opvallend zijn enkele staaksporen die onder de kuil uitsteken en waarschijnlijk 

onderdeel hebben uitgemaakt van de constructie.

Tabel 5.44
Vondsten uit waterkuil 15



sporen en structuren   175

Constructie

De staaksporen vormen geen duidelijk patroon van een constructie. Uitgaande van 

de opbouw van andere waterputten in Naaldwijk-Hoogeland, gaat het hier om een 

vierkante beschoeiing van verticale staken (bijlage 5.1).

Vondsten

De waterput bevat 99 vondsten, waaronder dierlijk bot, aardewerk – zowel Romeins als 

middeleeuws - en keramisch bouwmateriaal (tabel 5.45). 

put vlak spoor vulling categorie aantal gewicht (g)

28 3 27 aardewerk vroege middeleeuwen 2 25,3

28 3 27 keramisch bouwmateriaal 4 113,8

28 3 27 dierlijk bot 2 52,1

28 3 27 1 aardewerk Romeinse tijd 7 168,2

28 3 27 1 aardewerk vroege middeleeuwen 17 328,7

28 3 27 1 keramisch bouwmateriaal 2 331,8

28 3 27 1 dierlijk bot 51 539

28 3 27 1 houtskool 1 1,6

28 3 27 1 verbrande klei 2 49

28 3 27 2 aardewerk Romeinse tijd 2 6,1

28 3 27 2 aardewerk vroege middeleeuwen 2 3,3

28 3 27 2 dierlijk bot 6 60

28 3 27 3 dierlijk bot 1 7,5

totaal         99 1686,4

Datering

Het Romeins aardewerk is opspit uit de onderliggende greppel. De stratigrafische 

positie plaatst de waterkuil in de (vroege) middeleeuwen. Het aardewerk uit de 

opvulling bevestigt deze datering: naast ruwwandige, Merovingische scherven, 

een scherf Pingsdorfaardewerk komen vooral Karolingische scherven (grijs, rood, 

roodbruin, kogelpot) voor. De combinatie van jongste scherven plaatst de waterkuil op 

de overgang van de vroege naar de late middeleeuwen (10e-11e eeuw).

5.4.4 Late middeleeuwen

Inleiding
In de eerste eeuwen van de late middeleeuwen blijkt de bewoning zich vooral tot de 

westelijke helft van het plangebied te beperken. Hier zijn tijdens het Archol-onderzoek 

sporen van minimaal één huis gevonden: NH07-10 op de zuidflank van de centrale 

bult (kaartbijlage 5.7, voor hoogtekaart, zie figuur 5.1). De huisplattegrond viel samen 

met een brandplek. Circa 10 m ten oosten hiervan is nog een brandplek gevonden die 

vermoedelijk aan een tweede gebouw toebehoort. Hier was echter geen duidelijke 

plattegrond in de sporencluster te herkennen. Dit is mogelijk deels te wijten aan de 

beperkte waarnemingsmogelijkheden binnen werkput 31: een gasleiding (westzijde) en 

bronbemaling (oostzijde) verhinderden een uitbreiding van de 4,7 m brede werkput. 

Direct ten noorden van de brandplek zou zich volgens de onderzoekers van ADC nog 

een laatmiddeleeuwse plattegrond bevinden (NHC-9).101 Uit het Archol-onderzoek 

blijkt echter inmiddels dat de westelijke rij paalsporen van NHC-9 niet deel uitmaakt 

van de wand van een plattegrond, maar van een palenrij (hekwerk) uit de nieuwe tijd 

(zie paragraaf 5.5). Deze palenrij is tot in het zuiden van het plangebied te volgen 

(kaartbijlage 5.7). 

101  Van der Feijst & Ploegaert 2008, 74-75.

Tabel 5.45
Vondsten uit waterput 18
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Vanaf de 13e schuift de bewoning op naar de noordoosthoek van het plangebied. In 

deze periode wordt hier een omgracht terrein met edelmanswoning ingericht (moated 

site). Resten van de woning zijn echter niet meer terug gevonden. Het westen van 

het plangebied bevat nauwelijks sporen, alleen sloten, uit de tweede helft van de late 

middeleeuwen. Dit gebied was toen enkel in gebruik als (verkaveld) buitengebied. De 

verschuiving van de bewoning komt ook naar voren in de verspreiding van sporen met 

aardewerk – zowel in primaire als in secundaire context - uit de late middeleeuwen, 

(kaartbijlage 5.9).

De laatmiddeleeuwse erven, gebouwen, moated site en de waterputten uit de Archol-

opgraving van 2007 en 2008 worden nu afzonderlijk besproken.

Erven met gebouwen

Huis NH07-10

Inleiding 

Doorgaans verraadt het typische rechtlijnige, dan wel boogvormige patroon van de 

rijen paalkuilen de positie van de huizen. Deze keer was het echter de grote, oranje 

brandplek met donker bruine tot zwarte randzones die de paalsporen afdekten. Ze 

zijn aangetroffen in het midden van het zuidwestelijk terrein (kaartbijlage 5.7). Figuur 

5.96 (a-c) toont de brandlagen van de westelijke brandplek. Vooral het profiel toont 

duidelijk de gelaagde opbouw van de brandlagen: onderin een zwarte gereduceerde 

laag met daarboven een witte asrijke en vervolgens een oranje lemige brandlaag. 

Beide laatste lagen zijn onder oxiderende omstandigheden gevormd. De brandvulling 

is ook teruggevonden in enkele omringende paalkuilen en zelfs in de nazak van een 

Karolingische waterput (waterput 6, zie paragraaf 5.4.1). Het lijkt hier niet te gaan 

om de vloerlagen van het huis. De stratigrafische positie boven een deel van de 

paalsporen, de gelaagde opbouw en het epicentrum van de brandlagen duiden op het 

ter plekken afbranden van (de oostelijke wand van) het huis. 

a b
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Constructie

Na verwijdering van de brandlagen op vlak 1 (circa 0,35 m + NAP) werden op vlak 2 

(0,00-0,10 m - NAP) de paalkuilen van de plattegrond zichtbaar (figuur 5.97). Het gaat 

om twee rechte rijen sporen van paarsgewijs geplaatste staanders die oorspronkelijk 

samen de gebinten moeten hebben gevormd van een noord-zuid georiënteerd 

gebouw. De plattegrond is minimaal 12,5 m lang en 11,2 m breed. De afstand tussen de 

twee rijen staanders bedraagt circa 6,2 m. De afstand tussen de paalkuilen binnen elke 

rij bedraagt circa 2 m. De binnen- en middenstijlen zijn gemiddeld 45-75 cm diep.

De constructie van gebinten droeg de zwaarste last van het dak. De kleinere 

paalkuilen aan de buitenkant van de kern zijn waarschijnlijk resten van de wandpalen. 

Ze zijn 20-30 cm diep. Het aantal wandpalen is te klein om te bepalen of de wand 

oorspronkelijk een rechte lijn of een licht kromming vertoonde. 

De plattegrond is niet compleet. Mogelijk zijn enkele paalkuilen gemist door de wijze 

van verdiepen. De sporen van vlak 1 en 2 zijn namelijk niet in een keer gecoupeerd. Ze 

zijn laagsgewijs uitgegraven bij het verdiepen naar vlak 3.102 Het was dan ook lastig om 

de paalkuilen van de plattegrond te onderscheiden van andere (paal)kuilen. De sporen 

van de plattegrond blijken minimaal 25 cm diep te zijn.

Datering

Het aardewerk uit de paalsporen en de brandplek, waaronder enkele scherven van 

gedraaide kogelpotten van het Pingsdorf-type (Sanke’s periode 4-5 en 5 tot en met 8) 

plaatst de bewoning van huis NH07-10 tussen 1050 en 1150 n.Chr. (zie H6, paragraaf 

6.2.7). De tweede brandplek, vermoedelijke de locatie van een tweede huis circa 10 m 

ten oosten van NH07-10, is niet nader te dateren dan de periode 10e-12e eeuw.

Direct ten zuidwesten van plattegrond NH07-10 is een greppel gevonden die 

grotendeel noord-zuid is gericht met een flauwe afbuiging richting het zuidwesten. 

De greppel heeft vermoedelijk het erf van huis NH07-10 begrensd. Tijdens het 

ADC-onderzoek in de centrale zone ten noorden van het onderhavige onderzoeks-

terrein zijn ook dergelijke, grotendeels noord-zuid georiënteerde erfafscheidingen 

gevonden.103

102  Het couperen van (paal)kuilen op vlak 1 en 2 zou tot grote verstoringen van het onderlig- Het couperen van (paal)kuilen op vlak 1 en 2 zou tot grote verstoringen van het onderlig-
gende Romeinse sporenvlak kunnen leiden.

103  Van der Feijst & Blom 2008, 215.

Figuur 5.96 
Opschaven (a), onderzoek (b) en doorsnede (c)
van de brandlagen in put 28 en 32

c
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Achtererf van NH07-10 met bijgebouwen

Inleiding

Direct ten zuiden van de huisplattegrond in werkput 32 is een langwerpig erf gevonden 

dat omgeven is door een 2-3 m brede sloot (kaartbijlage 5.7). Het erf heeft een omvang 

van minimaal 34 x 20 m en is gericht op het noorden. De zuidelijke punt blijkt net 

buiten het opgravingsgebied te vallen. Daar waar de sloot is gecoupeerd, blijkt deze 

30-60 cm diep.

De ruimte die door de sloten is afgebakend blijkt sporen van twee typen bijgebouwen 

te bevatten: kringgreppels en een sleutelgatvormige wandgreppel met in het midden 

een Y-vormige paalzetting van een bijgebouw.

Zowel in de noordelijke, als in de zuidelijke helft van het erf is een kringgreppel 

gevonden met een doorsnede van circa 9 m, een breedte van 25-45 cm en een diepte 

van circa 15-25 cm. De noordelijke kringgreppel is enkele keren opnieuw uitgegraven, 

waarbij deze telkens iets is opgeschoven. 

Functie

De exacte functie van de kringgreppels is onbekend. Mogelijk hebben de greppels voor 

de afvoer van overtollig regenwater rondom een hooimijt of graanopslag gediend. 

Sporen van zogenaamde muizenvallen – bedoeld om ongedierte zoals muizen van een 

eventuele graanopslag te weren - zijn in ieder geval niet aangetroffen. Mogelijk werd 

het graan opgeslagen in het aangrenzende bijgebouw met de opvallende Y-vormige 

paalzetting en de wandgreppel.
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Figuur 5.97
Zone met paalsporen van plattegrond 
NH07-10 (geel), vermoedelijk de gebint-
stijlen van een rechthoekig frame en enkele 
wandpalen daarbuiten. Aan de oostzijde zijn 
afdekkende brandlagen gevonden met een 
geoxideerde vulling (wit en oranje) en een 
gereduceerde randvulling (donkerbruin)
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Datering

De sloten van het erf zijn doorsneden door jongere, laatmiddeleeuwse sloten.

Aardewerk uit de vulling van de kringgreppels en de sporen van het bijgebouw plaatst 

deze structuren in de 11e eeuw tot in de eerste helft van de 13e eeuw. Uitgaande van 

de ruimtelijke relatie – de korte afstand en dezelfde oriëntatie – horen de hooimijten 

en het bijgebouw tot het achtererf van huis NH07-10. Tijdens het onderzoek van ADC 

zijn in werkput 14 vermoedelijk ook (de westelijke helften van) kringgreppels van 

hooimijten aangesneden.104 De incomplete structuren waren in 2004 niet als zodanig 

te herkennen. Nu pas vallen de overeenkomsten op met de kringgreppelstructuren uit 

2007 (kaartbijlage 5.7). Mogelijk bevindt zich tussen werkputten 14 en 56 nog een (laat) 

middeleeuws erf met resten van een huisplattegrond. 

Achtererf van NH07-10 met vijver

Beschrijving

Direct ten westen van het erf met de bijgebouwen ligt een tweede erf dat eveneens is 

omgeven door sloten (kaartbijlage 5.7). Binnen de afgebakende ruimte ligt een circa 

100 cm diep rond spoor van een vijver met een diameter van 11 m. Wellicht was deze 

vijver bedoeld als kweekvijver van vissen en/of als drinkpoel voor het vee. 

Datering

De sloten van het erf zijn doorsneden door jongere laatmiddeleeuwse sloten. Het 

aardewerk uit de vijver, waaronder een Pingsdorf-scherf, dateert uit de 10e -12e eeuw. 

Moated site (structuur 3)

Inleiding

In de noordoosthoek van het plangebied bevinden zich de gedempte grachten van een 

‘moated site’: een omgracht terrein van een edelmanswoning (kaartbijlage 5.7).105 

Tijdens de ADC-opgraving van 2004 waren al delen van de gracht aangesneden met 

daarin aardewerk uit de 13e-14e eeuw.106 De opgraving heeft dit beeld aan kunnen 

vullen. De loop van de gracht is nu zowel aan de west, zuid- als oostzijde bekend. Het 

omgracht terrein heeft binnen het plangebied een omvang van circa 40 x 40 m. De 

gracht is 5-9 m breed en circa 1- 1,5 m diep (tot maximaal 1,9 m – NAP). De afwijkingen 

in de breedte van de gracht geven mogelijk aan dat enkele grachttrajecten wellicht 

van jongere datum zijn (nieuwe tijd). Het breedste en 1,5 m diepe grachtdeel aan de 

oostzijde lijkt nog het best te passen bij de laatmiddeleeuwse moated site.

Functie

De vulling van de gracht was opvallend schoon. Sporen van afval, muurwerk of ander 

bouwpuin bleken grotendeels te ontbreken. Dergelijk resten ontbreken overigens 

ook op het terrein binnen de grachten. Zelfs als men er rekening mee houdt dat 

de bovengrond is verstoord, zou men bij een sterk gefundeerd kasteel toch enige 

(onderkanten van) muurresten verwachten. Dit alles lijkt erop te wijzen dat de 

grachten niet hebben toebehoord aan een kasteel, maar eerder aan een onversterkte 

edelmanswoning.

104  Van der Feijst 2004, 67, afbeelding 3.30.
105  Bult 2007.
106  Van der Feijst & Ploegaert 2008, 77-78.
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Datering

Het aardewerk uit de grachtvulling - onder andere scherven van een Andenne-kan, 

een grijze kogelpot en een braadpan roodbakkend aardewerk - dateert de moated site 

in de periode van de 12e eeuw tot en met de eerste helft van de 14e eeuw. Dit sluit 

grotendeels aan op de voornoemde datering uit het ADC-onderzoek.

Waterputten en -kuilen

Waterput 2 (structuur 72)

Inleiding

Deze waterput tekende zich op vlak 2 (0,04 m - NAP) af als een rond tot ovale vlek van 

1,9 bij 2,1 m. Aan de westzijde bleekt het spoor doorsneden door een verkavelings-

sloot uit de nieuwe tijd (17-19e eeuw). De waterput is op vlak 2 gecoupeerd. Tijdens 

het couperen is het vlak machinaal verdiept tot een diepte van 1,55 m –NAP. Op deze 

diepte zijn resten van een houten constructie gevonden. 

Opbouw

De waterput reikt tot 1,9 m diepte oftewel tot 1,86 m – NAP. Bovenin de 

waterputvulling is een nazak (vulling 1) zichtbaar. Daaronder bevindt zich de kern 

(vulling 2) van de waterput met plaggenwand aan weerszijden (figuur 5.98). Slechts 

een klein deel van de westelijke kant van het spoor is verloren gegaan door de 

voornoemde sloot. 

Constructie

De constructie van de waterput bestaat uit een plaggenput (figuur 5.98). De 

plaggenwand is opgebouwd uit gestapelde, trapeziumvormige klei’plaggen’ (vullingen 

5, 6, en 8). Bovenin zijn de plaggen wat rommeliger en donkerder van kleur. Op een 

dieper niveau is de wand strakker van opbouw en oogt regelmatiger en lichter van 

kleur. 

De plaggenput is gefundeerd op een vierkante houten frame van 84 x 84 cm op circa 

1,5 m – NAP (figuur 5.98). Het frame is goed bewaard gebleven. De constructie lag 

Figuur 5.98 
Doorsnede van waterput 2 met 
plaggenopbouw
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nog in verband en bestond uit vier balken van elzenhout. Twee van de balken waren 

voorzien van een smal uiteinde, een derde balk was aan één kant voorzien van een 

sleuf en aan de andere kant een smal uiteinde. De vierde balk was aan beide uiteinden 

voorzien van een sleuf. De smalle uiteinden passen precies in de sleuven, maar door 

het ontbreken van een sleuf bij één van de balken zijn in deze hoek van het frame de 

uiteinden gewoonweg op elkaar gelegd. 

Afdanking en post-depositie

De rommelige opvulling van de kern van de waterput doet sterk vermoeden, dat de put 

na gebruik in een korte tijd is dichtgegooid. 

Vondsten 

Er is een grote verscheidenheid aan vondsten verzameld (tabel 5.46). Het aardewerk 

is voornamelijk afkomstig uit de nazak, de top van de kern en de top van de 

plaggenwanden. Hieronder bevindt zicht echter geen diagnostisch materiaal. Tijdens 

de analyse van een monster uit de kern zijn resten van rogge gevonden (zie H13, 

paragraaf 13.1.3)

Dieper in de kern (onder het houten frame) komt een hele andere vondstensamen-

stelling naar voren (vulling 11). Naast een stuk dakpan, fragmenten baksteen, bot en 

tefriet, is een uitermate interessante vondst gedaan. Het betreft een versierd stuk 

marmer vermoedelijk afkomstig van een keizerbeeld. Het betreft een fragment van 

een zogenaamd pterugerion (een beschermstuk van de schouders of dijen). In dit geval 

heeft het marmer de vorm van een schouderstuk (zie H9, paragraaf 9.6). 

put vlak spoor vulling categorie aantal gewicht (g)

23 2 20 keramisch bouwmateriaal 4 103,2

23 2 20 1 aardewerk Romeinse tijd 6 130,8

23 2 20 1 dierlijk bot 1 8,7

23 2 20 2 aardewerk Romeinse tijd 9 568

23 2 20 3 aardewerk Romeinse tijd 7 87,7

23 2 20 3 verbrande klei 2 23,5

23 2 20 11 bijzondere steen 1 1807,7

23 2 20 11 dierlijk bot 2 56

23 2 20 11 keramisch bouwmateriaal 1 459,7

23 2 20 11 steen 1 225,5

totaal         34 3470,8

Tabel 5.46
Vondsten uit waterput 2

Figuur 5.99
Vierkante frame van waterput 2 waarop de 
plaggenput was gefundeerd
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Datering

De waterput is uitgegraven ter hoogte van een voormalige inheems-Romeins erf 

(NH07-2) (zie paragraaf 5.3.2; kaartbijlagen 5.3 en 5.7). De Romeinse vondsten onderin 

de kern zijn dan ook als opspit te beschouwen. De plaggenopbouw op een houten 

frame en de rogge in de opvulling van de kern wijzen op een datering in de late 

middeleeuwen.

Waterkuil 200 (structuur 500)

Inleiding

De waterkuil had op vlak 1 (0,07 m - NAP) een diameter van circa 1,6 m. Aan de 

oostzijde was de insteek vergraven door een noord-zuid gerichte, laatmiddeleeuwse 

greppel. Zelf blijkt de waterkuil een parallelle greppel uit deze periode te doorsnijden. 

De greppels maken deel uit van hetzelfde verkavelingsstelsel.

Opbouw

De waterkuil is in doorsnede trechtervormig (figuur 5.100) en 83 cm diep. Onderin 

heeft de kern een diameter van 62 cm. De vlakke bodem van de kern ligt op 0,90 m - 

NAP. De waterkuil blijkt op deze diepte door twee - slecht water doorlatende kleilagen- 

te zijn gegraven. 

Afdanking en post-depositie

Na gebruik is de waterkuil in enkele fasen opgevuld. De eerste fase (vulling 5) bestaat 

uit een natuurlijke opvulling met schoon, lichtbruingrijs zand, vermoedelijk duinzand 

dat van hogerop in de waterkuil is gevallen. Hierop is een vuile, lichtgrijze kleiige 

zandlaag afgezet. Het heterogene karakter van vulling 4 wijst op een demping van de 

rest van de kuilkern. Vervolgens is hierop weer pakket schoner, gelamineerd afgezet 

(vulling 3). De bovenste twee donkergrijze, kleiige lagen vormen de nazak.

Vondsten

De kuil heeft een geringe hoeveelheid vondstmateriaal opgeleverd, waaronder 

aardewerk, keramisch bouwmateriaal en dierlijk bot (tabel 5.47). Opvallend is dat al het 

materiaal afkomstig is uit de nazak van het spoor (vulling 1). Het vondstcomplex bevat 

vu 1

vu 2

vu 3

vu 4

vu 5

spoor 49  (vlak 1)
O W

0,0

0,5

-1,0

-0,5

0 m 1 m 2 m

Figuur 5.100
Doorsnede van waterkuil 200 
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zowel middeleeuws als Romeins aardewerk. Deze mix van vondsten duidt op (geroerd) 

zwerfafval.

put vlak spoor vulling categorie aantal gewicht (g)

52 1 49 1 aardewerk Romeinse tijd 5 42,2

52 1 49 1 aardewerk late middeleeuwen 10 41,3

52 1 49 1 keramisch bouwmateriaal 3 49,4

52 1 49 1 dierlijk bot 4 46,8

52 1 49 1 verbrande klei 2 3,9

totaal       24 183,6

Datering

De voornoemde ruimtelijke relatie met de verkavelingsgreppels plaatst de waterkuil 

in de late middeleeuwen. Uitgaande van het aardewerk uit de nazak – onder andere 

Andenne, Maaslands, Kogelpot en Paffrath uit de 12e-13e eeuw – is deze datering aan 

te scherpen tot (het begin van de) periode late middeleeuwen A.

Waterkuil 207 (structuur 509)

Inleiding

De waterkuil is op twee sporenvlakken aangesneden. Tijdens de aanleg van vlak 2 (0,08 

m – NAP) is de waterkuil 207 niet als zodanig herkend. Het spoor had een omvang 

van 4,5 x 1,8 m en leek het uiteinde van een noord-zuid georiënteerde sloot uit de late 

middeleeuwen te vormen (structuur 533). Pas na het aanleggen van vlak 3 (0,15 m – 

NAP) en het couperen bleek het om een rechthoekige waterkuil te gaan van 2,4 x 1,9 m 

die onder de voornoemde sloot hangt. 

De waterkuil doorsnijdt op vlak 2 en 3 twee Romeinse sloten: de noordelijke nederzet-

tingssloten uit fasen 3 en 5 (structuren 537 en 539). 

Opbouw

De waterkuil is ruim opgezet met geleidelijk aflopende insteek (figuur 5.101). De 

ondergrens van de insteek verloopt van flauw naar vlak en reikt over het algemeen tot 

circa 8 cm boven een kleilaag. Even ten zuiden van het midden van de insteek bevindt 

zich de komvormige kern van de waterkuil met een diameter van 44 cm (vulling 5). Hier 

is de kuil dwars door een slecht water doorvoerende kleilaag gegraven tot een diepte 

van 0,85 m – NAP.

Tabel 5.47
Vondsten uit waterkuil 200

spoor 40  (vlak 3)
vu 1

vu 3

vu 2

vu 4

vu 5

Z N

spoor 1

0 m 1 m 2 m

spoor 1

m NAP

-0,5

-1,0

0,0

Figuur 5.101
Doorsnede van waterkuil 207
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Afdanking en post-depositie

De grijze zandvulling van de waterkuil en bovenliggende sloot is hetzelfde. Dit wijst 

erop dat beide gelijktijdig in gebruik zijn geweest. Binnen de waterkuil zijn verder vijf 

vullingen te onderscheiden. Gelet op het gelamineerde, humeuze karakter van deze 

opvullingen is de waterkuil grotendeels op natuurlijke wijze dichtgeslibd gedurende 

verschillende fasen (vullingen 2-3). De concentratie van vondstmateriaal bovenin wijst 

uit dat de (laagte van de voormalige) waterkuil in de eindfase secundair als afvalkuil 

is gebruikt (vulling 1). Het kan hier echter ook om de nazak van de bovenliggende 

slootvulling gaan.

Vondsten

Het vondstmateriaal is afkomstig uit vullingen 1 tot en met 4, waarbij vulling 1 

overduidelijk de grootste concentratie bevat (tabel 5.48). Dit materiaal bevat een mix 

van zowel Romeins als middeleeuws aardewerk. Het gaat hier blijkbaar om een oud, 

vermengd nederzettingsafval. Ook de vondsten uit andere vullingen vertonen een 

zelfde mix van oud afval.

 

put vlak spoor vulling categorie aantal gewicht (g)

54 3 40 1 aardewerk Romeinse tijd 70 435,6

54 3 40 1 aardewerk late middeleeuwen 3 5,5

54 3 40 1 keramisch bouwmateriaal 4 20,9

54 3 40 1 dierlijk bot 36 268,1

54 3 40 1 steen 4 7,9

54 3 40 1 verbrande klei 23 49,4

54 3 40 2 aardewerk Romeinse tijd 5 59,9

54 3 40 2 aardewerk late middeleeuwen 3 8,2

54 3 40 2 keramisch bouwmateriaal 2 3

54 3 40 2 dierlijk bot 1 1,6

54 3 40 2 metaal 1 123

54 3 40 2 slak 2 34,5

54 3 40 2 verbrande klei 2 2,8

54 3 40 3 aardewerk Romeinse tijd 19 271,2

54 3 40 3 aardewerk late middeleeuwen 11 52,2

54 3 40 3 keramisch bouwmateriaal 5 4,9

54 3 40 3 dierlijk bot 15 92,4

54 3 40 3 ijzer 1 7,8

54 3 40 3 steen 5 80,6

54 3 40 3 verbrande klei 10 27,7

54 3 40 4 aardewerk Romeinse tijd 1 1,6

totaal         223 1558,8

Datering

Uitgaande van de overeenkomst in opvulling zijn sloot 533 en onderliggende waterkuil 

207 gelijktijdig in gebruik geweest. Aardewerk uit deze sloot plaatst het gebruik en de 

opvulling in de late middeleeuwen. De laatmiddeleeuwse scherven binnen de mix van 

vondsten uit vulling 3 van de waterkuil sluiten hier goed op aan. Drie Pingsdorf- en 2 

Paffrath-scherven plaatsen (een deel van) de opvulling in 12e-13e eeuw; 4 scherven 

grijsbakkend en 2 roodbakkend plaatsen deze wat later, namelijk in de 13e-14e eeuw.

Tabel 5.48 
Vondsten uit waterkuil 207
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De Romeinse scherven zijn als oud nederzettingsafval te beschouwen dat ter plekke, 

maar ook van elders in de directe omgeving, is opgespit uit oudere sporen zoals de 

twee Romeinse nederzettingssloten.

Sloten en greppels

Beschrijving

De meeste sloten en greppels zijn al besproken als onderdeel van de verschillende 

erven uit de late middeleeuwen. Een uitzondering geldt voor twee noord-zuid 

georiënteerde sloten in het noorden van de westelijke helft van het plangebied 

(kaartbijlage 5.7). De sloten zijn vanuit de noordgrens van de opgraving- en 

vermoedelijk vanaf de Zuidweg – over een afstand van circa 40 m naar het zuiden te 

volgen. Onderweg doorsnijden ze alle sporen uit de inheems-Romeinse tijd tot en met 

(het begin van de) late middeleeuwen, waaronder waterkuil 200 (zie deze paragraaf). 

De sloten zijn 1-2 m breed en maximaal 75 cm diep. Het gaat om twee verkavelings-

sloten die niet te koppelen zijn aan bewoningssporen in deze noordelijke zone. 

Vermoedelijk was de westelijke helft van plangebied in de late middeleeuwen in 

gebruik als (verkaveld) buitengebied.

Datering

De stratigrafische positie plaatst de sloten na het begin van de late middeleeuwen. Een 

enkele scherf hard grijs kogelpot-aardewerk scherpt deze datering aan tot de 13e eeuw.

5.5 Nieuwe tijd

Inleiding
De sporen uit de nieuwe tijd zijn vooral op het noordoostelijk terrein vertegen-

woordigd. In het westen van het plangebied vallen alleen de parallelle, noord-zuid 

georiënteerde rijen van paalkuilen op (kaartbijlage 5.7). Het zijn de resten van 

hekwerken die verschillende percelen van elkaar scheidden. Aardewerk uit de 

Figuur 5.102
Detail van de kaart van Kruikius, geprojecteerd 
op de huidige topografie met plangebied (rood)
(uit: Bult 2007)
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paalkuilen plaatst het gebruik van deze hekwerken in de tweede helft van de 18e 

tot in de 19e eeuw. Tijdens het ADC-onderzoek waren de palenrijen slechts lokaal 

aangesneden. Hierdoor is het verkeerde beeld ontstaan dat deze sporen ter plekke 

deel uit zouden maken van een laatmiddeleeuwse plattegrond (NHC-9).107

Op het noordoostelijk terrein waren vooraf de verwachting hoog voor sporen en 

structuren uit de nieuwe tijd. Uit historisch bronnen is namelijk bekend dat er na de 

laatmiddeleeuwse fase met moated site nog een boerderij en uiteindelijk ook een 

aantal armenhuisjes zijn gebouwd. De boerderij is op de kaart van Kruikius uit 1712 

aangegeven met de naam ‘Hooghwerf’. Projectie van de kaart geeft aan dat de 

boerderij ter hoogte van het plangebied heeft gestaan (figuur 5.102).108

Verbouwing van de Hooghwerf: van boerderij tot armenhuis 

Inleiding

Bij het verdiepen van de opgravingsputten kwamen al snel de puinsporen en het 

muurwerk (bovenkant 0,15 m + NAP) van beerputten en waterkelders te voorschijn uit 

de nieuwe tijd (kaartbijlage 5.7). De meeste sporen behoren tot de armenhuisjes die 

hier tot in het begin van 20e eeuw nog hebben gestaan.

Te midden van deze sporen zijn de resten van een noord-zuid georiënteerd gebouw 

van 10 x 5 m gevonden (figuur 5.103). Van het gebouw waren behalve de funderingen 

ook nog de basis van opgaand muurwerk (38 cm breedte) met baksteenformaat van 17 

x 8 x 4 cm bewaard, inclusief gele en groene wandtegels en oranje tot rode vloertegels. 

Deze laatste tegels hebben een formaat van 23 x 23 x 4 cm. Onder deze vloer bleek 

een oudere vloer van roze-rode bakstenen met een formaat rode 17 x 8,5 x 3,5 cm te 

liggen (figuur 5.104). In het midden van het gebouw was - koud tegen de buitenmuren 

en op de bovenste vloer - een scheidingsmuur geplaatst (figuur 5.105). Deze deelde de 

ruimte in twee vertrekken: een van 4,6 x 5 m in het noorden en een van 5,4 x 5 m in het 

zuiden. 

In de noordelijke helft van het gebouw waren twee gemetselde putten aanwezig die 

aangesloten waren op een afvoergoot (bedoeld voor water): een ronde afvoerput 

107  Van der Feijst & Ploegaert 2008, 74-75.
108  Bult 2007.

Figuur 5.103
Funderingen van boerderij Hooghwerf met 
rode vloertegels, geel en groene wandte-
gels (vanuit het zuiden). In het midden is de 
18e-eeuwse muur te zien, waarmee de ruimte 
in tweeën is gedeeld als inrichting van een 
armenhuis
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Figuur 5.104
Noordelijke ruimte van boerderij Hooghwerf met resten van twee vloer-
niveaus: rode vloertegels (bovenop) en roze bakstenen (onder). Boven is 
de scheidingsmuur met twee poeren van bakstenen te zien (vanuit het 
noorden)

Figuur 5.105
Fundering van de muur uit de 19e eeuw die de voormalige open ruimte van de boerderij Hooghwerf opdeelt in twee ruimten. De scheidingsmuur is 
koud tegen de fundering (links) van de buitenmuur en koud op de bovenste tegelvloer (rechts) van de boerderij opgebouwd

Figuur 5.106 
Ronde, gemetselde put onder de zuidwesthoek van de noordelijke helft 
van boerderij Hooghwerf. De put was aangesloten op een afvoergoot. 

Figuur 5.107 
Ondergrondse afvoergoot van bakstenen, afgedekt door plavuizen (haaks) onder 
boerderij Hooghwerf. De goot mondde aan weerszijden van de boerderij uit in een 
sloot. Onderin is een vierkant afvoerpunt zichtbaar dat zich centraal tegen oostmuur 
van de noordelijke ruimte bevond. De foto toont in het midden een aansluiting van een 
tweede afvoergoot, afkomstig van een afvoerpunt buiten de boerderij
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bevond zich in de hoek van de scheidingsmuur en de westelijke buitenmuur (figuur 

5.106). Een tweede, vierkante afvoerput bevond zich centraal tegen de oostelijke 

buitenmuur (figuur 5.107). De ondergrondse afvoergoot was opgebouwd uit een rij 

plavuizen onder en boven met daartussen twee rijen van gestapeld bakstenen die 

de wanden van de goot vormden. Het formaat van de plavuizen is 22,5 x 22,5 x 2,8 

cm. Deze west-oost georiënteerde goot is tijdens het ADC- en Archol-onderzoek 

aan weerszijden van het gebouw vrij gelegd over een afstand van bijna 40 m (figuur 

5.107). De goot blijkt aan de west- en oostgrens van het noordoostelijk terrein – de 

historische locatie Hooghwerf - uit te hebben gemond in noord-zuid georiënteerde 

sloten (kaartbijlage 5.7). Aan de binnenkant van de oostelijke sloot zijn de resten van 

een muur gevonden, die vermoedelijk het perceel aan de oostzijde heeft begrensd.

Direct ten oosten van de boerderij bevond zich nog een derde afvoerput. Deze was via 

een afvoergoot haaks op de voornoemde hoofdgoot aangesloten (figuur 5.107).

Vondsten en datering

Het baksteenformaat van het gebouw, afvoergoten en de scheidingsmuur aan 

de oostgrens van het perceel bedraagt gemiddeld 17 x 8 x 4 cm. Gezien het 

baksteenformaat en de ligging - in overeenstemming met het object op de historische 

kaarten 1620 en 1712 - heeft het gebouw deel uitgemaakt van de in oorsprong 

17e-eeuwse boerderij ‘Hooghwerf’. Naast bakstenen zijn ook andere, losse bouwsteen-

fragmenten in secundaire context gevonden die duidelijk getuigen van enige grandeur 

van boerderij Hooghwerf. Zo is in de vulling van een sloot die parallel aan de oostzijde 

van de boerderij ligt een bijzonder bewerkt stuk kolenkalksteen gevonden. Het gaat 

om een deel van een pilaster, vermoedelijk een bovenhoek ter rechterzijde van een 

deur of raam (zie H9, paragraaf 9.5). De voorkant is versierd met een diamantkop en 

aan de bovenzijde bevinden zich een sponning en een halfrondprofiel (figuur 5.108). 

De pilaster heeft een lengte van 29 cm en een breedte van 26 cm. Dergelijke pilasters 

waren gangbaar in de 16e tot 18e eeuw voor toepassing in deur- of raamomlijstingen. 

Deze datering past goed bij boerderij Hooghwerf. Het gebruik van hardsteen getuigt 

van een zekere welstand.109

Uitgaande van de kaart van Kruikius heeft de boerderij in ieder geval nog tot in 

het begin van de 18e eeuw gestaan. Het gebouw is later omgebouwd tot een 

armenhuis, waarbij de hoofdruimte in tweeën is gedeeld door het plaatsen van een 

scheidingsmuur. Het aardewerk dat in beide vertrekken is gevonden, plaatst deze 

bewoningsfase in de tweede helft van de 18e tot in de 19e eeuw. Het type aardewerk 

getuigt van weinig luxe. Het is dan ook overduidelijk dat we in deze fase te maken 

hebben met de resten van één van de armenhuizen (zie H6, paragraaf 6.2.7).

In het gebouw zijn ook grotere bakstenen verwerkt. Zo is een restant van een 

muurfragment aan de noordoosthoek van het gebouw opgebouwd uit bakstenen 

van 28 x14 x 16,5 cm. Vermoedelijk betreft het hier hergebruikt baksteenmateriaal 

dat afkomstig is van de voornoemde laatmiddeleeuwse moated site. Het is onbekend 

is of de boerderij de opvolger is van de moated site. Het aardewerk uit de grachten 

en de boerderij vertonen onderling een hiaat van enkele eeuwen. Het ontbreken van 

concrete bewoningssporen van gebouwen in de moated site maken het sowieso lastig 

om een vergelijking tussen beide bewoningsfasen te maken.

109  Determinatie en interpretatie door G. Gazenbeek  (Studico), specialist bouwmaterialen van 
de Romeinse tijd, middeleeuwen en nieuwe tijd.
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Beerputten

Beerput 100 (structuur 2)

Beschrijving

Deze beerput bevindt zich in de zuidwesthoek van het recent gesloopte armenhuis. 

Op het eerst vlak tekende het spoor zich af als een donkergrijs ovaal spoor van 1,6 bij 

1,8 m. Na het opschaven werd een uit bakstenen110 opgebouwde vierkante constructie 

van 1 x 0,9 m zichtbaar figuur 5.109). De foto toont boven het grondwater nog de 

aanhechting van mest aan de binnenkant van de put. De verdere opbouw en inhoud 

van de beerput is niet onderzocht.

Datering

De beerput heeft onderdeel uitgemaakt van boerderij Hooghwerf uit de 17-18e 

eeuw dat in de tweede helft van de 18e en in de e 19e eeuw is omgebouwd tot een 

armenhuis.

110  Baksteenformaat: 18x 8x3,5 cm.

Figuur 5.108 
Deel van een pilaster, vermoedelijk een 
bovenhoek ter rechterzijde van een deur of 
raam, van boerderij Hooghwerf; aan de voor-
kant versierd met diamantkop (links) en aan 
de bovenzijde een sponning en halfrondpro-
fiel (rechts)

Figuur 5.109
Beerput 100 in de zuidwesthoek van het 
armenhuis
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Waterputten

Waterput 11 (structuur 117)

Inleiding

Dit spoor tekende zich al af op vlak 2, maar is pas als waterput ontdekt op vlak 3 (0,25 

m – NAP) bij het verdiepen van de (onderliggende) sloot uit de late middeleeuwen 

B. Hierbij werd direct het nog aanwezige hout van de beschoeiing aangesneden. Het 

betreft de onderkant van een houten ton (diameter 75 cm) die in veel grotere ronde 

kuil met een diameter van circa 1,28 cm. De nog resterende diepte van de waterput 

bedraagt slechts 21 cm. 

Opbouw

Van de opbouw van de waterput is slechts een klein deel zichtbaar. De kuil is direct na 

het plaatsen van de ton opgevuld met de uitgegraven grond om de ton stevig in de 

grond te verankeren. Na de het gebruik is de ton opgevuld met afval. 

Constructie

De beschoeiing van de waterput bestaat uit een hergebruikte ton (figuur 5.110). 

Aangezien slechts een klein deel van het hout bewaard is gebleven kan over de 

tonconstructie weinig gezegd worden. Wel is er een fragment van een metalen ring 

(een hoepel) aangetroffen die de individuele planken van de ton op zijn plaats heeft 

gehouden. 

Afdanking en post-depositie

Aangezien slechts de onderkant van de waterput is gedocumenteerd, is er weinig 

informatie beschikbaar over de afdanking en post-depositie. Gebruik als afvalkuil lijkt 

het meest waarschijnlijk, ofschoon de vondstaantallen (onderin althans) laag zijn. 

Vondsten

De vondstaantallen zijn laag, aangezien het grootste deel van de put is vergraven 

(tabel 5.49). Enkele middeleeuwse scherven moeten waarschijnlijk beschouwd worden 

als opspit gezien de nog aanwezige metalen hoepel die de waterput jonger dateert dan 

de middeleeuwen. 

Figuur 5.110
Doorsnede van waterput 11 met resten van 
een ton
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put vlak spoor vulling categorie aantal gewicht (g)

20 3 226 1 aardewerk nieuwe tijd 4 156,7

20 3 226 1 dierlijk bot 1 18,4

20 3 226 1 glas 1 92,6

20 3 226 1 metaal 4 59,4

20 3 226 1 steen 2 15,9

totaal 12 343,0

Datering

Op basis van de goed geconserveerde metalen hoepel en de doorsnijding door een 

laatmiddeleeuwse sloot ligt een datering in de nieuwe tijd het meest voor de hand. Het 

aardewerk bevestigt deze datering: een ongeglazuurde bloempot plaatst de tonput in 

de periode tweede helft 19e- 20e eeuw. 

Sloten en greppels

Beschrijving

In de nieuwe tijd is alleen het noordoostelijk terrein ingedeeld met sloten van 1,75 

tot 2,25 m breed. De sloten zijn noord-zuid georiënteerd, haaks op de Zuidweg. 

Twee sloten – met een onderlinge afstand van 43 m - vormen de begrenzing van de 

historische Hooghwerf uit de 17e en 18e eeuw. De oostelijke sloot bevindt zich langs 

de huidige straat Hoogwerf. De westelijke sloot valt deels samen met de westelijke 

gracht van de voormalige moated site. Deze laatste sloot is in het noorden uitgebreid 

met een extra slootbocht (kaartbijlage 5.7). Aan de binnenzijde van deze bocht is een 

beschoeiing van verticale palen met horizontale planken gevonden.

Beide sloten dienden niet alleen als afbakening van het woonerf. Ze vingen tevens het 

afvalwater van de boerderij op dat via afvoergoten in verbinding stond met de twee 

sloten.

Circa 20 m ten westen van de Hooghwerf bevindt nog derde noord-zuid georiënteerde 

sloot. Mogelijk begrensde deze sloot het terrein met bomen en bijgebouwen rondom 

het voornoemde centrale woonerf van de Hooghwerf, zoals weergegeven op de kaart 

van Kruikius (figuur 5.102).

Datering

Uitgaande van de ruimtelijke relatie met de afvoergoten van boerderij Hooghwerf 

zijn de sloten in de 17e-18e eeuw te plaatsen. Een van de palen van de beschoeiing 

uit de uitbreiding van de westelijke sloot van de Hooghwerf is dendrochronologisch 

onderzocht. Het spinthout en de laatste ringen van de kern blijken te ontbreken. De 

laatst gemeten ring dateert uit 1581. Rekening houdend met de ontbrekende ringen 

levert dit een einddatering op na 1592.111 

111  V.323; RING-dendrocode NLW00010.

Tabel 5.49 
Vondsten uit waterput 11
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Aardewerk

6.1 Aardewerk uit de late ijzertijd en Romeinse tijd

J. de Bruin (Faculteit der Archeologie, Universiteit Leiden), met bijdrage van E. van der 

Linden

6.1.1 Vraagstellingen en werkwijze

Tijdens de opgravingen in Naaldwijk zijn in totaal 28308 aardewerkfragmenten uit de 

late ijzertijd en de Romeinse tijd verzameld. 

In het PvE zijn de volgende specifieke onderzoeksvragen voor het aardewerk uit de 

Romeinse tijd opgenomen:112

1.  Past het aangetroffen aardewerk van de nederzetting binnen de regionale context of 

is er sprake van een ‘afwijkend spectrum’?

2.  Sluit het aardewerk aan op de aardewerktraditie van de keramiek die in de context 

van de late ijzertijdsporen is gevonden?

3.  Welke herkomstgebieden zijn aan het aardewerk toe te kennen? Is er sprake van lokale 

aardewerkproductie en zo ja, is deze productie bestemd voor de nederzetting of voor 

een regionale markt?

4.  Wat is de karakterisering van de vindplaats op basis van de samenstelling van het 

vondstcomplex

Belangrijk uitgangspunt bij de beantwoording van deze vragen is de datering van 

het aardewerk. Aangezien de sporendichtheid in Naaldwijk buitengewoon groot is, 

is het lastig de individuele sporen te dateren. Daarom is gekozen voor een integrale 

determinatie, waarbij per aardewerkgroep steeds enkele opvallende scherven zijn 

getekend. Het doel hiervan is een beeld te schetsen van het aanwezige aardewerkspec-

trum en de presentatie van een hoeveelheid voor Zuid-Holland afwijkend materiaal. 

Hiernaast kan dit onderzoek een leidraad bieden voor eventueel toekomstig onderzoek 

op het terrein. Op basis van de hier verkregen gegevens kunnen vraagstellingen 

geformuleerd worden die zich richten op een dieper inzicht in de aard en de duur van 

de bewoning uit de Romeinse tijd in Naaldwijk. 

Gezien de grote hoeveelheid te analyseren scherven, is het aardewerk over het 

algemeen niet gepast, op een paar uitzonderingen na.

6.1.2 Aardewerk uit de late ijzertijd / vroeg inheems-Romeinse tijd

Bij eerder onderzoek op het terrein werd eveneens materiaal aangetroffen dat 

mogelijk uit de late ijzertijd of de vroeg inheems-Romeinse tijd dateerde.113 Op basis 

van die vondsten werd een specifieke vraag opgenomen in het PvE. Deze vraag luidde: 

Past het aangetroffen aardewerk uit de late ijzertijd binnen de gangbare typologieën 

in dit deel van Zuid-Holland of is er sprake van een meer ‘zuidelijke’ of ‘noordelijke’ 

112  Bult 2007 en 2008.
113  De Bruin 2008a, 95-97.

6
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invloed?” In totaal 19 fragmenten kunnen gekenschetst worden als potentieel IJzertijd 

aardewerk. Alle fragmenten zijn met potgruis gemagerd. Negen fragmenten zijn 

versierd. Het gaat om twee randen die versierd zijn met vingernagelindrukken. Eén van 

deze randen is op de wand versierd met ingekraste, parallelle lijnen (figuur 6.1, v.6486). 

De overige fragmenten zijn versierd met ingekraste lijnen (4 fragmenten) en vinger-

nagelindrukken (3 fragmenten). Een belangrijk deel van dit materiaal is verzameld uit 

een akkerlaag in werkput 56. Deze akkerlaag wordt door een schoon stuifzandlaagje 

gescheiden van de bovenliggende cultuurlagen. Uit deze laag is geen Romeins draai-

schijfaardewerk afkomstig. Eén van de met ingekraste lijnen versierde pot uit deze 

akkerlaag kon gereconstrueerd worden (figuur 6.1, v.6280). Helaas is de hoeveelheid 

aardewerk te klein om verregaande uitspraken te doen over het aardewerkcomplex in 

zijn geheel. Op het eerste gezicht vertoont het aardewerk veel overeenkomsten met 

IJzertijdaardewerk. Jammer genoeg is het materiaal niet in een bestaande ‘Stijlgroep’ 

in te delen.114 

Dit geldt eveneens voor een complete pot en een aardewerken klos, die in werkput 32 

zijn gevonden (figuur 6.1, v.2336), en een bijna complete pot die onder het Romeinse 

niveau in put 30 werd aangetroffen (figuur 6.1, v.2074).

114  Van Heeringen 1989.

Figuur 6.1 
Aardewerk uit de late ijzertijd/vroeg inheems-
Romeinse tijd. Schaal 1:4
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6.1.3 Aardewerk uit de Romeinse tijd

Inleiding
Tijdens het onderzoek in Naaldwijk in 2007 en 2008 zijn 28289 fragmenten aardewerk 

uit de Romeinse tijd gevonden. Het aardewerk is opgedeeld in een aantal groepen:115 

terra sigillata (versierd en onversierd), Belgische waar (opgedeeld in terra nigra 

en kurkurnaardewerk), laat-Romeinse terra nigra, Menapisch aardewerk, geverfd 

aardewerk, Pompejaans rode waar, metaalglanswaar, gladwandig aardewerk, 

gesmookt aardewerk, ruwwandig aardewerk, amforen, mortaria, dolia, Low Lands 

ware (opgedeeld in een reducerende en oxiderende variant), handgevormd aardewerk, 

handgevormd aardewerk uit de laat-Romeinse tijd en varia. In figuur 6.2 zijn de 

verhoudingen tussen de verschillende aardewerksoorten weergegeven. Hierbij is een 

iets andere indeling gehanteerd ten opzichte van de verdere beschrijving van het 

materiaal (volgende aardewerkgroepen in deze paragraaf). Aangezien een deel van 

de aardewerkgroepen te klein was om grafisch weergegeven te worden, is er voor 

gekozen om deze groepen onder te brengen in de groep ‘overig’.

Naar aanleiding van bovenstaand diagram kan een aantal algemene uitspraken gedaan 

worden over het aardewerkcomplex van Naaldwijk (figuur 6.2). Allereerst valt de over-

vertegenwoordiging van het handgevormde aardewerk op. Dit beeld correspondeert 

met de verhoudingen van andere vindplaatsen in de omgeving van Naaldwijk, 

zoals te Harnaschpolder, Leidschendam-Leeuwenbergh en Poeldijk-Noordoost.116 

Ook de verhoudingen van het aardewerk binnen de gedraaide groepen is weinig 

opvallend ten opzichte van het omliggende gebied. Zo op het eerste oog lijkt de 

vindplaats in Naaldwijk zich te voegen naar het algemene beeld met betrekking tot de 

verhoudingen van de verschillende aardewerksoorten op vindplaatsen uit de Romeinse 

tijd in de regio.

Iedere aardewerkcategorie wordt kort ingeleid met een algemene karakterisering van 

het materiaal, evenals een inzicht in de verspreiding van dit aardewerk in de omgeving 

van Naaldwijk.

115  Passende scherven zijn als 1 exemplaar geteld. Dit geldt voor alle genoemde aantallen 
scherven.

116  De Bruin 2008b. De Bruin 2008b.

Terra sigillata

Geverfd

Gladwandig

Ruwwandig

Dikwandig

Lowlands ware (reducerend)

Lowlands ware (oxyderend)

Overig

Handgevormd

Figuur 6.2 
Procentuele verhouding van de verschillende 
aardewerksoorten uit de Romeinse tijd in 
Naaldwijk
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Alle dateringen zijn na Christus, tenzij anders vermeld.

A. Terra sigillata 
Terra sigillata is glanzend, rood tot roodachtig aardewerk. Het komt voor in zowel 

versierde als onversierde vormen. De vroegst te dateren terra sigillata in de omgeving 

van Naaldwijk is afkomstig uit Zuid-Gallië. Deze regio produceert in de eerste en het 

begin van de 2e eeuw (tot ongeveer 120). Er komen zowel versierde als onversierde 

Zuid-Gallische terra sigillata-fragmenten voor. De versierde vormen betreffen vrijwel 

uitsluitend kommen van het type Dragendorff 37, hoewel sporadisch ook kommen 

van het type Dragendorff 29 en 30 voorkomen.117 Andere versierde vormen lijken tot 

dusverre te ontbreken. De vorm Dragendorff 29 werd in het productiecentrum La 

Graufesenque geproduceerd tot ongeveer 85/90, hoewel andere productiecentra tot in 

het begin van de 2e eeuw deze vorm geproduceerd hebben.118

Vanaf het begin van de 2e eeuw worden de Zuid-Gallische producten langzaam 

aan vervangen door Midden- en Oost-Gallische producten. Vanaf dat moment is de 

komvorm van het type Dragendorff 37 de enige versierde vorm. 

Producten uit de Midden-Gallische ateliers zijn relatief zeldzaam. De terra sigillata uit 

Midden-Gallië dateert grofweg in de 2e eeuw. De export van vormen uit Midden-Gallië 

bereikt zijn piek in de tweede helft van de 2e eeuw. De indruk bestaat dat in de regio 

rond Naaldwijk vooral versierde fragmenten zijn vertegenwoordigd; Midden-Gallische 

naamstempels op onversierde vormen komen weinig voor. 

Verreweg het grootste deel van de terra sigillata is afkomstig uit Oost-Gallische 

ateliers. Op elke vindplaats in de omgeving van Naaldwijk zijn fragmenten uit deze 

productiecentra gevonden. De Oost-Gallische producten dateren grofweg tussen 100 

en 260. De afzonderlijke ateliers kunnen echter een minder brede datering hebben. 

Versierde terra sigillata
Er zijn in totaal 64 fragmenten van versierde terra sigillata-vormen gevonden. Het 

gaat hier uitsluitend om scherven van de kom Dragendorff 37. Het merendeel van 

de fragmenten was zichtbaar versierd. Van de 64 versierde scherven konden van 35 

fragmenten de herkomst en datering vastgesteld worden (figuur 6.3). Eén van deze 

scherven is afkomstig van de stort.

De versierde terra sigillata geeft vaak een eerste indicatie voor de datering van de 

vindplaats (tabel 6.1). De late eerste en eerste helft van de 2e eeuw worden verte-

genwoordigd door de producten uit La Graufesenque, Lezoux en een scherf van de 

pottenbakkers Satto-Saturninus uit Mittelbronn. Aangezien het aantal fragmenten 

uit La Graufesenque relatief groot is, kan de aanvang van de nederzetting in de 

periode 70/80-120 geplaatst worden. Opvallend is het ontbreken van producten uit La 

Madeleine, die meestal wel vertegenwoordigd zijn op vindplaatsen in de omgeving van 

117  De typebenamingen voor de terra sigillatavormen zijn ontleend aan Dragendorff 1895.
118  Polak 2000, 125. Aangezien het merendeel van de door Polak bewerkte Zuid-Gallische Terra 

sigillata-stempels in Vechten uit La Graufesenque afkomstig is (Polak 2000, 54), zou dit er op 
kunnen wijzen dat dit productiecentrum de ‘Nederlandse’ markt domineerde. In dat geval 
zouden de in het onderzoeksgebied voor handen zijnde kommen van het type Dragendorff 
29 in ieder geval voor 100 zijn geproduceerd. Bloemers vermeldt uit de Romeinse stad 
Municipium Aelium Cananefatium slechts één scherf van het type Dragendorff 29. Hij ziet 
hierin een aanwijzing voor een laat-Flavische aanvangsdatering van de bewoning ter plaatse 
(Bloemers 1978, 92). Mogelijk zijn deze kommen tot uiterlijk 70-80 geproduceerd of geleverd 
aan het onderzoeksgebied. Hoe lang de Dragendorff 29 kommen na hun productiedatum 
nog in omloop zijn geweest, is echter onduidelijk. 

Figuur 6.3 
Versierde terra sigillata. 
Schaal 1:2
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Naaldwijk. Het kleine aantal fragmenten uit de loop van de eerste helft van de 2e eeuw 

past in het beeld dat naar voren komt van de overige vindplaatsen in de omgeving van 

Naaldwijk; in deze periode is het aandeel op de draaischijf vervaardigd aardewerk zeer 

klein ten opzichte van het handgevormd aardewerk. Wel moet enige rekening worden 

gehouden met de brede datering van het materiaal uit de Argonne. Dit kan immers 

ook nog aan het eind van de eerste helft van de 2e eeuw dateren. 

Het merendeel van de terra sigillata fragmenten dateert uit de periode vanaf het 

midden van de 2e eeuw. De nadruk lijkt te liggen op de periode 160-225, waarbij het 

aantal begin 3e-eeuwse fragmenten domineert. Hierbij valt de sterke vertegenwoordi-

ging van fragmenten uit Rheinzabern op. Globaal kan de nederzetting in Naaldwijk op 

basis van de versierde terra sigillata tussen 70/80 en 225 gedateerd worden.

aantal productiecentrum datering

6 La Graufesenque 70-100

1 Lezoux 100-120

1 Satto-Saturninus 100-160

5 Argonne 130-180

9 Trier 160-190

11 Rheinzabern 160-190

Vermeldenswaardig is verder dat een bodemfragment van een kom van het type 

Dragendorff 37, waarvan de versiering niet meer zichtbaar was, secundair is bewerkt 

tot een schijf met een diameter van 9 cm. In de volgende paragrafen wordt de 

versierde terra sigillata nader besproken.

Zuid-Gallische terra sigillata 

E. van der Linden

1. V.6174

Drag. 30

Alleen de eierlijst is bewaard gebleven. Slordige, verschoven indruk, veroorzaakt 

tijdens het verwijderen van de vormschotel. Wellicht eierlijst van M. Crestio, vgl. Mees 

1995, Taf. 38, 3. De slordige afwerking en het baksel119 van de scherf wijzen in elk geval 

op een vergelijkbare datering.

La Graufesenque. Datering: circa 80-110

2. V.2467

Drag. 37

Decoratie: arcade van bogen op een uit verschillende motieven samengestelde 

zuil. Bogen aan onderzijde afgesloten door zigzaglijst, afgezet met rozetjes. In de 

linkerboog aanzet van een figuur. Dergelijke arcades met twee of meer bogen worden 

vrij weinig toegepast.

Arcade met twee bogen, vgl. Mees 1995, Taf. 82, 4 en Mees 1995, Taf. 77, 1, beide 

Germanus III. Bij de laatste zijn ook gebladerde bogen en zuilen samengesteld uit 

verschillende motieven gebruikt, en zijn de bogen horizontaal afgesloten met dubbele 

zigzaglijsten. Deze horizontale boogafsluitingen zijn steeds zonder rozetten, vgl. ook 

Mees 1995, Taf. 77, 5 en Taf. 81, 2 en 6, maar op andere wijze gebruikte zigzaglijsten 

zijn soms wel afgezet met rozetten, vgl. Mees 1995, Taf. 83, 6.

Vermoedelijk Germanus III, La Graufesenque. Datering: circa 60-100

119  Baksel is vermoedelijk TS-LG3 (Brulet et al. 2010, 83).

Tabel 6.1 
Versierde terra sigillata van de campagnes 
uit 2007 en 2008
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3. V.1483

Drag. 37

Eierlijst, afgezet met een parellijst of zigzaglijst. Daaronder rest van een figuur of 

motief. Eierlijst mogelijk identiek met Nieto/Puig 2001, Da. 19 (Culip IV). 

La Graufesenque. Datering: circa 80-90

4. V.6254

Drag. 37

Afsluitend fries van driedelige blaadjes, aan de bovenkant afgezet met een kleine 

parellijst. Daarboven rankendecoratie. Aan rank een pijlpuntvormig blad. In de zone 

onder de rank een medaillon van dubbele cirkel met daarin een dier (mogelijk een 

hond) naar links. Tussen rank en medaillon haasje naar links, mogelijk identiek met 

Oswald 2100

Dergelijke rankenversiering in combinatie met een medaillon is vooral toegepast op 

Drag. 29, vgl. bijvoorbeeld Mees 1995, Taf. 152, 2, Taf. 154, 1 en Taf. 155, 1 (Murranus), 

Knorr 1952, Taf. 38, OFMATV, A en B, Mees 1995, Taf. 158, 1 (Passienus), en Corpus 

Masclus i, D4 (suppl. 4), 0006229. Slechts zelden wordt het schema toegepast op 

een Drag. 37, vgl. Mees 1995, Taf. 161, 1 (Pas-). Het decoratieschema lijkt vooral in de 

Neroonse tijd te moeten worden gedateerd. De toepassing op een Drag. 37 zal dan ook 

waarschijnlijk vooral in de vroegste periode van deze vorm gedateerd moeten worden.

La Graufesenque. Datering: circa 70-90

5. V.5284

Drag. 37

Eierlijst afgesloten door een lijst. Van de decoratie daaronder is niets bewaard 

gebleven. De eierlijst is volledig dichtgeslibd en aan de bovenkant vermoedelijk 

afgesneden door de rand van de vormschotel. De lijst onder de eierlijst is waarschijnlijk 

oorspronkelijk een parellijst, die echter ook dichtgeslibd is. 

De eierlijst is te slecht bewaard om identificatie mogelijk te maken. De slordige 

afwerking van de decoratie en combinatie met de (parel)lijst direct onder de eierlijst 

wijzen op een datering vanaf de laat-Flavische periode.

Datering: circa 80-120

6. V.6559

Drag. 37

Eierlijst afgesloten door een parellijst. Beide decoratiemotieven zijn wat slordig 

afgewerkt. Eierlijst wellicht identiek met Mees 1995, Taf. 11, 1 (Biragillus), maar te 

onduidelijk om daar zeker van te zijn. De afwerking van de scherf en de combinatie 

van eierlijst met dicht daaronder een parellijst wijzen echter op een datering die 

vergelijkbaar is met die van Biragillus.

Datering: circa 80-120

Midden-Gallisch terra sigillata

E. van der Linden

1. V.6832

Drag. 37

Decoratie in panelen, gescheiden door zigzaglijnen. Grote Cupido identiek met 

Déchelette 236, maar daar zonder hand. Kleine putto naar links identiek met 

Déchelette 257. De eierlijst is slecht bewaard, maar heeft mogelijk een stok met rozet.
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Combinatie van Cupido (zonder hand, zoals ook bij Déchelette) en putto S&S pl. 6, 

72, pottenbakker X-2. Deze pottenbakker maakt ook gebruik van zigzaglijnen en een 

eierlijst met rozet, afgezet door een zigzaglijn.

Pottenbakker X-2, Lezoux. Datering: circa 100-120

Oost-Gallische terra sigillata120

Satto-Saturninus

1. V.297 Oogstende Amor: Fölzer 157. Druiventros: Lutz121 V41. Product van Satto-

Saturninus, datering 100-160.

Argonne 

2. V.301 Eierlijst: Ricken Taf. 14,2. Parelstaaf: Ricken Taf. 14,2. Waar met eierlijst E3. 

Argonne, 120-220.

3. V.954 Man met Capuchon: Ricken Taf. 7,116. Blad: Ricken 45. Groot rozet: 

Bemmann Abb 2,12. Klein rozet: Ricken Taf. 7,1. Vulornament: Fölzer 94. 

Waarschijnlijk Argonne, 120-220.

4. V.2129A Eierlijst: Chenet-Gaudron S5. Panter: Ricken Taf. 12,43. Vogel: Ricken Taf. 

12,53. Dubbele, gladde boog: Ricken Taf. 12,26. Argonne, 120-220.

5. V.2416 Eierlijst: Chenet-Gaudron T3. Hert: Ricken Taf. 12,27. Argonne, 120-220.

6. V.5295 Eierlijst: Ricken Taf.12, C. Halfronde bogen, waarvan één getordeerd: Ricken 

Taf. 12,23. Verbindingselement: Ricken Taf. 12,5. Waar met eierlijst C, Argonne, 

120-220.

Trier

7. V.355 Eierlijst: Huld-Zetsche E13. Trier Werkstatt II, 140-165/180.

8. V.1112 Zuiltje: Gard P60. Trier Werkstatt I, 140-165/180.

9. V.6713 Eierlijst: Gard R19. Boogschutter: Gard M37. Everzwijn/hond: Niet 

determineerbaar. Zuiltje: Gard P60. Trier, Werkstatt II, 145-165/180.

10. V.1914 Eierlijst: Gard R2. Sirene met dubbele fluit: Huld-Zetsche M87. Dubbele 

cirkel met parels: Gard K31. Gladde cirkel: Gard K11/Haalebos 655. Zelfde 

exemplaar als V.2372. Trier, Werkstatt II, mogelijk Censor, 165-210.

11. V.2372. Eierlijst: Gard R2. Zelfde exemplaar als V.1914. Trier, Werkstatt II, mogelijk 

Censor, 165-210.

12. V.6703 Rozet: Fölzer 855, Gard Taf.13, 4-5, Haalebos 651. Trier Werkstatt II, mogelijk 

Dexter, 165-210.

13. V.2354 Medaillon: Haalebos 648. Trier, Censor, 165-210.

14. V.7967 Pylades: Fölzer 482, Haalebos 397. Zuiltje: Fölzer 766, Haalebos 401. Vaas: 

Fölzer 790, Haalebos 376 en 401. Overige elementen: niet te determineren. Trier, 

navolgers van Censor en Dexter, 165-210.

15. V.2467 sub.I Staand blad: Haalebos 693. Getande cirkel: Gard K35. Parelstaafje: 

Gard V87. Trier, Afergroep, 205-245.

Rheinzabern

16. V.6712 Eierlijst: Ricken-Fischer E10. Adelaar: Ricken-Fischer T205b. Getordeerde 

halve boog: niet nader te determineren. Rheinzabern, 150-270.

17. V.2129B Eierlijst: Ricken-Fischer E40. Rozet: Ricken-Fischer R70. Rheinzabern. 

Mogelijk Augustinus I, 200-225.

120  Dateringen volgens Bink & Franzen (Niemeijer?) 2009. Alle Oost-Gallisch versierde kommen 
zijn van het type Dragendorff 37.

121  Lutz 1970.
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18. V.7704 Krijger met lans: Ricken-Fischer M181c. Blad: Ricken-Fischer P34. 

Rheinzabern, 150-270.

19. V.7055 Pygmee met zwaard en schild: Ricken-Fischer M150. Rheinzabern, 150-270.

20. V.6737 Eierlijst: Ricken-Fischer E23. Rheinzabern, 150-270.

21. V. 6716 Eierlijst: Ricken-Fischer E42. Blaadje: Ricken-Fischer P76a. Gladde cirkel: 

Ricken-Fischer K6. Sterretje: Ricken-Fischer O48. Getordeerde staaf: Ricken-Fischer 

O273. Zelfde exemplaar als V.6811 en stortvondst. Rheinzabern. Zie Ricken-Thomas 

Taf.157, 11F en 12aF, stijl van Lupus, 200-225.

22. V.6811 Druiventros met steel: Ricken-Fischer P164a. Gladde cirkel: Ricken-Fischer 

K6. Sterretje: Ricken-Fischer O48. Getordeerde staaf: Ricken-Fischer O273. Zelfde 

exemplaar als V.6716 en stortvondst. Rheinzabern. Zie Ricken-Thomas Taf.157, 11F 

en 12aF, stijl van Lupus, 200-225.

23. Stortvondst Eierlijst: Ricken-Fischer E42. Gladde cirkel: Ricken-Fischer K6. Zelfde 

exemplaar als V.6716 en 6811. Rheinzabern. Zie Ricken-Thomas Taf.157, 11F en 

12aF, stijl van Lupus, 200-225.

24. V.2229 Venus met sluier: Ricken-Fischer Ma8a. Rheinzabern. Van Verecundus I, 

Marcellus II en Primitivus I & IV, alle daterend 200-225.

25. V.1919 Vulornament: Ricken-Fischer O221. Gearceerde cirkel: Ricken-Fischer O148. 

Zie ook Ricken-Thomas Taf.22, 8, 11, 14F, stijl van Respectinus I. Rheinzabern, 

225-250.

26. V.7161 Eierlijst: Ricken-Fischer E38. Rheinzabern. Cerialis IV, 150-200.

27. V.2229 Rennend hoefdier: Niet determineerbaar. Zesdelig rozet: Ricken-Fischer 

O39. Waarschijnlijk Rheinzabern, 150-270.

28. V.2111 Parelstaaf: Ricken-Fischer O256. Zie Ricken-Thomas Taf. 212. Waar van 

Julius II-Julianus I, Rheinzabern, 200-270. 

Indien de versierde terra sigillata-fragmenten van alle tot nu toe uitgevoerde 

opgravingen in Naaldwijk in een tabel worden gepresenteerd, dan valt op dat de 

hoeveelheden uit de productiecentra van Trier en Rheinzabern sterk vertegenwoordigd 

zijn (tabel 6.2).122 

aantal productiecentrum

7 La Graufesenque

1 Lezoux?

1 Lezoux

1 La Madeleine

1 Satto-Saturninus

8 Argonne

15 Trier

21 Rheinzabern

Onversierde terra sigillata
Van de 395 fragmenten onversierde terra sigillata-scherven waren er 142 te 

determineren. In tabel 6.3 zijn de verschillende typen weergegeven. Er zijn 

zes onversierde typen gevonden in Zuid-Gallisch baksel. Het gaat om twee 

bordfragmenten van de typen Dragendorff 18 en Dragendorff 18 of 18/31. Verder zijn er 

drie fragmenten van kommetjes aanwezig: fragmenten van minimaal twee kommetjes 

Dragendorff 27 en een fragment van het kommetje type Dragendorff 35. Het laatste 

type komt voor in de Flavische periode en vertegenwoordigt de beginfase van de 

nederzetting. De scherf werd aangetroffen in een greppelstelsel in de zuidwestelijke 

122  De Bruin 2008a, 98-100.

Tabel 6.2 
Alle versierde terra sigillata, inclusief de 
campagne van 2004
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laagte uit fase 1 van de inheems-Romeinse bewoning (zie H 5, paragraaf 5.3.1 en 

kaartbijlage 5.2). Het greppelstel bevatte verder uitsluitend handgevormd aardewerk. 

Hiernaast komt er nog een scherf van de kom Dragendorff 33 in dit baksel voor; ook 

deze vorm kan in de Flavische periode geplaatst worden. Dit betekent dat er slechts 

zes fragmenten duidelijk vóór 150 geplaatst kunnen worden. 

De meeste andere vormen dateren van na 150. Het typenspectrum van deze groep 

is niet erg afwijkend ten opzichte van andere vindplaatsen in de omgeving van 

Naaldwijk. De wrijfschalen van het type Dragendorff 45 zijn vrij goed vertegenwoor-

digd, net als het kommetje Dragendorff 33 (figuur 6.4, v.6713). Daarnaast komen 

enkele vormen voor die relatief zeldzaam zijn in de omliggende regio. Het gaat om 

fragmenten van een met barbotine versierde kom Ludovici SMc (figuur 6.4, v.8182) 

en een fragment van de eveneens met barbotine versierde beker Ludovici VMg. Ook 

vallen twee fragmenten van de beker Niederbieber 24b op, waarvan er één is versierd 

met een ingeslepen bloemmotief (figuur 6.4, v.5295). Vermeldenswaardig is ook 

nog een scherf met witte barbotine; dergelijke vondsten zijn relatief zeldzaam in de 

omgeving van Naaldwijk. Tenslotte verdienen twee fragmenten van inktpotten van 

het type Niederbieber 24b vermelding (figuur 6.4, v.7884, v.6611 en v.5338). Deze 

inktpotten kunnen wijzen op geletterde inwoners van de nederzetting. Op basis van de 

onversierde terra sigillata kan gesteld worden dat er aanwijzingen zijn voor bewoning 

aan het einde van de 1e eeuw. De eerste helft van de 2e eeuw heeft slechts twee 

fragmenten opgeleverd. De tweede helft van de 2e en de 3e eeuw zijn relatief goed 

vertegenwoordigd.

aantal type datering

1 Curle 15 100-200

1 Dragendorff 18 ZG 40-120

1 Dragendorff 18of18/31 ZG 40-120

5 Dragendorff 18/31of 31 100-275

2 Dragendorff 27 ZG 25-120

2 Dragendorff 27 100-150

2 Dragendorff 31of32 150-275

6 Dragendorff 31 150-275

3 Dragendorff 31R 150-275

5 Dragendorff 32 175-275

19 Dragendorff 33 100-275

1 Dragendorff 35 ZG 75-120

1 Dragendorff 35/46 75-200

1 Dragedorff 36/Curle 11 70-225

1 Dragendorff 38 150-275

5 Dragendorff 40 100-275

4 Dragendorff 43 150-275

32 Dragendorff 43/45 150-275

1 Dragendorff 44 150-275

35 Dragendorff 45 175-275

1 Ludovici SMc 150-200

1 Ludovici VMg 200-250

1 Niederbieber 11A 175-250

4 Niederbieber 14 200-250

1 Niederbieber 16 120-275

2 Niederbieber 19 150-275

2 Niederbieber 24b 175-225

v.8182 v.5295

v.5338v.6713

v.6611 
v.7884

Figuur 6.4 
Onversierde terra sigillata. Schaal 1:4

Tabel 6.3 
Onversierde terra sigillata
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Vermeldenswaardig zijn tenslotte nog vier secundair bewerkte scherven. Het gaat 

om twee niet nader te determineren wandfragmenten die secundair bewerkt zijn tot 

schijf, waarvan de eerste een diameter van 1,6 cm heeft. Het tweede fragment heeft 

een diameter van 7 cm. Het derde fragment, een bodem van een wrijfschaal van het 

type Dragendorff 43 of 45, is bijgekapt tot een schijf met een diameter van 8 cm. 

Tenslotte is een andere bodem, waarschijnlijk van een klein kommetje, bijgeslepen en 

doorboord, zodat er een ring met een diameter van 4 cm is ontstaan.

Graffiti
Op twee scherven werd een graffito aangetroffen. In het eerste geval gaat het om 

een (vermoedelijk) figuratieve graffito dat werd aangetroffen op een wandscherf van 

een wrijfschaal met een datering vanaf 150 (figuur 6.5, v.2094). Het tweede graffito, 

bestaande uit twee kruizen, werd aangetroffen op de onderzijde van een bodem van 

een schaal met roulettering.

Stempels
Er zijn zes (delen van) stempels aangetroffen (tabel 6.4). Slechts twee stempels konden 

nader gedetermineerd worden. Het stempel van de producent DRAPPVS dateert 

vanaf 120 tot het einde van de 2e eeuw. Deze pottenbakker was werkzaam in Trier. Het 

tweede stempel, afkomstig van de producent PATERNVS, kan gedateerd worden in de 

tweede helft van de 2e eeuw. Paternus was werkzaam in Blickweiler en Rheinzabern. 

aantal type stempel pottenbakker datering

1 Dragendorff 18/31of 31 DR[..]PVSF DRAPPVS 120-200

1 Indet Zuidgallisch …]FMAS of …]EMAS

1 Indet PAT[… PATERNVS 150-200

1 Indet …]NTINVS

1 Indet G[… of C[…

1 Indet Brede stempelaanzet

B. Belgische waar
De Belgische waar wordt in Naaldwijk voornamelijk vertegenwoordigd door scherven 

van terra nigra en kurkurn-aardewerk. Daarnaast komt een zeer klein fragment van een 

beker voor, uitgevoerd in een grijs-lichtoranje, fijn baksel. Dit fragment was niet nader 

te determineren. De terra nigra en de kurkurnen worden hieronder besproken.

Terra nigra
Dit zwarte tot grijze aardewerk is meestal hard gebakken en gepolijst. Er kunnen 

echter meerdere bakselgroepen onderscheiden worden. Voor de omgeving van 

Naaldwijk kan gesteld worden dat er diverse baksels voorkomen. Terra nigra wordt 

regelmatig aangetroffen in de omgeving van Naaldwijk, doch zelden in grote aantallen. 

Dit aardewerk kan gedateerd worden vanaf de 1e-eeuw tot in, of mogelijk zelfs na, het 

eerste kwart van de 2e eeuw. Vermoedelijk wordt de terra nigra in de omgeving van 

Naaldwijk vanaf het eind van de 1e eeuw vervangen door de tafelwaar in blauwgrijs 

aardewerk, hoewel Brouwer veronderstelt dat de terra nigra opgevolgd wordt door de 

terra sigillata.123

De terra nigra wordt in Naaldwijk vertegenwoordigd door 45 fragmenten, waarbij de 

laat-Romeinse terra nigra niet meegerekend is (zie verderop). Vier fragmenten konden 

aan een type worden toegeschreven. Het betreft een fragment van een ribbelbeker, 

123  Brouwer 1992, 233.

Figuur 6.5 
Wandfragment van een terra sigillata-wrijf-
schaal met figuratieve graffito, v.2094
Schaal 1:1

Tabel 6.4 
Stempels op onversierde terra sigillata

v.339

Figuur 6.6 
Terra nigra-ribbelbeker van het type 
Holwerda BW 29a / Vanvinckenroye 109. 
Schaal 1:4
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type Holwerda BW 29a / Vanvinckenroye 109 (figuur 6.6, v.339).124 Deze vorm is te 

dateren tussen 40 en 70 en is één van de zeer weinige aardewerkfragmenten met een 

duidelijke pre-Flavische datering, hoewel het natuurlijk mogelijk is dat de beker rond 70 

op het terrein is aangekomen. Twee scherven zijn afkomstig van een potvorm van het 

type Holwerda BW 27c. Deze vorm wordt gedateerd van 0 tot 125. Het vierde fragment 

is een rand van een beker als Niederbieber 33, die gedateerd kan worden in de 3e eeuw. 

Tenslotte zijn er twee randfragmenten die niet in de literatuur teruggevonden konden 

worden. Het eerste fragment heeft een lichtgrijs, zandig baksel, met een grijze 

deklaag. De buitenzijde is gepolijst. De datering van dit fragment is onbekend, maar 

gezien de context waarschijnlijk niet laat-Romeins. Het tweede fragment betreft een 

rand van een soort kraagkom in lichtgrijs, compact, zandig baksel. Aan de buitenzijde 

van de vorm is het geheel gepolijst. Het fragment is afkomstig uit een gemengde 

context en kan niet nader gedateerd worden. 

Kurkurn
Er zijn twee scherven van kurkurn-achtig aardewerk gevonden. Deze fragmenten 

waren te determineren als varianten van potten van het type Holwerda BW 95a, met 

een 2e-eeuwse datering.

Overig
Van een vijftal fragmenten kan alleen gezegd worden dat ze vermoedelijk uit een 

Gallo-Belgisch atelier afkomstig zijn. 

De Belgische waar uit Naaldwijk kan grosso modo aan het eind van de eerste en het 

begin van de 2e eeuw gedateerd worden. Een uitzondering hierop vormt de terra 

nigra ribbelbeker, die waarschijnlijk tussen 40 en 70 te dateren is. Mogelijk geeft dit 

fragment een aanwijzing voor activiteiten op de vindplaats in de pre-Flavische periode. 

C. Terra nigra (laat-Romeins)
De benaming voor deze aardewerkcategorie is enigszins misleidend. Het gaat hier 

immers niet om de ‘klassieke’ terra nigra, maar om een aardewerkgroep die op het 

eerste oog veel lijkt op een variant van de Low Lands ware. De kleur van het baksel 

is overwegend grijs, met een blauwachtige zweem op de breuk. De buitenzijde is 

regelmatig gepolijst. Tot de opgravingen in Naaldwijk was dit materiaal alleen bekend 

van de vindplaatsen Rijswijk-De Bult, Castricum en Wijnaldum. Op basis van de 

randfragmenten past het Naaldwijkse materiaal prima in deze typologie. Naast dit op 

het Low Lands ware gelijkende materiaal komen ook nog enkele vormen in andere 

baksels voor.

Zesendertig scherven kunnen aan deze categorie worden toegewezen, waarvan er 16 

nader gedetermineerd kunnen worden. Vier randscherven waren niet in de literatuur 

terug te vinden. De meeste randfragmenten zijn toe te wijzen aan voetschaaltjes 

(figuur 6.7). Ze zijn goed te vergelijken met de voetschaaltjes uit Castricum.125 Hoewel 

een aantal van de in Castricum voorkomende schaaltjes vanaf het begin van de 3e 

eeuw gedateerd wordt, moet worden opgemerkt dat ze in de omgeving van Naaldwijk 

verder ontbreken, waardoor een datering vanaf 250 voor het Zuid-Hollandse gebied 

moet worden overwogen. 

Tenslotte is er een randfragment van een variant van de kookpot Alzey 27 aanwezig. 

124  Holwerda 1941, Vanvinckenroye 1991.
125  Brouwer 1999, 97-99.
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Deze is uitgevoerd in een compact, grijs baksel en versierd met een golflijn op de 

dekselgeul (figuur 6.7, v.5019). Van dit type zijn geen parallellen bekend. Hiernaast 

komen twee randfragmenten van potten / kommen in een terra nigra-achtig baksel 

voor, die eveneens niet in de literatuur terug te vinden waren (figuur 6.7, v.997, 

2x). Tenslotte is er een randfragment van een kom in een soort terra nigra baksel 

aangetroffen (figuur 6.7, v.5330.1). Het fragment is secundair verbrand en daardoor 

beige-geel gekleurd. De kom is afkomstig uit laat-Romeinse context. 

Eén bodemfragment is secundair bijgekapt, zodat er een schijf met een diameter van 

5 cm is ontstaan. Het aardewerk kan grofweg gedateerd worden vanaf het midden van 

de 3e eeuw tot rond het midden van de 4e eeuw.

D. Menapisch aardewerk
Deze aardewerkcategorie wordt tegenwoordig in België ook wel kustaardewerk 

genoemd. In het verleden werd dit aardewerk ook wel Vlaams-Romeins aardewerk 

genoemd. Het is echter correcter de term Menapisch aardewerk te gebruiken, daar niet 

uit te sluiten valt dat het aardewerk buiten Vlaanderen (maar nog wel binnen de civitas 

menapiorum, die zich uitstrekte tot in Noord-Frankrijk) geproduceerd is.126 De term 

kustaardewerk is verwarrend, daar er in de IJzertijd en de Middeleeuwen ook aarde-

werkgroepen met een dergelijke benaming bestaan. 

Het baksel bestaat uit zwarte tot grijze, zandige en harde baksels die regelmatig 

kalk(brokjes) bevatten. Verwarring met de reducerende variant van de Low Lands ware 

is mogelijk, hoewel het Menapische aardewerk veel harder gebakken is. Het betreft 

vooral potvormen, waarbij de randen regelmatig zijn voorzien van inkepingen. Op de 

wanden van de pot zijn vaak geprononceerde (draai) ringen te zien. Ook komt kam-

streekversiering voor. Het materiaal werd altijd in de 2e eeuw gedateerd,127 maar het 

lijkt vooral goed vertegenwoordigd te zijn in laat 2e- en 3e-eeuwse contexten.128 

126  Mondelinge mededeling J. A. Trimpe Burger.
127  Blomsma en Brouwer 1989, 108.
128  Waarneming auteur.

v.5997

v.5399

v.5318

v.5019

v.5997

v.5997

v.5330.1

v.7898

Figuur 6.7 
Terra nigra-voetschaaltjes: v.7898, 
v,5997, v.7898, v.5399, v.5318, 
onbekende typen: v.5019 (Alzey 
27 variant), v.5997 (2x), v 5330.1 
(onbekende kom). Schaal 1:4
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In Naaldwijk zijn 25 fragmenten van het Menapisch aardewerk gevonden. Vijf scherven 

konden worden gedetermineerd als de potvorm Holwerda 398, terwijl één fragment 

kon worden toegewezen aan de potvorm Holwerda (Belgische Waar) 394. Deze 

potvorm met nauwe hals en ingedrukte putjes op de schouder is mogelijk eveneens 

afkomstig uit de Vlaamse kustvlakte. De datering van deze vorm is 2e eeuw.

E. Geverfd aardewerk
Dit aardewerk werd na het drogen en voor het bakken in een verfpapje gedompeld, 

waardoor het hele oppervlak met een verflaag bedekt werd. De verfpap is in feite 

een verdund mengsel van water, gefilterde klei en kleurstof. Aan de hand van 

deze methode werd vooral tafelwaar geproduceerd, waaronder: bekers, borden 

en kommetjes en olielampjes. Kommetjes en olielampjes zijn in de omgeving van 

Naaldwijk relatief slecht vertegenwoordigd. 

Het geverfde aardewerk wordt traditioneel opgedeeld in een aantal technieken. 

Hieronder een lijstje van deze technieken, volgens de indeling van Brunsting, met 

aanvullingen van Haalebos en Oelmann:129 

1. Techniek A. Witte aarde met een rode tot bruinrode verflaag. Deze techniek 

wordt vooral gebruikt tot het midden van de 2e eeuw, met uitzondering van 

bordvormen die tot het einde van de 2e eeuw doorlopen. Haalebos beschrijft dit 

als wit aardewerk met een oranje deklaag, veelal van Rijnlands fabricaat. Vooral de 

1e-eeuwse bekers Stuart 1 zijn in deze techniek uitgevoerd, die in de loop van de 2e 

eeuw verdwijnt. Borden Brunsting 17A/ Stuart 10 zijn langer dan bekers voorzien 

van een bruinoranje deklaag. De indruk bestaat dat het vernis aanvankelijk egaal 

oranje is geweest, maar dat het bij de jongere stukken vaak vlekkerig is, waarbij 

gedeelten bruin of grijs kunnen zijn. Een bruinrode deklaag met een betrekkelijk 

gelig baksel wordt ook wel eens aangetroffen op bekers van het type Niederbieber 

30. 

2. Techniek B. Witte aarde met bruine tot zwarte verf. Haalebos omschrijft het 

materiaal als wit aardewerk met een donkere deklaag, kenmerkend voor de bekers 

Stuart 2 en 4 en de beker Niederbieber 30. Deze techniek komt voor vanaf het 

einde van de 1e eeuw. Aanvankelijk is de kleur van de verf betrekkelijk lichtgrijs 

(‘olijfgroen’), in de tweede helft van de 2e eeuw is het meestal bijna zwart. Dit 

laatste is vooral bij de bekers Niederbieber 32 het geval. 

3. Techniek C. Rood of roodachtige aarde met bruine tot zwarte verf. Wordt vooral 

na het midden van de 2e eeuw gebruikt. Haalebos omschrijft het als volgt: ‘Rood 

aardewerk met doffe of matglanzende zwarte deklaag, vooral gebruikt voor 

bekers Niederbieber 32 in de late tweede en in de 3e eeuw. Een enkele maal treden 

dergelijke producten vroeger op.’130

Het geverfde aardewerk is vertegenwoordigd met 479 fragmenten. Eén fragment 

is vermoedelijk in de laat-Romeinse tijd te plaatsen. Als naar de verhouding van 

de verschillende verftechnieken gekeken wordt, valt op dat techniek C het beste is 

vertegenwoordigd (tabel 6.5). Dit beeld is waarschijnlijk enigszins vertekend; veel 

scherven in deze verftechniek zijn afkomstig uit de 3e-eeuwse aardewerkdump in de 

noordelijke nederzettingssloot uit fase 5 in het westen van het plangebied (structuur 

539, zie paragraaf 5.3.5 en kaartbijlage 5.5). De vulling van deze sloot is grotendeels 

gezeefd. Indien dit beeld gecorrigeerd wordt door de bij het zeven verzamelde 

129  Zie Brunsting 1937, 70-72 en Haalebos 1990, 135-136.
130  Haalebos 1990, 136, Oelmann 1914, 35.
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scherven techniek C buiten beschouwing te laten, valt nog steeds de relatief sterke ver-

tegenwoordiging van deze techniek op. Dit wijst op een nadruk in de datering van de 

vindplaats in de periode na 150. De relatief slechte vertegenwoordiging van techniek 

A geeft aan dat de datering van de vindplaats niet al te vroeg is. Techniek A wordt 

gebruikt tot ongeveer het midden van de 2e eeuw, met uitzondering van de borden van 

het type Brunsting 17A, die tot het einde van de 2e eeuw voorkomen.

aantal baksel

55 Techniek A

166 Techniek B

249 Techniek C

9 Onbekend

Van de 479 fragmenten konden er 58 gedetermineerd worden. Zij staan in tabel 6.6. 

In tegenstelling tot opgravingen in Naaldwijk in 2004 is de bekervorm Stuart 2 nu wel 

goed vertegenwoordigd.131 Over het algemeen valt op dat er geen typisch 1e-eeuwse 

vormen voorkomen. De vroegst te dateren vorm is de beker Stuart 2, die vanaf 80 

gedateerd kan worden. Deze vorm blijft echter in gebruik tot het einde van de 2e 

eeuw. De overige vormen passen in de Niederbieber typologie en kunnen veelal vanaf 

het midden van de 2e eeuw gedateerd worden. Eén vorm was nagenoeg compleet; 

het gaat om een beker van het type Niederbieber 30 in techniek C (figuur 6.8, v.7041). 

Enkele fragmenten verdienen een nadere beschouwing. Zo is er een fragment van 

een beker van het type Stuart 2, uitgevoerd in Techniek C. Een vergelijkbare vondst 

is bekend uit de opgravingen van Forum Hadriani, waarbij verondersteld wordt 

dat de beker gefabriceerd is in Mainz.132 Een weinig voorkomende vorm is de kom 

Vanvinckenroye 168 in Techniek B, met een datering vanaf de late 2e tot na het midden 

van de 3e eeuw (figuur 6.8, v.6714 en v.7084). Opvallend is het voorkomen van een 

wandscherf, uitgevoerd in techniek C en voorzien van een witte beschildering en een 

radstempelversiering (figuur 6.9, v.1099). Het gaat hier vermoedelijk om een fragment 

van een Trierse spreukbeker, hoewel deze vrijwel uitsluitend in metaalglanswaar 

zijn uitgevoerd. Het Naaldwijkse exemplaar lijkt dus een uitzondering te zijn. 

Fragmenten van ‘echte’ Trierse spreukbekers zijn in de regio aangetroffen in Voorburg, 

Scheveningseweg, Maasdam, Alphen aan den Rijn, Zwammerdam.133 Dit maakt het 

Naaldwijkse exemplaar voorlopig tot iets bijzonders. Het kan vanaf de periode rond het 

midden van de 3e eeuw gedateerd worden, maar het is zeer wel mogelijk dat het stuk 

in het begin van de 4e eeuw is te plaatsen.

De verhouding van de verschillende typen en technieken in het geverfde aardewerk 

rechtvaardigen een datering voor de vindplaats vanaf het einde van de 1e of de eerste 

helft van de 2e eeuw tot in de 3e, mogelijk zelfs tot in de 4e eeuw. Verder zijn nog vier 

aardewerkfragmenten in techniek C vermeldenswaardig, omdat ze secundair bewerkt 

zijn tot speelschijf (tabel 6.6).

131  De Bruin 2008a, 105.
132  Van der Linde 2009, 143.
133  Voorburg: Holwerda 1923, Afb. 91, 87; Scheveningseweg: Mondelinge mededeling J. A. 

Waasdorp; Maasdam: Mondelinge mededeling J. E. van den Bosch; Alphen aan den Rijn: Frag-
ment gezien door auteur in privécollectie; Zwammerdam: Haalebos 1977, Taf. 20, 2 & 3. 

Tabel 6.5 
Verhouding tussen de verschillende 
verftechnieken in aantallen scherven

Figuur 6.8 
Geverfd aardewerk. Schaal 1:4

Figuur 6.9 
Geverfd aardewerk in Techniek C, 
met radstempelversiering en witte 
beschildering.
Schaal 1:1

v.1099
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aantal type techniek datering

5 Stuart 2 A 80-200

1 Stuart 2B / Stuart 4C A 80-200

1 Stuart 2A B 80-200

7 Stuart 2 B 80-200

1 Stuart 2/4 B 80-200

1 Stuart 2C / Stuart 4D B 80-200

2 Niederbieber 30 B 100-275

4 Niederbieber 32 B 140-275

1 Niederbieber 32b B 140-275

3 Niederbieber 32c B 140-275

1 Niederbieber 32c/d B 140-275

1 Vanvinckenroye 168 B 175-275

1 Stuart 2 C 80-200

5 Niederbieber 30 C 140-275

14 Niederbieber 32 C 140-275

2 Niederbieber 32 C 140-275

4 Niederbieber 32c C 140-275

1 Niederbieber 32d C 190-275

1 Niederbieber 32d / 33 C 190-300

2 Niederbieber 33 C 200-300

F. Pompejaans rode waar
Onder deze groep wordt aardewerk gerekend dat voorzien is van een rode deklaag, 

die vermoedelijk op het aardewerk werd geschilderd. Er kunnen twee baksels 

onderscheiden worden, te weten een geelbruin, compact baksel met een mooie, egale 

en dikke rode verflaag en rode, zandige baksels met een relatief dunne, rode verflaag. 

Het eerste baksel wordt met name aangetroffen bij het type De Laet/Thoen 5134 en 

komt al vanaf de Flavische periode voor. Borden van het type Niederbieber 53B zijn 

voornamelijk in het tweede baksel uitgevoerd. Deze borden kunnen vanaf 175 tot in de 

3e eeuw gedateerd worden.

De Pompejaans rode waar wordt vertegenwoordigd door 25 fragmenten. Eén 

fragment was afkomstig van het bord Brunsting 17A, met een 2e-eeuwse datering. 

Drie fragmenten konden worden toegewezen aan het bord De Laet/Thoen 5, met 

een datering tussen 70 en 225. Hiernaast komen ook vier fragmenten van het bord 

Niederbieber 53B voor, met een datering van 175 tot 275 (figuur 6.10, v.967). De 

zeventien overige scherven konden niet aan een type toegewezen worden, maar 

het merendeel van deze scherven is, gezien het baksel, afkomstig van het bord 

Niederbieber 53B.

G. Metaalglanswaar
Dit aardewerk werd vroeger onder het geverfde aardewerk, techniek D gerekend. 

Tegenwoordig wordt het echter als aparte aardewerkgroep gezien en aangeduid met 

de benaming metaalglanswaar. Het aardewerk kan in twee verschillende groepen 

ingedeeld worden. De eerste groep is gemaakt van rode aarde en is glanzend zwart 

(metallisch) geverfd. Deze techniek komt op vanaf ongeveer 190. Haalebos omschrijft 

het als hard gebakken, dunwandig rood aardewerk met sterk glanzende zwarte 

deklaag, de zogenaamde Qualitätsware van Oelmann, het karakteristieke baksel van 

de bekers Niederbieber 33.135 Volgens Vilvorder en Boquet zijn deze bekers uit Trier 

afkomstig, en vallen ze onder hun groep céramique métallescente, technique a.136 

134  De Laet & Thoen 1969, 32-33. Zie ook Bloemers 1978, Abb. 109 nr. 31 en 275-276.
135  Haalebos 1990, 136-137.
136  Vilvorder & Boquet 1995, 99-100.

Tabel 6.6 
Aantallen, typen, technieken en dateringen 
van het geverfde aardewerk

v.967
Figuur 6.10 
Bord in Pompejaans rode waar, van het type 
Niederbieber 53B. Schaal 1:4



aardewerk   209

De tweede groep kan omschreven worden als “…algemeen fijne, grijze terra nigra 

baksels die aan de buitenzijde voorzien zijn van een min of meer transparante 

en/of matglanzende grijze tot zwarte deklaag.”137 Van deze aardewerksoort zijn 

vooral bekers bekend. Waarschijnlijk zijn ze geproduceerd in de Argonnen.138 Deze 

groep wordt als céramique fine métallescente omschreven, als onderscheid met de 

céramique fine engobée, de geverfde waar, en dan specifiek céramique métallescente, 

technique b/c.139 De datering van deze tweede groep is 3e eeuw.

Er zijn aanwijzingen dat deze aardewerkgroep geproduceerd is in dezelfde ateliers als 

de terra sigillata.140

In Naaldwijk zijn 101 fragmenten metaalglanswaar gevonden. Dit relatief hoge 

aantal, in vergelijking met de vorige opgravingscampagne in Naaldwijk uit 2004 

(vier fragmenten), wordt vooral veroorzaakt door het zeven van de noordelijke 

nederzettingssloot uit fase 5 in het westen van het plangebied (structuur 539). Het is 

waarschijnlijk dat de dunwandige metaalglanswaarbekers, indien zij gebroken zijn, 

gemakkelijk tot kleinere scherven worden vertrapt, die bij de opgraving eenvoudig 

over het hoofd gezien kunnen worden. Het relatief grote aantal scherven moet echter 

wel in het juiste perspectief bezien worden; waarschijnlijk zijn er in greppel in werkput 

54 slechts een vijftal bekers terecht gekomen. 

Van het Trierse baksel waren 11 fragmenten nader te determineren. Het gaat hier 

zonder uitzondering om bekers van het type Niederbieder 33. Vijf fragmenten 

hiervan waren versierd met deuken en radstempels, terwijl één fragment alleen met 

radstempels was versierd. Twee fragmenten van de scherven in het Argonnenbaksel 

konden worden gedetermineerd. Beide zijn afkomstig van de beker Niederbieber 33, 

met een datering in de 3e eeuw. Eén van de randfragmenten was versierd met deuken 

en radstempels; het tweede is uitgevoerd in dunwandig, metallic glanzend aardewerk 

(figuur 6.11, v.2393). Dit fragment is niet versierd. Op basis van deze kwaliteit en de 

stratigrafische positie van het stuk zou een datering rond het midden van de 3e eeuw 

gehanteerd kunnen worden. Het fragment is aangetroffen in de westelijke nederzet-

tingssloot uit fase 5 (structuur 30, in het zuiden van de nederzetting), waarin ook de 

mijlpaal is gevonden.

H. Gladwandig aardewerk
Gladwandig aardewerk is op alle vindplaatsen in de omgeving van Naaldwijk verte-

genwoordigd, maar niet in grote aantallen. Meestal is het uitgevoerd in wit, geglad 

baksel, maar er komen ook gele, bruine, rode en grijze baksels voor. Meestal betreft 

het fragmenten van kruiken (met één of twee oren), soms ook van zogenaamde 

honingpotten. Zeldzamer zijn de zogenaamde kelkbakjes, die waarschijnlijk gebruikt 

werden als rookschaaltje. 

137  Van Enckevort 2000, 108.
138  Van Enckevort 2003, 242.
139  Vilvorder & Boquet 1995, 99
140  Van Enckevort 2004, 295.

v.2393

Figuur 6.11 
Fragment van een beker in metaal-
glanswaar in Argonnenbaksel, van 
het type Niederbieder 33. 
Schaal 1:4
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aantal type datering

2 ST110A 90-170

3 ST110B 130-250

1 ST110 150-200

4 ST111 175-260

1 ST113 25-140

1 ST121 70-225

1 ST129A 75-250

1 ST129 75-250

2 ST131 0-225

1 ST145 0-400

1 ST152 40-190

1 NB82A 150-400

1 THEATERMASKER 0-400

Het gladwandige aardewerk wordt in Naaldwijk vertegenwoordigd door 428 

fragmenten. Slechts twintig fragmenten konden gedetermineerd worden (tabel 6.7). 

Eén fragment is hoogstwaarschijnlijk afkomstig van een zogeheten theatermasker. 

Hoewel deze vondsten op rurale nederzettingen in het verleden als unica werden 

beschouwd,141 kan door de vele vondsten van dergelijke fragmenten op dit soort 

vindplaatsen de afgelopen jaren gesteld worden dat ze regelmatig voorkomen. 

Naast dit masker zijn nog fragmenten van twee kelkbakjes aanwezig binnen het 

vondstcomplex. Het gaat om één fragment van het type Stuart 145 (figuur 6.12, v.5478) 

en één van het type Niederbieber 82A. Daarnaast is een fragment gevonden van een 

zeef (type Stuart 152). De kelkbakjes komen regelmatig voor op vindplaatsen in de 

omgeving van Naaldwijk; de zeef is relatief zeldzaam. Hiernaast zijn fragmenten van 

16 kruiken aanwezig. De hoofdmoot van de dateringen ligt in de 2e eeuw. Overtuigend 

1e-eeuwse kruiktypen ontbreken. 

I. Gesmookt aardewerk
Het gesmookte aardewerk komt relatief weinig voor in de omgeving van Naaldwijk. 

Vaak wordt deze aardewerkgroep ingedeeld bij het gladwandige aardewerk. Echter, 

in Naaldwijk zijn twee baksels aangetroffen, die lijken op de reducerende variant van 

de Low Lands ware, en waarvan de buitenzijde lichtbruin tot grijs gesmookt is. Deze 

buitenzijde is veelal gepolijst en – bij het bekertype Niederbieber 32 - voorzien van 

radstempels. Een derde baksel is grijsbruin met rode inclusies. De buitenzijde is zwart 

gepolijst, terwijl de binnenzijde donkerbruin geglad is. Dit baksel is mogelijk afkomstig 

uit Tongeren. 

In Naaldwijk zijn veertig fragmenten gesmookt aardewerk aangetroffen. Regelmatig 

komen borden voor (vier fragmenten). Daarnaast zijn de bekers van het type 

Niederbieber 32 met vier scherven vertegenwoordigd. In het vermoedelijke Tongerense 

baksel is een bord als Niederbieber 53B aangetroffen, met een datering van 175 tot 

rond midden 3e eeuw. De overige drie borden, van het type Stuart 217, met naar 

binnen geslagen rand, zijn uitgevoerd in het aan de Low Lands ware verwante baksel. 

Ook de bekers van het type Niederbieber 32 zijn in dit baksel uitgevoerd.

J. Ruwwandig aardewerk
Onder het ruwwandig aardewerk worden baksels verstaan, die sterk met zand of 

kwartsbrokjes gemagerd zijn. Aangezien deze magering goed zichtbaar is heeft het 

aardewerk een veelal robuust uiterlijk en voelt het ruw aan, vandaar de benaming 

ruwwandig aardewerk. Het ruwwandige aardewerk komt veelvuldig voor in de 

141  Bult 1996, 14-15.

Tabel 6.7 
Aantallen, typen en dateringen van het 
gladwandige aardewerk

Figuur 6.12 
Fragment van een kelkbakje in gladwandig 
aardewerk van het type Stuart 145. 
Schaal 1:4
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omgeving van Naaldwijk. Er is momenteel nog niet veel onderzoek gedaan naar de 

verschillende baksels in de regio, maar de indruk bestaat dat er diverse productiecentra 

vertegenwoordigd zijn, waaronder Keulen en Urmitz.

De meeste ruwwandige aardewerkfragmenten zijn afkomstig van kookpotten. 

Daarnaast komen deksels, kommen, borden, kannen en kruiken voor; gezichtsurnen 

zijn zeldzaam. Ruwwandige wrijfschalen worden ingedeeld bij de wrijfschalen. 

Sporadisch komt beschilderd ruwwandig aardewerk voor. De datering van 

het aardewerk beweegt zich tussen de 1e en de 3e eeuw. Vooral vormen uit de 

Niederbieber-typologie zijn goed vertegenwoordigd.142

In Naaldwijk zijn 1461 fragmenten aangetroffen. Hiervan waren er 239 te 

determineren. In onderstaande tabel zijn de verschillende typen ruwwandig aardewerk 

te zien (tabel 6.8). De vroegste vormen zijn de kookpotten van het type Hofheim 

89. De 10 teruggevonden exemplaren van dit type geven duidelijk aan dat er rond 

het jaar 100 al gewoond wordt in Naaldwijk. De kan Stuart 214A wijst mogelijk op 

een pre-Flavische datering. Deze kan echter ook rond 70 in Naaldwijk terecht zijn 

gekomen. Het aantal typisch 2e-eeuwse vormen is gering, met uitzondering van de 

kookpotten Stuart 201A/B, die relatief goed vertegenwoordigd zijn. Hoewel het type 

nog in de 3e eeuw gebruikt kan zijn, wijst een dergelijke goede vertegenwoordiging 

toch eerder op een datering in de 2e eeuw, mogelijk zelfs op de eerste helft van deze 

eeuw.143 Het grootste deel van de overige typen dateert vanaf het midden van de 2e 

eeuw tot in de 3e eeuw. 

Naast deze vormen uit de midden-Romeinse tijd zijn er ook twee scherven uit de 

laat-Romeinse tijd gevonden. Het gaat om een fragment van de kookpot Alzey 27 

(figuur 6.13, v.6499) en een bordfragment van het type Alzey 34 (figuur 6.13, v.5286). 

Beide typen komen voor vanaf het begin van de 4e eeuw. Het kookpotfragment is 

hoogstwaarschijnlijk afkomstig van dezelfde pot die in 2004 al op het terrein werd 

aangetroffen.144 Destijds werd gesteld dat de Alzey-vormen in Naaldwijk nog bij een 

Merovingische bewoningsfase op het terrein konden horen. Gezien het voorkomen van 

het type Alzey 27 tussen de vroegmiddeleeuwse vondsten, moet deze mogelijkheid als 

reëel worden beschouwd. De slechte vertegenwoordiging van dit type in vergelijking 

met andere, jongere typen wijst uit dat de bewoning in de vroege middeleeuwen pas 

na een hiaat rond 550 weer aanvangt (zie paragraaf 6.2.3).

Vermeldenswaardig is verder een gezichtsurn van het type Niederbieber 90, die is 

aangetroffen in de 3e-eeuwse aardewerkdump in de noordelijke nederzettingssloot uit 

fase 5 in het westen van het plangebied (structuur 539) (figuur 6.13, V 6578). Deze vorm 

is in de omgeving van Naaldwijk uiterst zeldzaam. 

142  Zie Oelmann 1914, Het castellum Niederbieber wordt gedateerd vanaf 190 tot 260. Deze 
periode wordt ook wel de ‘Niederbieber-horizont’ genoemd. Veel ruwwandige aardew-
erkfragmenten uit het onderzoeksgebied zijn in te delen in de Niederbieber-typologie. 
Overigens zijn een deel van de Niederbieber-vormen al eerder in gebruik, ongeveer vanaf 
het midden van de 2e eeuw. Bij determinatie van ruwwandig aardewerk wordt vaak voor 
vormen die vóór het midden van de 2e eeuw in gebruik zijn de typologie van Stuart (Stuart 
1977) aangehouden; voor latere typen wordt meestal de Niederbieber-typologie gebruikt. 
Vierde-eeuws ruwwandig aardewerk wordt vaak volgens de typologie van Alzey (Unverzagt 
1916) gedetermineerd. Zo zeggen de gebruikte typologieën al vaak iets over de datering van 
het complex. 

143  Dit type is relatief slecht vertegenwoordigd in het overwegend derde-eeuwse aardewerk-
complex in Breda (Van Enckevort 2004, 309). Ook op de vindplaats Poortugaal-Hofterrein, 
met een datering van 120/150-250, is deze vorm niet goed vertegenwoordigd (De Bruin 
2003, 36). De kookpot Stuart 201A/B kan gezien worden als een voorloper van de kookpot 
Niederbieber 89, die in Naaldwijk met 109 fragmenten het beste vertgenwoordigd is.

144  De Bruin 2008, 109.

Figuur 6.13 
Ruwwandig aardewerk van het type Alzey: een 
kookpot van type Alzey 27 (v.6499) een bord 
van type Alzey 34 (v.5286) en een gezichtsurn 
(v.6578) 
Schaal 1:4
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aantal type datering

1 Alzey 27 300-500

1 Alzey 34 300-500

1 Brunsting 22B 100-200

2 Gose 469 / Brouwer 9.III.3 150-200

1 Gose 478 250-300

1 Gose 536 / Stuart 201B 175-275

10 Hofheim 89 40-125

3 Holwerda 160 100-200

24 Niederbieber 104 150-300

9 Niederbieber 111/Stuart 217 75-275

2 Niederbieber 112 175-275

7 Niederbieber 112A 175-275

1 Niederbieber 113 175-300

7 Niederbieber 120A 40-275

2 Niederbieber 120a/a 0-200

6 Niederbieber 120a/c 175-275

4 Niederbieber 120a/d 175-275

1 Niederbieber 120B 200-300

109 Niederbieber 89 140-275

1 Niederbieber 90 200-250

4 Niederbieber 96 175-300

3 Niederbieber 97 200-300

3 Niederbieber 98 190-275

2 Onbekend 0-400

9 Stuart 201A 40-275

19 Stuart 201B 40-275

1 Stuart 201C 40-275

2 Stuart 202 75-200

1 Stuart 210 70-175

1 Stuart 214A 40-70

1 Vanvinckenroye 472 100-250

K. Amforen
De amforen kunnen als volgt gedefinieerd worden: ‘Amforen zijn grote aardewerken 

containers, in de vorm van een grote ‘kruik’, waarin voedsel, zoals olijfolie, vissaus, 

wijn en vruchten, is getransporteerd en opgeslagen. Amforen kunnen qua vorm van 

de bodem worden onderverdeeld in puntamforen en standamforen. De eerste groep 

stamt nagenoeg geheel uit het Mediterrane gebied en wordt al lange tijd bestudeerd. 

De tweede groep stamt voor een deel uit Zuid-Frankrijk en Noord-Spanje en voor 

een ander deel waarschijnlijk uit Noord-Frankrijk en het Rijngebied.’145 De eerste 

groep amforen wordt in de omgeving van Naaldwijk volledig ingenomen door de 

Spaanse olijfolieamforen van het type Dressel 20. Scherven van deze uitzonderlijk 

grote amforen worden op iedere vindplaats gevonden. Incidenteel bevinden zich op de 

dikke, worstvormige oren stempels. Van de tweede groep zijn eveneens exemplaren 

voorhanden, hoewel nader onderzoek naar het typenspectrum en de herkomst 

dringend gewenst is.

In Naaldwijk zijn 176 fragmenten van amforen gevonden. Twee fragmenten bleken 

nader determineerbaar. Het gaat om een kruikamfoor van het type Niederbieber 

70, met een datering van 190 tot na het midden van de 3e eeuw en een kruikam-

foorscherf van het type Vanvinckenroye 460, die gedateerd kan worden vanaf het 

midden van de 3e eeuw tot de vroege 4e eeuw (figuur 6.14, v.7055). Het merendeel 

145  De tweede groep amforen werd in het verleden vaak kruikamfoor genoemd. Volgens Van 
Enckevort dient de term kruikamfoor vervangen te worden door de term kruik met twee oren 
en dient deze vorm onder de kruiken (binnen het gladwandige aardewerk) ondergebracht te 
worden, aangezien zij deel uitmaken van het tafelservies (Van Enckevort 2004, 299).

Tabel 6.8 
Aantallen, typen en dateringen van het 
ruwwandige aardewerk
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van de amfoorscherven (109 fragmenten) is afkomstig van Spaanse olijfolieamforen, 

waarschijnlijk alle van het type Dressel 20.146 Het is dan ook opvallend dat er geen 

randen van deze vorm teruggevonden zijn. Dit beeld is echter in overeenstemming met 

de regio rond Naaldwijk. Waar de kruikhalzen voor gebruikt zijn is onduidelijk, maar 

het is bekend dat zij onder meer een functie als graf marker hebben gehad.

L. Mortaria
Mortaria of wrijfschalen komen in de omgeving van Naaldwijk op elke vindplaats voor. 

Een wrijfschaal is een komvorm met veelal aan de binnenzijde een oppervlaktebewer-

king met grint. De functie van deze schalen is het beste te vergelijken met een vijzel. 

Op wrijfschaalranden komen regelmatig stempels voor. De meest dominerende typen 

zijn de Brunsting 36 (Stuart 149) met horizontale rand en de Brunsting 37 met verticale 

rand. Het scharen van alle wrijfschalen onder één van beide typen doet echter geen 

recht aan de in het onderzoeksgebied voorkomende verscheidenheid.147

In Naaldwijk zijn in totaal 81 fragmenten van mortaria gevonden. De mortaria van terra 

sigillata en rood aardewerk zijn niet bij deze groep gerekend. Dertig fragmenten waren 

determineerbaar, waarvan er 16 afkomstig zijn van wrijfschalen met een horizontale 

rand van het type Brunsting 36. Mortaria van dit type zijn de gehele Romeinse tijd 

vervaardigd. 

Dertien fragmenten zijn afkomstig van wrijfschalen van het type Brunsting 37. Deze 

wrijfschalen hebben een verticale rand en zijn te dateren vanaf 150 tot na het midden 

van de 3e eeuw. Tenslotte is er één fragment van de wrijfschaal Vanvinckenroye 

351 gevonden. Het fragment kan gedateerd worden vanaf 175 tot 230. Er zijn geen 

stempels aangetroffen.

M. Dolia
Deze voorraadpotten worden onderscheiden in gedraaide en niet (of nauwelijks) 

gedraaide exemplaren. De gedraaide dolia zijn veelal versierd met reliëfbanden en 

vervaardigd van een wittig, zandig baksel. De herkomst van deze dolia is vermoedelijk 

Soller in Duitsland.148

De niet of nauwelijks op de draaischijf vervaardigde exemplaren zijn veelal gemaakt 

van een oranje tot bruine klei met een zwarte kern. Het baksel is regelmatig gemagerd 

met baksteenbrokjes. Aangezien dit baksel een grote uniformiteit vertoont in de 

omgeving van Naaldwijk is het aannemelijk dat deze dolia afkomstig zijn van hetzelfde 

productiecentrum. Op basis van het baksel is het niet uit te sluiten dat het productie-

centrum zich in de omgeving van Naaldwijk bevindt. Regelmatig komen nog andere 

dolium-baksels voor.

Hoewel in het verleden verondersteld werd dat er graanproducten in de dolia 

werden vervoerd, wijst een graffito uit Aardenburg op een inhoud bestaande uit 

Alec (vissaus).149 Aangezien er regelmatig teerresten op de randen van dolia worden 

aangetroffen, wijst dit ook op de verpakking van (semi-) vloeibare stoffen.

In Naaldwijk worden de dolia vertegenwoordigd door 174 fragmenten. Er waren slechts 

zes randfragmenten voor handen. Alle behoorden zij tot varianten van het type Stuart 

147. Dit type kan gedateerd worden tussen 40 en het midden van de 3e eeuw. De 

146  Dressel 1879.
147  Onderzoek toont aan dat de verscheidenheid binnen de wrijfschalen nader onderzoek 

behoeft, zie Willems 2005.
148  Van Enckevort 2004, 307.
149  Trimpe Burger 1999 (2e druk), 17. Het gaat om het graffito ALIIC XI S(emis).

Figuur 6.14 
Fragment van een kruikamfoor van het type 
Vanvinckenroye 460. Schaal 1:4
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meeste wandfragmenten zijn onversierd, met uitzondering van enkele witte scherven 

met opgelegde, gekerfde banden, die afkomstig zijn uit Soller in Duitsland. 

N. Low Lands ware150

Op de verschillende vindplaatsen in de omgeving van Naaldwijk worden grote 

hoeveelheden van dit aardewerk aangetroffen. Het is meestal de sterkst vertegen-

woordigde groep binnen het gedraaide aardewerk. Het aardewerk komt voor in twee 

baksels, te weten een gereduceerde en een geoxideerde variant. Voorheen werden 

deze aardewerkgroepen blauwgrijs en rood aardewerk genoemd. 

Low Lands ware; reducerende variant 
Het baksel betreft een (blauw)grijze, reducerend gebakken aardewerksoort. 

Kenmerkend voor dit baksel is “...een vrij gelijkmatige, fijne kwartsmatrix waarin soms 

ijzeroer en steeds micaplaatjes zichtbaar zijn. De wanden van potten in dit aardewerk 

vertonen – als ze uit natte context komen – vaak een metaalachtige glans.”151 De 

vormen bestaan uit “…voornamelijk …grote voorraadpotten, potten en kommen, 

schalen, flessen, bekertjes en borden.”152 Ook komen er sporadisch amforen voor. 

Deze groep is vrijwel altijd het best vertegenwoordigd binnen het op de draaischijf 

vervaardigde aardewerkspectrum van vindplaatsen in de omgeving van Naaldwijk. 

Dominant zijn meestal de grote potten van het type Holwerda 140-142. De randen van 

deze potten zijn regelmatig voorzien van graffiti, meestal getallen.153 De datering van 

het aardewerk is momenteel nog onderwerp van studie, maar het is duidelijk dat de 

vormenschat van het materiaal een chronologische ontwikkeling doormaakt. Op basis 

van recent onderzoek is aannemelijk gemaakt dat het aardewerk in de omgeving van 

Bergen op Zoom geproduceerd moet zijn.154

In Naaldwijk zijn in totaal 2514 fragmenten verzameld, waarvan er 427 nader 

te determineren waren. Negen typen zijn tot op heden niet gepubliceerd. In 

onderstaande tabel (tabel 6.9) zijn de verschillende typen weergegeven.

  

150  De Clercq & Degryse 2008.
151  Delaruelle, Verbeek & De Clercq 2004, 244. 
152  Brouwer 1986, 81.
153  Voor een overzicht van dergelijke graffiti zie Van Enckevort 2004, 326-328. Overigens zijn niet 

alle graffiti die in het onderzoeksgebied zijn aangetroffen post cocturam, zoals in Breda het 
geval is.

154  De Clercq & Degryse 2008.
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aantal type datering

3 Brouwer 13.4 75-260

1 Brouwer 5.3 75-260

3 Brouwer 6.1 75-260

4 Brouwer 6.3 75-260

2 Brouwer 6.4 75-260

1 Brouwer 7.I.4 75-260

1 Brouwer 7.I.4-6 75-260

1 Brouwer 7.I.5 75-260

3 Brouwer 7.I.6 75-260

1 Brouwer 7.II.1 75-260

1 Brouwer 7.II.6 75-260

1 Brouwer 8.1 75-260

1 Brouwer 9.III.3 75-260

1 Brouwer 11.II.1 75-260

1 Holwerda BW 394 75-260

2 Holwerda 115 75-260

26 Holwerda 131 75-260

69 Holwerda 13136 75-260

35 Holwerda 133 75-260

1 Holwerda 134 75-260

3 Holwerda 135 75-260

2 Holwerda 136 75-260

13 Holwerda 140 75-260

12 Holwerda 14042 75-260

1 Holwerda 140VAR 75-260

91 Holwerda 141 75-260

10 Holwerda 14142 75-260

3 Holwerda 141d 75-260

113 Holwerda 142 75-260

1 Niederbieber 120A 40-260

1 Niederbieber 32 140-260

1 Niederbieber 33 200-300

4 Niederbieber 96 150-300

2 Stuart 147 75-260

1 Stuart 217 75-260

2 Van der Werff 2 75-260

1 Willems T2 75-260

9 Onbekend 75-260

Het typenspectrum vertoont een relatief standaard beeld. Opvallend echter is de sterke 

vertegenwoordiging van de voorraadpotten Holwerda 141 en 142, die een indicator 

zijn voor een tweede helft 2e- en 3e-eeuwse datering.155  Ook een imitatie van een 

Niederbieber 32 en een Niederbieber 33 beker kan in deze periode gedateerd worden; 

hier zijn tot dusverre geen parallellen van bekend (figuur 6.15, v.07088, v.1532). Naast 

deze vormen komen ook negen fragmenten voor die niet eerder gepubliceerd zijn 

(figuur 6.15, v.7758, v.1347 en v.2401). Gezien het brede vormenspectrum van het 

materiaal is dit echter niet opmerkelijk.

De randen van enkele voorraadpotten waren voorzien van graffiti. Het betreft twee 

keer het graffito III, een keer het graffito V V (figuur 6.15, v.6977), een keer het graffito 

X en de laatste twee graffiti (I[…) waren incompleet. Het is opvallend dat vier van de 

zes graffiti op voorraadpotten werden aangetroffen met een relatief grote diameter 

(figuur 6.15, v.2315, v.1151, v.1434, v.6977).

Low Lands ware; oxiderende variant
Deze aardewerkgroep komt in Naaldwijk in diverse kleuren rood voor. Hoewel deze 

groep als één geheel wordt beschouwd, kan deze aardewerkcategorie kan het 

155  De dateringen van dit type is gebaseerd op resultaten uit een eerder door de auteur uit-
gevoerd onderzoek (De Bruin, 2007). Zie ook De Clercq & Degryse 2008.

Tabel 6.9 
Aantallen, typen en dateringen van de Low 
Lands ware, reducerende variant
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beste opgedeeld worden in twee subgroepen. De eerste groep betreft de amforen, 

wrijfschalen en dolia. Deze zijn regelmatig voorzien van een witte tot gele deklaag. 

In die zin zijn ‘De vormen’ vaak imitaties van écht witte kruikamforen, dolia en 

wrijfschalen.’156

Een typologie voor de amforen is opgesteld door Van der Werff, Thoen en Van 

Dierendonck.157 De herkomst van de amforen staat nog ter discussie; ze zijn mogelijk 

gefabriceerd in Noord-Frankrijk.158 Het baksel van deze groep wordt ‘...gekenmerkt 

156  Brouwer 1986, 81.
157  Werff, J. H. van der, H. Thoen & R. M. van Dierendonck, 1997, 2-12.
158  “Hoewel de zeer dichte verspreiding van dit aardewerk in de Scheldevallei de hypothese over 

z’n oorsprong in dit gebied lijkt te rechtvaardigen, moeten we toch chemisch en petro-
grafisch onderzoek afwachten om meer duidelijkheid te krijgen over deze problematiek. 
Ovenmateriaal en opvallende concentraties op verschillende Noord-Franse sites lijken te 
suggereren dat de discussie over het oorsprongsgebied nog niet is beslecht.” (Delaruelle, Ver-
beek & De Clercq 2004, 245). Deze amforen zijn waarschijnlijk afkomstig uit Noord-Frankrijk 
(Dourges, Pas-de-Calais, zie Delaruelle, Verbeek & De Clercq 2004, 245 en noot 112). 

Figuur 6.15 
Low Lands ware, reducerende variant. V.07088, 
V.1532: Niederbieber 33. V. 7758, v.1347 en 
v.2401: nog niet eerder gepubliceerde vormen 
(pot, kom en bord/schaal). V.2315: Holwerda 
142 met graffito III. V.1151: Holwerda 142 met 
graffito III. V.1434: Holwerda 141 met graf-
fito X. V.6977: Holwerda 142 met graffito V V. 
Schaal 1:4
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door een mengeling van fijne en grove, slecht gesorteerde kwartskorrels, die 

regelmatig rood kleuren.“159 De amforen kunnen al vanaf 70 gedateerd worden; 

mogelijk geld dit ook voor de dolia. De wrijfschalen lijken een later fenomeen te zijn. 

De tweede groep is nogal heterogeen. De ‘...vormen zijn: deksels, schalen, kook- en 

voorraadpotten, potjes en bekers en borden.’160 Met name de schalen, (kook)potten, 

bekers en borden zullen later in de 2e eeuw geplaatst moeten worden, vermoedelijk 

na 150. Zij lijken voor een deel het ruwwandige aardewerk op de Zuid-Hollandse 

vindplaatsen te vervangen. Gezien de overeenkomsten van sommige baksels uit deze 

groep met de reducerend gebakken variant binnen de Low Lands ware, is het mogelijk 

dat een deel van dit materiaal uit hetzelfde productiecentrum komt. 

In Naaldwijk zijn 768 fragmenten van de oxiderende variant van de Low Lands ware 

gevonden, waarvan er 34 nader te determineren waren (tabel 6.10). Vijf typen zijn tot 

dusverre niet gepubliceerd (figuur 6.16). 

Het vormenspectrum van deze aardewerkcategorie is niet erg breed. Opvallend is 

de relatief goede vertegenwoordiging van imitaties van de ruwwandige kookpot 

Niederbieber 89, die vanaf het midden van de 2e eeuw gedateerd kan worden. 

Daarnaast komen imitaties van bekers van het type Niederbieber 32 voor (figuur 6.16, 

v.7967). De amforen zijn relatief slecht vertegenwoordigd. Er is één bodemfragment 

van een wrijfschaal aangetroffen. Deze was voorzien van een witte deklaag aan de 

buitenzijde.

aantal type datering

1 Brouwer 8.6 75-260

5 Brouwer 10.I.1 75-260

1 Brouwer 10.I.2 75-260

1 Brouwer 10.II.2 75-260

1 Brouwer 13.2 75-260

3 Brouwer 13.4 75-260

1 Brouwer 13.6 75-260

1 Brouwer 13.7 75-260

1 Brouwer 13.8 75-260

2 Niederbieber 32 140-260

1 Niederbieber 32c 140-260

6 Niederbieber 89 140-260

5 Onbekend 75-260

2 Stuart 147 40-260

4 Van der Werff 1 75-260

4 Van der Werff 3 75-260

159  Delaruelle, Verbeek & De Clercq 2004, 245.
160  Brouwer 1986, 81.

Figuur 6.16 
Low Lands ware, oxiderende variant. V2418: 
Niederbieber 89. V2417: Brouwer 13.7 met 
radstempel. V.2268 en v.2331: niet eerder 
gepubliceerde kommen. V.275 en v.368: niet 
eerder gepubliceerde kruikamforen. V.7967: 
Niederbieber 32. Schaal 1:4

Tabel 6.10 
Aantallen, typen en dateringen van de Low 
Lands ware, oxiderende variant
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O. Handgevormd aardewerk
Het handgevormde aardewerk uit de Romeinse tijd is grotendeels gemagerd met 

plantaardig materiaal. In een enkel geval komt enige bijmenging met chamotte voor, 

maar dit nooit in grote hoeveelheden. Veel randdiameters van het aardewerk bevinden 

zich binnen de range van 10 tot 24 cm. Echt grote randdiameters komen niet veelvuldig 

voor en dit geldt ook voor de potten met een kleinere randdiameter.

aantal type datering

1 Bloemers 1.1.1a 0-200

3 Bloemers 1.1.1b 0-200

239 Bloemers ID 0-225

1 Bloemers IG 75-225

13 Bloemers III 75-200

17 Bloemers IIIA 75-200

16 Bloemers IIIB 75-200

14 Bloemers IVA1.1.1a 0-200

90 Bloemers IVA1.1.1b 0-200

42 Bloemers IVA1.1.2a 0-200

5 Bloemers IVA1.1.2b 0-200

15 Bloemers IVA1.1.2d 0-200

33 Bloemers IVA1.2.1a 0-200

13 Bloemers IVA1.2.1b 0-200

13 Bloemers IVA1.2.2b 0-200

18 Bloemers IVA1.2.2d 0-200

2 Bloemers IVA1.2.3 0-200

5 Bloemers IVA2.1.1b 0-225

5 Bloemers IVA2.2.1a 0-225

4 Bloemers IVA2.2.2a 0-225

1 Bloemers IVA2.2.2b 0-225

2 Bloemers IVB 0-225

4 Bloemers IVB1.1.2d 0-225

5 Bloemers IX 0-225

1 Bloemers V 75-200

2 Bloemers VII 50-250

1 Bloemers XI 0-400

8 Bloemers XIB 0-400

1 Van Heeringen 2.1 0-200

1 Van Heeringen 24 0-200

12 Onbekend 0-400

 

Het handgevormde aardewerk is vertegenwoordigd met 21.457 fragmenten,161 oftewel 

76 % van het totale aantal aardewerkscherven uit de Romeinse tijd in Naaldwijk.162 Een 

dergelijke goede vertegenwoordiging van dit materiaal ten opzichte van de andere aar-

dewerkgroepen kan wijzen op een relatief vroege begindatering van de vindplaats.163 

Hiermee in tegenspraak is het feit dat het aardewerk zelden is versierd; slechts 1% 

vertoont decoratie. Het gaat hier meestal om decoratie in de vorm van uitgeknepen 

randjes en/of vingertopindrukken op de rand, verfstrepen, groeven of strepen en bij 

de potvorm Bloemers III om vingertopindrukken op de plaats van de ooraanzet. Het 

zogenaamde ‘streepband’ motief en de golvende, dubbele lijnen ontbreken echter 

vrijwel volledig. Een uitzondering is een fragment van de schouder van een pot met 

streepbandmotief uit de drupgoot op erf NH08-4 uit fase 2 (zie paragraaf 5.3.2 en 

kaartbijlage 5.3). Het is niet verwonderlijk dat deze scherf op dit erf gevonden is; het 

dateert uit de periode rond 100. Geometrisch versierd aardewerk komt op een enkele 

uitzondering na niet voor. 

161  Exclusief de fragmenten handgevormd aardewerk uit de laat-Romeinse tijd.
162  Hierbij zijn de fragmenten uit de late ijzertijd niet meegerekend.
163  Brouwer 1992, 234.

Tabel 6.11 
Aantallen, typen en dateringen van het 
handgevormd aardewerk
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Helaas is het handgevormde aardewerk minder scherp te dateren dan het gedraaide 

materiaal, waardoor een nadere beschrijving van de verschillende vormtypen hier 

achterwege blijft (tabel 6.11). Opvallend is de goede vertegenwoordiging van de 

relatief kleine vorm Bloemers ID. Hiernaast zijn de meeste randfragmenten afkomstig 

van de potten Bloemers IVA1.1 en 1.2. Deze typen komen vooral voor tot 200. 

Met betrekking tot de datering van de typenassemblage van het handgevormde 

aardewerk kan gesteld worden dat dit vermoedelijk een 1e- en eerste helft 2e-eeuwse 

bewoningsfase op het terrein representeert. 

Onder het handgevormde aardewerk bevinden zich 106 scherven van zogenaamde 

zoutkeramiek. Dit aardewerk is te herkennen aan een sterke organische magering en 

relatief felle kleuren van het baksel, zoals rood en fel geel. Het aardewerk is over het 

algemeen zacht gebakken. Er zijn tien randscherven van zogenaamde zoutcilinders 

gevonden. Verder zijn tien wandfragmenten verwerkt tot spinsteen en zijn vier 

scherven bijgeslepen tot speelsteen.

Als naar het totaalbeeld van het handgevormde aardewerk uit Naaldwijk 

gekeken wordt valt op dat er parallellen zijn met de eerste fase van de vindplaats 

Scheveningseweg.164 Deze eerste fase bestond in ieder geval uit één huiserf met 

boerderij en dateerde van 80/100 tot circa 150. In totaal 79% van het aardewerk 

was van handgevormde makelij. Ook hier is het merendeel van de handgevormde 

scherven afkomstig van de potten Bloemers IVA1.1 en 1.2.165 Bij recent onderzoek in 

de Harnaschpolder viel op dat op de vroeger te dateren vindplaats Noord de typen 

Bloemers IVA1.1 en 1.2 iets beter vertegenwoordigd zijn dan dezelfde typen op de later 

te dateren vindplaats Zuid.166 Mogelijk is de betere vertegenwoordiging van de typen 

Bloemers IVA1.1 en 1.2 indicatief voor een datering aan het eind van de eerste en de 

eerste helft van de 2e eeuw.

Op de vindplaats Scheveningseweg is eveneens zeer weinig versierd aardewerk 

aangetroffen.167 De (vroeg) 1e-eeuwse decoratieschema’s ontbreken hier ook. Ditzelfde 

geldt voor de nederzettingen uit de Harnaschpolder; op de vroegst gedateerde 

Noordelijke vindplaats (vanaf 125) komt slechts één versierde scherf voor.168 Mogelijk 

is de datering van het handgevormde aardewerk in Naaldwijk ook in de periode 80/100 

tot circa 150 te plaatsen. 

P. Handgevormd aardewerk uit de laat-Romeinse tijd
Het handgevormde aardewerk uit de laat-Romeinse tijd is vertegenwoordigd met 

271 fragmenten. Dit aantal is iets kleiner dan de hoeveelheid (408 fragmenten) die 

verzameld werd bij de opgravingen in 2004.169 De keramiek kan tussen de tweede helft 

van de 3e en het midden van de 4e eeuw gedateerd moet worden. Het aardewerk is 

veelal met fijn schelpgruis gemagerd en over het algemeen harder gebakken dan het 

handgevormde aardewerk uit eerdere perioden. Toch komt er ook aardewerk uit deze 

periode voor dat zich kenmerkt door een fijne organische magering. Dit materiaal is 

nauwelijks te onderscheiden van het handgevormde aardewerk uit de voorafgaande 

periode. Het vermoeden bestaat dan ook dat er meer handgevormd aardewerk uit de 

laat-Romeinse tijd tussen het vondstmateriaal voorkomt dan zo op het eerste oog lijkt. 

164  Jackson 2006.
165  Jackson 2006, 41.
166  Driesen, De Winter & Wesemael 2006, 135 (Noordelijke nederzetting) en Driesen & De Winter 

2006, 246 (Zuidelijke nederzetting).
167  Jackson 2006, 38.
168  Driesen, De Winter & Wesemael 2006, 136 en 139-140.
169  De Bruin 2008a, 116-117.
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Het aardewerk is niet vaak versierd; als versieringspatronen komen vingerindrukken 

op de rand en krassen/rudimentaire kamstreekstrepen voor. In een beperkt aantal 

gevallen is het aardewerk geglad of gepolijst. 

Er konden 27 randfragmenten gedetermineerd worden (figuur 6.17 en tabel 

6.12). De meeste scherven passen in de door Diederik opgestelde typologie van 

Noord-Holland.170 Volgens deze typologie is het aardewerk in de periode eind 3e tot 

en met eerste helft 4e eeuw te plaatsen. Een opvallende vondst is een randfragment 

van een imitatie van de vorm Niederbieber 89. Imitaties van Romeinse vormen in 

handgevormd aardewerk zijn uiterst zeldzaam in de regio rond Naaldwijk. Verder 

komen nog zeven randfragmenten van diverse vormen voor, die niet in de typologie 

van Diederik konden worden teruggevonden. Mogelijk gaat het hier om lokale 

varianten. Eén fragment is mogelijk een keramisch object. 

aantal type datering

9 Diederik L-Ib 250-350

6 Diederik L-Id 275-350

2 Diederik L-If 350-400

1 Diederik L-IIIb 250-325

1 Diederik L-IV 200-400

3 Diederik L-IVc 250-325

1 Diederik L-IVe 300-350

3 Diederik L-IVf 300-350

1 Niederbieber 89 250-350

7 Onbekend 250-400

Q. Varia
Naast de hierboven genoemde aardewerkgroepen is er nog een restgroep van 

aardewerk die niet bij een overkoepelende categorie ingedeeld kon worden. Het gaat 

om een bakseltechnisch zeer diverse groep van in totaal 31 fragmenten. Veertien 

fragmenten zijn afkomstig van een onbekende vorm, uitgevoerd in een rood, zandig 

baksel, dat enige verwantschap vertoont met de oxiderende variant van de Low Lands 

ware. Deze fragmenten zijn echter met schelpgruis gemagerd. Jammer genoeg is er 

geen randfragment in dit baksel gevonden. 

Drie, vermoedelijk bij elkaar horende fragmenten, zijn afkomstig van een potvorm 

(figuur 6.18, v.2136). De pot heeft gepolijste banden aan de buitenzijde. Het baksel 

is donkergrijs en compact, met zandige insluitsels. Eén randfragment is mogelijk 

te categoriseren als grijs oftewel Bataafs grijs aardewerk. Het gaat om een kom 

van het type Stuart 202/210 (figuur 6.18, v.7868). Vermeldenswaardig is verder nog 

een fragment van een onbekende vorm, dat uitgevoerd is in een ietwat compact, 

beige baksel (figuur 6.19). Aan de buitenzijde is het fragment met een rode deklaag 

beschilderd. Het fragment komt uit een 3e-eeuwse context.

6.1.4 Datering van het complex

Het aardewerk uit Naaldwijk kan gedateerd worden in (mogelijk) de late ijzertijd, 

vervolgens vanaf de periode rond 70/80 tot in het eerste kwart van de 3e eeuw en 

tenslotte vanaf het einde van de 3e eeuw tot midden 4e eeuw. Het IJzertijdaardewerk 

is moeilijk te dateren, aangezien het niet lijkt te passen in bestaande typologieën. 

Aangezien het echter de meeste ‘affiniteit’ heeft met aardewerk uit de laatste fase van 

de IJzertijd, kan verondersteld worden dat dit aardewerk ergens rond het begin van de 

170  Diederik 2002.

Figuur 6.17 
Laat-Romeins handgevormd aardewerk. 
Diederik L-Ib: v.5330.4, v.7535, v.5423, 
v.5319.1, v.5319.2. Diederik L-Id: v.918, v.394, 
v.5159, v.5585. Diederik L-If: v.5438. Diederik 
L-IIIb: v.5586. Diederik L-IVc: v.368, v.5319, 
v.5330.2, v.2353, v.2095, v.406. Diederik L-IVe: 
v.5965. Diederik L-IVf: v.197, v.2260, v.5330.45. 
Niederbieber 89: v.5920. Niet determineer-
baar op basis van het baksel, maar wel 
laat-Romeins: v.397, v.7579, v.5111, v.7953, 
v.5158.2, v.5330.3. Schaal 1:4

Tabel 6.12 
Aantallen, typen en dateringen van het hand-
gevormd aardewerk uit de laat-Romeinse tijd

Figuur 6.18
 V.2136: onbekende aardewerksoort.V.7868: 
Bataafs grijs. Schaal 1:4

Figuur 6.19 
Met een rode deklaag beschilderd aardewerk.
Schaal 1:2
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Figuur 6.17 
Laat-Romeins handgevormd aardewerk. 
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jaartelling gedateerd moet worden. Wanneer de bewoning in de Romeinse tijd precies 

aanvangt, is niet duidelijk. Op basis van het aardewerk kan een begindatering van rond 

70/80 worden aangehouden (fase 1, zie paragraaf 5.3.1 en kaartbijlage 5.2). In deze fase 

1 is vooral handgevormd aardewerk in gebruik. In volgende fase 2 met onder andere 

een erf en huis (NH08-4) dat in 97 n.Chr. is gebouwd, is nog steeds 96% handgevormd 

aardewerk (zie paragraaf 5.3.2 en kaartbijlage 5.3). Dit lijkt tot het midden van de 2e 

eeuw zo te blijven, waarna het gedraaid aardewerk langzaam aan het handgevormde 

materiaal gaat vervangen. Dit verschijnsel kan op meerdere vindplaatsen in de regio 

worden geconstateerd. 

Handgevormd aardewerk lijkt na 200 in ieder geval nauwelijks meer voor te komen. De 

bewoning loopt door in de 3e eeuw en kan, op basis van onder meer de versierde terra 

sigillata, tot ongeveer 225 gedateerd worden. De aardewerkdump in de noordelijke 

nederzettingssloot uit fase 5 in het westen van het plangebied (structuur 539) bevat 

een overtuigend 3e-eeuws spectrum (zie paragraaf 5.3.5 en kaartbijlage 5.5). Opvallend 

is de goede vertegenwoordiging van terra sigillata en geverfd aardewerk in deze 

context.

De laat 3e, eerste helft 4e-eeuwse fase lijkt niet direct aan te sluiten op de eerdere 

bewoning, aangezien er geen scherven op het terrein zijn gevonden die tussen 250 

en 300 gedateerd kunnen worden, op de geverfde scherf met beschildering na. De 

einddatering van de bewoning ligt vermoedelijk rond het midden van de 4e eeuw, 

maar de aantallen aardewerk uit deze periode zijn in vergelijking met de voorafgaande 

periode erg klein. Mogelijk gaat het om kortstondige bewoning of werd in deze periode 

minder keramiek gebruikt door de bewoners.

6.1.5 Conclusie met beantwoording van de onderzoeksvragen

In het PvE is een aantal specifieke onderzoeksvragen voor het aardewerk uit de 

Romeinse tijd opgenomen.171 Zij worden hieronder één voor één beantwoord.

 

1. Past het aangetroffen aardewerk van de nederzetting binnen de regionale context of 

is er sprake van een ‘afwijkend spectrum’?

Het aardewerk uit de Naaldwijk-opgraving van 2007 en 2008 lijkt in grote lijnen 

op aardewerk uit de omgeving.172 De grote uitzondering is het aardewerk uit de 

laat-Romeinse tijd. Vooralsnog zijn er betrekkelijk weinig parallellen voor dit aardewerk 

bekend uit Zuid-Holland. Op het Monsterse Geestje in de omgeving van Naaldwijk 

zijn in het verleden ook scherven verzameld die passen in de deze typologie.173 Op 

de vindplaats Poeldijk-Wateringseweg werd eveneens handgevormd aardewerk 

aangetroffen dat qua baksel in de latere Romeinse tijd te dateren is.174 Tenslotte heeft 

de vindplaats Rijswijk-De Bult eveneens vergelijkbare scherven opgeleverd.175

2. Sluit het aardewerk aan op de aardewerktraditie van de keramiek die in de context 

van de late ijzertijdsporen is gevonden?

Er zijn zeer weinig sporen uit de late ijzertijd aangetroffen. De hoeveelheid aardewerk 

uit deze periode is dan ook gering. Op basis hiervan kan geen vergelijking worden 

gemaakt met het handgevormde aardewerk uit de Romeinse tijd.

171  Bult 2007 en 2008.
172  Vergelijkbaar bijvoorbeeld met vindplaatsen te Harnaschpolder, Leidschendam-Leeuwen-

bergh en Poeldijk-Noordoost (De Bruin 2008b).
173  Stuurman 1988, 84.
174  Waarneming auteur.
175  Bloemers 1978, pag. 348, Abb. 157 (Type IE) en pag. 351, Abb. 160 (Type IA), nummers 

719/5810, 644/5143.
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3. Welke herkomstgebieden zijn aan het aardewerk toe te kennen? Is er sprake van lokale 

aardewerkproductie en zo ja, is deze productie bestemd voor de nederzetting of voor 

een regionale markt?

Het gedraaide aardewerk is voor een groot gedeelte afkomstig uit Frankrijk, België 

en het Duitse Rijnland, maar het merendeel (de Low Lands ware) is vermoedelijk 

afkomstig uit Bergen op Zoom.176 Het handgevormde aardewerk is afkomstig uit de 

regio. Op basis van de waarnemingen uit 2004 werd verondersteld dat er op het terrein 

aardewerkproductie (vooral van handgevormd aardewerk) heeft plaatsgevonden.177 

Hoewel er bij de campagne van 2007 één randscherf van een mogelijk misbaksel is 

aangetroffen, konden er geen verdere aanwijzingen worden verzameld. Voor een 

lokale productie van gedraaid aardewerk zijn geen aanwijzingen gevonden, noch in de 

vorm van misbaksels, noch in de vorm van ovens. 

4. Karakterisering van de vindplaats op basis van de samenstelling van het   

 vondstcomplex

In het PvE zijn geen vragen opgenomen over de karakterisering van de vindplaats op 

basis van de vondsten. In een eerdere publicatie is gesteld dat het terrein deel heeft 

uitgemaakt van een ruraal centrum, een zogenaamde vicus.178 Indien nu naar het in 

2004, 2007 en 2008 verzamelde aardewerk wordt gekeken, valt voor elke fase echter 

op dat het spectrum juist overeenkomsten vertoont met dat van de omliggende, rurale 

(inheemse) nederzettingen. Een uitzondering geldt voor het materiaal uit de tweede 

helft van de 3e eeuw tot en de 4e eeuw. Dit laatste materiaal komt in het omliggende 

gebied weinig voor. 

Ook in Naaldwijk bestaat het aardewerk gedurende de eerste en de eerste helft van de 

2e eeuw grotendeels uit handgevormde waar. Rond het midden van de 2e eeuw neemt 

het gedraaide aardewerk snel toe, om vervolgens in de 3e eeuw het handgevormde 

aardewerk volledig te hebben verdrongen. Het zijn vooral deze 3e-eeuwse contexten, 

zoals de aardewerkdump in de noordelijke nederzettingssloot uit fase 5 in het westen 

van het plangebied (structuur 539), die een wat ‘Romeinser’ spectrum opleveren. Dit 

kan echter ook in omliggende nederzettingen worden geconstateerd.179 Aangezien 

het vondstmateriaal van de nederzetting in Naaldwijk niet afwijkt van de omliggende 

vindplaatsen, kan de interpretatie van het terrein als onderdeel van een vicus op basis 

van het aardewerk niet ondersteund worden. 

6.2 Aardewerk uit de middeleeuwen en nieuwe tijd

E. J. Bult (Faculteit der Archeologie, Universiteit Leiden)

6.2.1 Vraagstellingen en werkwijze

Bij de opgravingen van 2007 en 2008 zijn er vele fragmenten aardewerk uit de 

middeleeuwen en nieuwe tijd geborgen. Van dit aardewerk zijn de vondsten 

geselecteerd die zijn gevonden in sporen die aan structuren kunnen worden 

toegerekend. Het gaat om ruim 3800 scherven aardewerk. 

De volgende onderzoeksvragen uit het PvE worden in het keramiekonderzoek aan de 

orde gesteld:

176  De Clercq & Degryse 2008.
177  De Bruin 2008a, 114-116.
178  Van der Feijst & Blom 2004, 208-209.
179  Waarneming auteur. Hierbij wordt vooral gedacht aan een in 2008 in Midden-Delfland opge-

graven greppel met een vergelijkbare aardewerkdump.
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1. Welke aardewerksoorten uit de bewoningsperiode kunnen worden onderscheiden en hoe 

oud zijn deze?

2. Kan er op basis van het aardewerk een datering van het gebruik van de nederzetting 

worden gegeven?

3. Waar komen de importproducten vandaan?

4. Kan het aardewerk iets zeggen over de sociaal-economische positie van de bewoners?

5. In hoeverre kan het aardewerk een datering voor de belangrijkste structuren geven?

De werkprocedure was als volgt. Na het wassen, drogen en splitsen van de vondsten 

werden de geselecteerde scherven per vondstnummer gedetermineerd. Het aardewerk 

is voorafgaand aan de determinatie zo veel mogelijk aan elkaar gepuzzeld tot grotere 

fragmenten, teneinde meer grip op de vorm en het type voorwerp te verkrijgen. 

Vervolgens is het aardewerk macroscopisch onderzocht en ingedeeld op bakseltype 

en eventueel onderscheiden subbaksels. Per bakseltype en eventueel per subbaksel 

zijn de fragmenten ingedeeld in te onderscheiden potvormen en vervolgens op te 

onderscheiden typen. Voor het kwantificeren van het aardewerk zijn aaneen passende 

scherven als één fragment geteld. Van een telling van het minimale aantal exemplaren 

(MAE) per baksel is afgezien, daar slechts in weinig gevallen meerdere niet aan 

elkaar passende scherven van hetzelfde exemplaar afkomstig waren. Indien potten of 

potdelen konden worden samengesteld uit meerdere vondstnummers, dan werden 

de fragmenten geadministreerd onder het vondstnummer waar het grootste deel van 

de pot onder is geborgen. Hierbij is aangegeven uit welke overige vondstnummers 

het fragment bestaat, zodat te achterhalen is uit welke sporen resten van een zelfde 

voorwerp afkomstig zijn, of over welk oppervlak de potfragmenten verspreid zijn 

geraakt. De determinaties zijn tenslotte ingevoerd in een Access database en de 

gegevens zijn vervolgens geanalyseerd met behulp van draaitabellen in Excel.

Enkele middeleeuwse baksels danken hun naam aan de vindplaats waar voor het eerst 

dit baksel is gevonden. Andere baksels hebben hun naam te danken aan de vroegst 

bekende plaats waar het werd geproduceerd, zoals Pingsdorf, Paffrath en Andenne. De 

laatste wijze van naamgeving betekent niet noodzakelijkerwijze dat alle opgegraven 

fragmenten van een dergelijk baksel daar ook daadwerkelijk zijn geproduceerd. 

Het is meer een typeaanduiding, die verwijst naar overeenkomstige technische en 

typologische kenmerken die zulke baksels met eerder genoemde productiecentra 

gemeenschappelijk hebben. Het blijkt dat dezelfde methoden en technieken in 

meerdere centra werden toegepast en het is zonder microscopisch onderzoek meestal 

niet mogelijk om een uitspraak te doen over de exacte plaats van herkomst, te meer 

daar lang niet alle potentiële productieplaatsen bekend, onderzocht en gepubliceerd 

zijn. Het is daarom juister te spreken van bakseltypen. Desondanks is er toch voor 

gekozen om deze typenamen te gebruiken, omdat de baksels onder deze namen in de 

literatuur bekend zijn.

Binnen sommige bakselgroepen zijn nadere onderverdelingen aangebracht op basis 

van één of meerdere bijzondere kenmerken. Deze onderverdeling in subbaksels is er 

op gericht om een nuancering binnen de hoofdgroepen te maken. In sommige gevallen 

kunnen de kenmerken een chronologisch aspect met zich meedragen, in andere 

gevallen kunnen verschillende subbaksels verwijzen naar een andere productieplaats of 

naar een veranderende productiewijze van het aardewerk.
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Op basis van de randen en andere karakteristieke kenmerken is de potvorm 

vastgesteld. Hierbij is zo veel mogelijk aangesloten bij bestaande beschrijvings-

systemen. Voor het aardewerk uit de Merovingische tijd is gebruik gemaakt van 

het classificatiesysteem dat door M. Dijkstra is gebruikt bij de determinatie van het 

vondstmateriaal van Rijnsburg en voor de beschrijving van het vondstmateriaal van 

Koudekerk.180  Voor het aardewerk uit de Karolingische tijd is gebruik gemaakt van het 

classificatiesysteem dat door Van Es & Verwers voor Dorestad is gebruikt.181 Voor de 

beschrijving van het Pingsdorf-type aardewerk is gebruik gemaakt van het classifica-

tiesysteem en de periodisering van Sanke.182 Voor het kogelpotaardewerk is gebruik 

gemaakt van het classificatieschema voor randen van Steuer,183 met aanvullingen van 

Verhoeven en voor de determinatie van het laatmiddeleeuwse aardewerk184 en het 

aardewerk uit de nieuwe tijd is waar mogelijk gebruik gemaakt van de publicatie van 

M. Bartels.185 

De indeling van het aardewerkonderzoek ziet er als volgt uit. Na een korte inleiding 

over de werkwijze worden per periode de kenmerken van de baksels beschreven en 

worden de kwantitatieve aspecten ervan geanalyseerd. De wijze van beschrijven sluit 

aan bij het aardewerkonderzoek dat op andere nederzettingen uit dezelfde periode 

in de Zuid-Hollandse regio wordt toegepast.186 Daarna wordt de periodisering van de 

nederzetting onderzocht en wordt de keramiek van de nederzetting vergeleken met 

andere vondstcomplexen om de vindplaats en zijn bewoners in zijn context te plaatsen. 

Tenslotte wordt gekeken naar de herkomst van de importproducten en naar de sociaal-

economische positie van de bewoners van Naaldwijk-Hoogeland.

6.2.2 Algemene beschrijving en discussie 

Het aantal geselecteerde keramische vondsten uit de middeleeuwen en nieuwe tijd 

bedraagt 3774 fragmenten (tabel 6.13). Daarvan worden 61 fragmenten gerekend tot 

bouwkeramiek en 3713 fragmenten tot aardewerk. Het merendeel van de opgegraven 

post-Romeinse aardewerkscherven dateert uit de vroege middeleeuwen (VMEB-C: 

550 – 900 n.Chr.) en de Ottoonse tijd (VMED:900-1050) en late middeleeuwen (LMEA: 

1050 – 1250). Minder aardewerk is afkomstig uit het midden van de nieuwe tijd (NTB: 

1700-1850).187 

De conserveringsgraad van het aardewerk is vrij slecht. Veel vondsten hebben 

waarschijnlijk vrij lang aan het oppervlak gelegen en zijn daardoor sterk verweerd 

geraakt, of ze zijn door vertrapping sterk gefragmenteerd. Dit is een belangrijke reden 

waardoor 199 fragmenten aardewerk niet aan een bepaald baksel konden worden 

toegeschreven.

180  Van Grinsven &  Dijkstra 2007, 85-98.
181  Van Es & Verwers 1980; Van Es & Verwers 2009.
182  Sanke 2002.
183  Steuer 1974 bijlage 1&2.
184  Verhoeven 1998a, 13.
185  Bartels 1999.
186  Bult & Koot 2008.
187  Archeologisch Basisregister versie 1.0, 1992.
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Tabel 6.13 
Overzicht van de aangetroffen 
aardewerksoorten uit de middeleeuwen 
en nieuwe tijd. Legenda: archeologisch 
compleet (ac), randfragmenten (rf ), 
rand-oorfragmenten (rof ), rand-tuitfrag-
menten (rtf ), rand-steelfragmenten (rsf ), 
oorfragmenten (of ), tuitfragmenten (tf ), 
steelfragmenten (sfr), wandfragmenten 
(wf), bodemfragmenten (bf ), overige 
fragmenten (fr)

baksel ac rf rof rtf rsf of tf sf wf bf fr totaal perc.

Merovingische tijd

gladwandig aardewerk 0 7 0 0 0 0 0 0 79 14 0 100 9,3%

ruwwandig aardewerk 0 75 1 1 0 5 0 0 664 86 0 832 77,3%

rood geverfd 1 1 0,1%

rood geverfd? 2 2 0,2%

handgevormd merovingisch 9 49 6 64 5,9%

handgevormd Merovingisch/Karolingisch 4 73 1 78 7,2%

Totaal 1077 100,0%

Karolingische tijd

Badorf-type aardewerk 1 13 0 0 0 1 0 0 195 7 0 217 39,5%

Mayen-type aardewerk 1 23 1 0 0 0 0 0 118 10 0 153 27,8%

Walberberg-type aardewerk 0 2 0 0 0 0 0 0 9 0 0 11 2,0%

Gittermuster-type aardewerk 4 1 14 4 23 4,2%

overige typen gedraaid aardewerk 16 16 2,9%

kogelpotaardewerk karolingisch 37 42 79 14,4%

kogelpotaardewerk Karolingisch/LME 3 47 50 9,1%

spinsteen 1 1 0,2%

Totaal 550 100,0%

Ottoonse tijd en Late Middeleeuwen

Duisburg-type aardewerk 6 6 0,4%

Duisburg-type aardewerk? 2 2 0,1%

Pingsdorf-type aardewerk 17 3 2 2 284 22 330 22,9%

Pingsdorf-type aardewerk? 2 4 6 0,4%

Maasland-type aardewerk 1 6 1 8 0,6%

Maasland-type aardewerk? 2 2 0,1%

Andenne-type aardewerk 12 1 2 1 126 42 1 185 12,8%

Paffrath-type aardewerk 22 85 107 7,4%

Paffrath-type aardewerk? 4 4 0,3%

kogelpotaardewerk LME 61 1 441 4 507 35,1%

proto-steengoed (s5) 1 1 0,1%

steengoed ongeglazuurd (s1)  1 4 1 6 0,4%

steengoed geglazuurd (s2) 1 6  7 0,5%

grijsbakkend gedraaid aardewerk 5 1 47 2 55 3,8%

roodbakkend aardewerk  11 1 1 2 1 1  170 23 210 14,5%

aardewerk, tertiaire klei 1 7 8 0,6%

Totaal 1444 100,0%

Nieuwe tijd

steengoed ongeglazuurd (s1) 1 1 0,3%

steengoed geglazuurd (s2) 2 1 5 2 10 2,6%

industrieel steengoed (s3) 1 1 0,3%

majolica 2 4 6 1,5%

faience 3 3 8 1 15 3,9%

Aziatisch porselein 3 3 0,8%

Europees porselein 6 1 7 1,8%

roodbakkend aardewerk 21 65 8 4 1 71 38 208 53,6%

recent rood aardewerk 1 1 0,3%

witbakkend aardewerk 16 10 9 3 38 9,8%

Nederrijns aardewerk 12 1 12 6 31 8,0%

Frankfurter waar 6 1 8 2 17 4,4%

industrieel wit aardewerk 3 12 10 25 6,4%

pijpaarde 24 24 6,2%

indet. 1 1 0,3%

Totaal 388 100,0%

Overig

bouwceramiek 0 2 47 49 15,6%

bouwceramiek? 0 12 12 3,8%

grijsbakkend aardewerk indet. 0 1 38 1 40 12,7%

roodbakkend aardewerk indet. 15 15 4,8%

aardewerk indet. 0 9 173 17 199 63,2%

Totaal 315 100,0%

Eindtotaal 46 420 17 2 2 20 6 1 2867 285 108 3774
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Op grond van de ouderdom van de scherven zijn de baksels in 4 chronologische 

perioden ingedeeld: Merovingische tijd, Karolingische tijd, Ottoonse periode en 

late middeleeuwen, nieuwe tijd. De rest van het materiaal, zoals indetermineerbare 

scherven aardewerk en de bouwceramiek zijn samengenomen onder categorie ‘overig’ 

(tabel 6.13).

  

6.2.3 Aardewerk uit de Merovingische periode

Inleiding
Er zijn in totaal 1077 baksels aangetroffen die tot de Merovingische periode worden 

gerekend (tabel 6.13). De meeste baksels bestaan uit gedraaid aardewerk, slechts 

een kleine groep scherven die met zekerheid aan de Merovingische periode is toe te 

schrijven, is handgevormd. Van een andere kleine groep handgevormd aardewerk 

is niet zeker of ze tot het Merovingische handgevormde aardewerk moeten worden 

gerekend, of tot het latere Karolingische kogelpotaardewerk. Het merendeel van deze 

groep scherven bestaat uit wandfragmenten.

Het gedraaide aardewerk is te verdelen in gladwandig aardewerk, ruwwandig 

aardewerk en roodgeverfd aardewerk. Het ruwwandig aardewerk kan naar de 

ovenatmosfeer verder worden onderverdeeld naar oxiderend en reducerend 

aardewerk. Eerstgenoemde baksels zijn in de regel gelig, witgrijs, of oranje van kleur, 

laatstgenoemde baksels zijn in de regel grijs, blauwgrijs tot zwart.

In de tabellen 6.14 en 6.15 is het Merovingisch draaischijfaardewerk buiten de 

categorie roodgeverfd aardewerk in eerste instantie ingedeeld naar respectievelijk 

oxiderende en reducerende baksels. Bij het aardewerk is de bakselcodering in deze 

twee tabellen opgebouwd uit de elementen OX en RED (respectievelijk oxiderend en 

reducerend) en zijn ze voorzien van de voorvoegsels G (gladwandig) of R (ruwwandig). 

Een verdere onderverdeling in de baksels is te maken naar de mate van ruwwandigheid 

en naar de mate van hardheid van de baksels. Deze indeling sluit aan bij de indeling die 

voor het Merovingische aardewerk in Rijnsburg, Koudekerk, Oegstgeest en Leidsche 

Rijn is gebruikt.188 Als criterium om de hardheid van de baksels te bepalen, is gelet 

of er in het aardewerk met een vingernagel krassen op het baksel konden worden 

aangebracht (zacht, code Z), of dat dit met een stalen pen niet meer lukte (hard, code 

H). Voor de ruwwandigheid werd gelet op de korrelgrootte van de magering. Scherven 

met een magering < 1 mm werden als fijn ruwwandig beschouwd (toevoeging code 

f), scherven met een magering > 2 mm werden als grof ruwwandig (toevoeging code 

g) betiteld.189 Bovendien is bij de aantallen apart vermeld welke baksels insluitsels 

hebben van vulkanische as (toevoeging v). Deze manifesteren zich als zwarte puntjes 

in het baksel. Ze geven de aanwijzing dat dit aardewerk is geïmporteerd uit het 

Eifelgebied, waar een belangrijk pottenbakkerscentrum bij Mayen lag. 

Tabel 6.14 geeft de aantallen scherven van het oxiderend gebakken Merovingische 

gedraaide aardewerk weer. Het valt op dat de oxiderend gebakken scherven 

gladwandig aardewerk nog geen 4% van het oxiderend gebakken aardewerk uitmaakt. 

188  Van Grinsven en Dijkstra 2007, 86-87. Dijkstra 2009, 173, Dijkstra 2010, 70.
189  Dijkstra heeft geen criterium voor de grofheid van de magering in het baksel vermeld. Vol-

gens zijn zeggen deelt hij de baksels naar grofheid in op hoe de scherven aan het oppervlak 
aanvoelen. Hierdoor zullen scherven met een wat fijnere magering, maar die door het bak-
proces meer door de huid van de scherf aan het oppervlak heen prikken, door hem als grof 
ruwwandig worden beschouwd. Hierdoor zullen er in verhouding meer grof ruwwandige 
scherven geteld worden dan bij het hier gehanteerde criterium.
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Het merendeel van het oxiderend gebakken aardewerk bevindt zich in de categorie 

fijn- en middel ruwwandig aardewerk. Ook blijkt meer dan 65% van het oxiderend 

gebakken aardewerk middelhard gebakken te zijn.

magering/hardheid zacht N middel N hard N totaal perc.

gladwandig ZGOX 1 GOX 19 HGOX 1 21 3,5%

fijn ruwwandig fZROX 38+1v fROX 177+12v fHROX   26+  8v 241+21v 44,1%

middel ruwwandig ZROX 10 ROX 135+20v HROX   63+26v 208+46v 42,8%

grof ruwwandig gZROX     +7v gROX   17+ 7v gHROX   21+  5v   38+19v 9,6%

totaal aantal 49+8v 348+39v 111+39v 508+86v  

totaal percentage 9,6% 65,2% 25,3% 100%

Het reducerend gebakken aardewerk is in de minderheid ten opzichte van het 

oxiderend gebakken aardewerk. Het gladwandig aardewerk bedraagt ruim 23% 

van alle reducerend gestookte baksels (tabel 6.15). Het fijn ruwwandig gebakken 

aardewerk is met bijna de helft de grootste categorie baksels. Meer dan 80% van het 

oxiderend gestookte aardewerk is middelhard gebakken. 

Uit de tabellen 6.14 en 6.15 blijkt ook dat bij het in de nederzetting Naaldwijk-

Hoogeland aangetroffen gladwandige materiaal veruit in de minderheid is (11,8%) ten 

opzichte van het ruwwandig aardewerk. Het reducerend gebakken aardewerk is bij het 

gladwandige aardewerk met bijna 75% in de meerderheid.

magering/hardheid zacht N middel N hard N totaal perc.

gladwandig ZGRED 11 GRED   64 HGRED   4 79 22,9%

fijn ruwwandig fZRRED 16+1v fRRED 135+4v fHRRED   8+1v 159+ 6v 47,8%

middel ruwwandig ZRRED   2 RRED   67+3v HRRED 19+3v   88+ 6v 27,3%

grof ruwwandig gZRRED   0 gRRED     4 gHRRED   2+1v     6+ 1v 2,0%

totaal aantal 29+1v 269+7v 33+5v 332+13v

totaal percentage 8,7% 80,3% 11,0%  100%

Gladwandig aardewerk
Dit aardewerk is fijn gemagerd met zand en gepolijst. Het blijkt in de regel in een 

reducerend milieu gestookt (vergelijk de tabellen tabellen 6.14 en 6.15) waardoor 

de pot een grijze tot zwarte kleur heeft gekregen. Rode exemplaren komen echter 

ook voor. Het meest voorkomende type vaatwerk dat van dit aardewerk is gemaakt, 

is de knikwandpot. Dit vaatwerk wordt gekarakteriseerd door een knik in de wand, 

waardoor de potten een biconische of dubbelconische vorm hebben gekregen. De 

wand van de schouder kan versierd zijn met een rolstempel, losse stempels, rechte of 

golvende lijnen. 

In het knikwandaardewerk (KWT) is een duidelijke ontwikkeling te bespeuren. 

Wat vorm betreft begint de ontwikkeling van deze potten met exemplaren met 

een concave bovenhelft.190 De daarop volgende potten met een rechte bovenhelft 

ontwikkelen zich van brede naar hoge, slankere vormen. Ook de versieringen op de 

schouder laten een ontwikkeling zien, waarbij het versieringspatroon aanvankelijk uit 

losse stempels bestond (figuur 6.20, v.5211), die later werden verdrongen door lijn- en 

golfpatronen en vervolgens door radstempelpatronen (figuur 6.20, v.5133 en v.5283).191

Knikwandpotten komen voor het eerst voor in de periode 460/470. De jongste 

190  Böhner 1958, 45. 
191  Vergelijk Nieveler & Siegmund 1999, 12.

Tabel 6.14 
Aantal en percentage fragmenten oxiderend 
gebakken Merovingische aardewerkfragment-
en naar kenmerken als magering en hardheid 
en de aanwezigheid van vulkanisch as (v).
Voor codering, zie §6.2.3

Tabel 6.15 
Aantal en percentage fragmenten reducerend 
gebakken Merovingische aardewerkfragmenten 
verdeeld naar kenmerken als magering en hard-
heid en de aanwezigheid van vulkanische as (v).
Voor codering, zie §6.2.3
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knikwandpotten komen voor tot in de tweede helft van de 7e eeuw.192 Late varianten 

van de knikwandpot zijn tot in het begin van de 8e eeuw in Mayen vervaardigd.193 

Andere vormen die in de regel schaars aanwezig zijn, zijn tuitkannen, schaaltjes en 

flessen. Deze zijn onder het materiaal van de opgraving niet aangetroffen.

Op basis van synthetisch onderzoek naar Merovingische grafvelden in het Duitse 

Nederrijnse gebied194 zijn de versieringen op knikwandpotten die op de opgravingen 

zijn aangetroffen, ingedeeld naar één van de Rheinlandfasen (tabel 6.16). Uit deze 

tabel blijkt dat de oudste knikwandpot van het type KWT-1 is en dateert uit de periode 

485 – 555. Dit impliceert dat de bewoning uiterlijk in de eerste helft van de 6e eeuw 

moet zijn begonnen. De meeste pottypen die zijn aangetroffen, zijn te plaatsen in de 

Rheinlandfasen 7 tot en met 9 en dateren derhalve tussen 585 en 670. Het gaat dan 

om slanke knikwandpotten met een meerregelig radstempel (figuur 6.20, v.8009). De 

jongste knikwandpot (KWT-2.43) dateert van 585 tot 710.

type pot Rheinlandfase versieringsmotief datering GOX ZGRED GRED HGRED totaal perc.

KWT?   5 5  

KWT 3 -10 485 - 710 2 2 10 1 15 53,6%

KWT-1 3 - 4 Losse stempels met ribbels en groeven 485 - 555 1 1 3,6%

KWT-1c-2b 3 - 5 Rechthoekjesstempel met of zonder ribbels/groeven 485 - 570 1 1 3,6%

KWT-3a 4 - 5 Met ribbels/groeven 530 - 570 1 1 3,6%

KWT-3ab 4 - 5 Ribbels/groeven en golflijnen 530 - 570 2 2 7,1%

KWT-3b 5 Ribbels/groeven en golflijnen 555 - 570 1 1 3,6%

KWT-5a 6 - 7 Eénregelig radstempel 570 - 610 1 1 3,6%

KWT-5b 7 - 8 Meerregelig radstempel 585 - 640 1 1 3,6%

KWT-5bc 7 - 9 Meerregelig radstempel, slank model 585 - 670 1 3 4 14,3%

KWT-2.43 7 -10 Onversierd, slank model 585 - 710 1 1 3,6%

totaal aantal     4 2 26 1 33 100,0%

totaal percentage     12,1% 6,1% 78,8% 3,0% 100,0%  

Ruwwandig aardewerk
Ruwwandig aardewerk wordt gekenmerkt door een duidelijk voelbare magering aan 

het oppervlak. Het vaatwerk wordt zowel in een oxiderend als in een reducerend milieu 

gebakken. Veel voorkomende kleuren zijn oranjerood, geel en grijs.

De magering is in de regel iets grover dan het ruwwandige aardewerk uit de 

laat-Romeinse tijd.

In 86 scherven oxiderend gebakken ruwwandig materiaal en in 13 exemplaren van het 

reducerend gebakken aardewerk zijn zwarte puntjes als verschraling aangetroffen die 

erop wijzen dat er vulkanische as als magering is toegepast (tabellen 6.14 en 6.15). 

Hieruit volgt dat slechts 10,4% van het ruwwandig aardewerk uit het Eifelgebied 

(omgeving Mayen) afkomstig is. 

Bij het ruwwandige aardewerk is slechts 21,7% reducerend gestookt (tabel 6.15). 

De verhoudingen tussen gladwandig en ruwwandig aardewerk ten aanzien van de 

toegepaste ovenatmosfeer is ook vastgesteld bij het Merovingische vondstmateriaal 

van de nederzetting Koudekerk.195  

192  Verhoeven 1993, 63.
193   Dorestad type W VII (Van Es & Verwers 1980, 94-97).
194  Nieveler & Siegmund 1999.
195  Ibidem.

Figuur 6.20 
Wandfragmenten met versiering van 
knikwandpotten uit de Merovingische tijd. 
Schaal 1:4

Tabel 6.16 
Aantal aangetroffen fragmenten knikwand-
pot (KWT) per subbaksel verdeeld naar type 
versiering en geplaatst in de Rheinlandfase 
met de daarvoor geldende datering
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Van het ruwwandige aardewerk behoren vrijwel alle vastgestelde randtypen tot 

de tonvormige potten. De tonvormige potten staan ook bekend onder de naam 

Wölbwandtöpfe en lampionvormige potten (figuur 6.21). De datering van de 

tonvormige potten is te plaatsen tussen ongeveer 530 en 725.196

Voor het beschrijven van de randvormen is gebruik gemaakt van de indeling die 

Dijkstra heeft ontwikkeld voor het beschrijven van het Merovingische aardewerk in 

Rijnsburg (tabel 6.17). 

196  Van Grinsven en Dijkstra 2007, 91.

Figuur 6.21 
Merovingisch ruwwandig aardewerk. 
Verschillende randvormen van tonvormige 
(kook)potten. 
Schaal 1:4
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In tabel 6.18 is het aantal te determineren randfragmenten van de tonvormige potten 

weergegeven en het baksel waarvan ze gemaakt zijn. De oudste fragmenten zijn 

ongetwijfeld randfragmenten van het type Alzey 27. Deze potten worden gekenmerkt 

door een vlakke boden en een sikkelvormige rand met een dekselgeul. Dit type pot 

borduurt voort op vormen uit de laat-Romeinse tijd. Het randtype moet gedateerd 

worden in de periode 475-650.197 Het aandeel van de Alzey-randen in de nederzetting 

is vrij gering, namelijk, namelijk nog geen 3,5%. Latere potten met een flauwe 

dekselgeul, de randtypen G, worden door Gross later gedateerd, namelijk van circa 

550 tot 650 n.Chr.198 Hiervan zijn er twee keer zoveel (7%) van aangetroffen als van de 

vroege Alzey-randtypen (figuur 6.22).

Het meest voorkomende randtype is de onverdikte ronde randlip die iets naar buiten 

is gebogen (randtype A1: 18x, 21,4%, tabel 6.18). Andere veel voorkomende randtypen 

zijn de niet tot nauwelijks verdikte horizontaal omgeslagen randen (randtype F1: 13x, 

15,5%), de ronde verdikte randen randtype D: 10x, 11,9%) en de gewone snuitvormige 

randen (randtype E1: 10x, 11,9%). Andere randvormen komen in veel geringe aantallen 

voor. Uit de tabel blijkt dat er geen duidelijk verband bestaat tussen baksel en randtype 

van de tonvormige potten.

randvorm Omschrijving

Alzey 27 sikkelvormige rand met dekselgeul

Alzey 32/33 naar buiten uitstaande rond verdikte rand met duidelijke ribbel onder rand

A1 onverdikte afgeronde rand

A2 onverdikte lange, meer vierkante rand

A3 onverdikte afgeronde rand van steilwandige, grotere pot

A4 onverdikte, afgeronde randen van steilwandige kleine pot

B1 amandelvormig verdikte rand

B2 puntig verdikte rand

C1 vloeiend uitlopende verdikte rand met (lichte) ondersnijding

C2 vloeiend uitlopende verdikte rand zonder ondersnijding

D1 ronde verdikte rand

D2 ronde verdikte rand met extra ribbel direct onder de rand

D3 rond verdikte rand met dekselgeul

E1 snuitvormige rand

E2 snuitvormige rand met dekselgeul

E3 gefacetteerde snuitvormige rand 

E4 gefacetteerde snuitvormige rand met dekselgeul

E5 smalmondige pot met snuitvormige rand en dekselgeul

F1 horizontaal omgeslagen rand, niet of nauwelijks verdikt

F2 dubbel omgeslagen rand

G1 afgeronde rand met relatief hoog opstaande dekselgeul

G2 lange, vrijwel horizontale rand met rudimentaire dekselgeul

G3 korte, vrijwel horizontale rand met scherpe binnenrand en rudimentaire dekselgeul

H1 vloeiend uitlopende, half cirkelvormige rand met puntig uiteinde

J1 licht verdikte puntige rand met halsribbel

K1 blokvormig verdikte rand

Z Diversen

197  Gross 1992, 425-428.
198  Gross 1992, 425-428.

Figuur 6.22 
Ruwwandig Merovingisch aardewerk van het 
type Alzey 27 randtype G. 
Schaal 1:4

Tabel 6.17 
Randtypologie voor tonvormige potten uit de 
Merovingische tijd (Dijkstra 2007, 92.)
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Roodgeverfd aardewerk
In het vondstcomplex komt aardewerk voor dat roodbakkend is en vrij ruw gemagerd. 

Aan het oppervlak is een dunne rode verflaag aangebracht. Dit baksel wordt tot 

de categorie roodgeverfd aardewerk gerekend. Verder zijn er ook 2 fragmenten 

aangetroffen die waarschijnlijk tot dit type baksel moeten worden gerekend. Het 

baksel komt in de Merovingische tijd voor vanaf ongeveer 400 tot in de 7e eeuw.

Handgevormd aardewerk
Het handgevormde aardewerk maakt een minderheid uit van het Merovingische 

aardewerk. Ten dele is het Merovingische handgevormde aardewerk onderverte-

genwoordigd omdat het bij de wandscherven vaak niet is te onderscheiden van 

de Karolingische handgevormde kogelpotten. Het belangrijkste verschil tussen 

beide groepen doet zich voor bij de bodems. Hebben de Merovingische potten 

vaak een zakvormige bodem, bij de kogelpotten is deze rond. In tabel 6.19 zijn de 

handgevormde fragmenten weergegeven die aan de Merovingische periode worden 

toegerekend en de scherven die zowel uit de Merovingische als uit de Karolingische 

periode kunnen dateren.

Ongeveer een derde van het handgemaakte aardewerk is met organisch materiaal 

verschraald (tabel 6.19). Dit aardewerk wordt in de literatuur vaak aangeduid met de 

term Tritsum-aardewerk. Volgens Taayke en Knol zou de magering van dit aardewerk 

aansluiten bij het inheems-Romeinse aardewerk en derhalve uit de late 4e en 5e eeuw 

dateren.199 In het gebied van Zuid-Holland wijst het voorkomen van het met organisch 

materiaal gemagerde handgemaakte aardewerk vooral op een datering in de 6e (en 

5e?) eeuw, en ontbreekt het nagenoeg in de 7e eeuw.200

Het merendeel van het Merovingisch handgevormde aardewerk is gemagerd met fijne 

tot grove kwarts. Het aardewerk is vaak bruin of geelbruin van kleur en soms geglad 

199  Taayke en Knol 1992, 85.
200  Dijkstra 2006, 68.

Tabel 6.18 
Aantal en percentage aangetroffen randen 
van Merovingisch aardewerk ingedeeld naar 
subbaksel en naar randtype. Voor codering, 
zie §6.2.3 en tabel 6.17

baksel Alzey 27 A1 A4 B1 B2 C1 D1 D2 E1 E2 E3 F1 F2 G1 G3 H1 Z totaal perc.

GOX 1 2 3 3,5%

ZROX 1 1 1,2%

fZROX 1 1 1 4 4,7%

fROX 3 1 1 1 3 1 2 1 1 1 15 17,4%

fROXv 1 1 2 2,3%

fHROX 1 1 2 2,3%

fHROXv 1 1 2 2,3%

ROX 1 3 1 2 2 1 2 4 1 17 19,8%

ROXv 1 1 2 2,3%

HROX 1 1 1 1 1 1 6 7,0%

HROXv 1 1 2 2,3%

gHROX 1 1 1,2%

gHROXv 1 1 1,2%

ZGRED 1 1 1,2%

GRED 3 1 1 5 5,8%

HGRED 1 1 1,2%

fRRED 2 1 1 3 1 1 1  10 11,6%

RRED 1 1 1 4 3 1 10 11,6%

HRRED 1 1 1,2%

totaal aantal 3 18 1 4 1 3 10 1 10 4 5 14 3 3 3 2 1 86 100,0%

totaal percentage 3,5 20,9 1,2 4,7 1,2 3,5 11,6 1,2 11,6 4,7 5,8 16,3 3,5 3,5 3,5 2,3 1,2 100,0  
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of gepolijst. Ook scherven met organische magering komen veelvuldig voor, gevolgd 

door steengruismagering en potgruismagering. Combinaties van meerdere soorten 

magering komen ook voor. 

Een opvallende magering is het aardewerk met schelpgruismagering. Dit baksel is 

in de regel donker bruin tot zwart van kleur en matig hard gebakken. Op de breuk 

komt bij ongeveer éénderde een donkere kern voor, waardoor er als het ware drie 

laagjes zijn ontstaan. Soms vertoont de scherf een glad oppervlak. Bij dit baksel is de 

magering vaak verdwenen waardoor er vele kleine holtes aan het oppervlak van de 

scherf achterblijven. In andere gevallen komen er kleine witte partikels voor. Er wordt 

in de regel gedacht aan een magering met schelpfragmenten die later in de bodem, 

vooral kalkarme bodems, is opgelost. Het is echter lang niet altijd zeker dat het om 

schelpfragmenten gaat. In Medemblik is vastgesteld dat een deel van dit type baksel 

is gemagerd met gecalcineerd bot en as.201 Wel is vrijwel zeker dat dit aardewerk zijn 

oorsprong in het West-Nederlandse kustgebied heeft,202 zoals mede door diatomee-

enonderzoek is vastgesteld.203  Dit baksel wordt in de Dorestad-typologie baksel H2 

genoemd.204 Dit baksel kan tot vlak vóór of kort na 900 voorkomen.205

periode/magering/pottype magering indet. buckelurn? gewicht? H III H IV totaal perc.

Merovingisch indet. 0 1 0 7 1 8 12,5%

  steengruis 1 0 0 1 1 3 4,7%

  schelpgruis 1 0 0 1 0 2 3,1%

  kwarts grof 7 0 0 1 0 8 12,5%

  kwarts, fijn 19 0 0 3 0 22 34,4%

  potgruis 0 0 0 2 0 2 3,1%

  organisch 16 0 0 3 0 19 29,7%

totaal Merovingisch   44 1 0 18 1 64 100,0%

Merovingisch/Karolingisch steengruis 7 0 0 1 0 8 10,3%

  schelpgruis 1 0 0 0 0 1 1,3%

  kwarts grof 12 0 0 0 0 12 15,4%

  kwarts, fijn 53 0 1 0 0 54 69,2%

  potgruis 2 0 0 0 0 2 2,6%

  organisch 1 0 0 0 0 1 1,3%

totaal Merovingisch/Karolingisch 76 0 1 1 0 78 100,0%

totaal aantal   120 1 1 19 1 135  

Een ander opvallend kenmerk dat regelmatig in baksels met een verschillende 

magering is gesignaleerd, is de aanwezigheid van stukjes mica. Dit verschijnsel is 

ook waargenomen in zowel het Merovingische als het Karolingische handgevormd 

aardewerk in Koudekerk206 en Valkenburg-‘de Woerd’.207

De meest voorkomende potvorm in het handgevormde aardewerkassortiment is de 

zogenaamde ei-vormige pot die ook bekend zijn onder de naam Hessens-Schortens 

(figuur 6.23, v.6406 en v.6418).208 Kenmerkend voor dit aardewerk is de slechts weinig 

uitstaande hals, het vloeiende wandprofiel en de lensvormige, vlakke bodem. De rand 

201  Besteman 1974, 90.
202  Hubener 1959, 166; Steuer 1973, 26; Besteman 1974, 90; Verhoeven 1998, 31. 
203  Besteman 1974, 89.
204  Van Es & Verwers 1980, 59.
205  Steuer 1974, 117; Verhoeven 1998, 31.
206  Van Grinsven en Dijkstra 2007, 98.
207  Jezeer & Jongma 2001, 21.
208  Van Es en Verwers (1980, 119-120) noemen deze vorm H III in hun typologie die voor het 

determineren voor het Dorestad-materiaal is opgezet.

Tabel 6.19 
Het handgevormde aardewerk ingedeeld 
naar periode en naar magering en pottype
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is eenvoudig afgerond en de scherf is vrij dik. De magering kan uit meerdere soorten 

verschraling bestaan. Het baksel is moeilijk van dat van de Karolingische kogelpotten 

te onderscheiden. Alleen de weinig uitstaande hals (exemplaren) en de lensvormige 

bodem vormen een duidelijk onderscheid met de vroege kogelpotten. In de Dorestad-

typologie die hier is gebruikt, worden de potten tot het type HIII gerekend. De datering 

van deze potten is globaal tussen ongeveer 450 en 700 n.Chr. 

Een andere potvorm is de nekloze kom. Hiervan is één randfragment aangetroffen 

(figuur 6.23, v.6406). De pot was met steengruis gemagerd. In de Dorestad-typologie 

wordt deze pot tot het type H IV gerekend. Deze potten worden gedateerd van vóór 

600 n.Chr. tot ongeveer 800 n.Chr.

 

Er is 1 wandfragment van handgevormd aardewerk aangetroffen dat een duidelijke 

bobbel vertoont. De scherf is bruin van kleur en is mogelijk een fragment van een 

Buckelrurn. Dit aardewerk wordt tot het Angelsaksische aardewerk gerekend. 

Hoewel de versieringen op dit aardewerk zich niet nauwkeurig laat dateren, wordt 

aangenomen dat het in Nederland vanaf de 4e eeuw kan voorkomen en tot in de 6e 

eeuw in gebruik was.209 

In enkele gevallen is ook aan de randen niet goed waarneembaar of de pot uit de 

Merovingische of de Karolingische tijd afkomstig is, zoals bij een pot waar tegen de 

buitenrand vingertopindrukken zijn aangebracht (figuur 6.23, v.6486).

6.2.4 Aardewerk uit de Karolingische periode

Inleiding
Er werden in totaal 548 fragmenten Karolingisch aardewerk aangetroffen, waarvan 

421 fragmenten gedraaid aardewerk (tabel 6.20), 79 handgevormd aardewerk en 48 

fragmenten handgevormd aardewerk waarvan niet met zekerheid valt vast te stellen of 

ze uit de Karolingische periode dateren, of in de erop volgende Ottoonse periode (9e – 

209  Knol 1993, 54.

Figuur 6.23 
Handgevormd aardewerk uit de 
Merovingische tijd. Schaal 1:4
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10e eeuw). Onder de Merovingische periode waren bovendien ook nog 77 fragmenten 

handgevormd aardewerk aangetroffen waarvan niet zeker is of het om aardewerk 

uit de Merovingische of de Karolingische periode gaat. Voorts is er nog 1 spinsteentje 

aangetroffen die waarschijnlijk aan de Karolingische tijd moet worden toegeschreven 

(figuur 6.24, v.6877).

Herkomst baksel ac bf of rf rof wf totaal perc.

Badorf w1 2 9 95 106 25,2%

  w2 1 3 1 2 82 89 21,1%

  w10 2 2 18 22 5,2%

Mayen w6 1 2 1 8 12 2,9%

  w6v 1 1 2 0,5%

  w9 4 9 54 67 15,9%

  w9v 2 1 19 22 5,2%

  w12 1 10 1 25 37 8,8%

  w12v 2 11 13 3,1%

Walberberg w4 2 5 7 1,7%

  w8 4 4 1,0%

Karolingisch grijs w11? 1 1 0,2%

  w13 4 4 1,0%

  w13? 1 1 0,2%

  w13/14 1 1 0,2%

  w14 4 1 4 12 21 5,0%

 
w14/
w15 1 1 0,2%

Overige baksels w18 11 11 2,6%

totaal aantal   2 21 2 42 1 353 421 100,0%

De baksels zijn in te delen in een paar groepen, waarvan wordt aangenomen dat ze 

kenmerkend voor een bepaalde productieplaats zijn. Het betreft de baksels afkomstig 

uit Badorf, Mayen, Walberberg en een groep die ook wel wordt aangeduid met de 

naam Karolingisch grijze baksels.

Badorf-type aardewerk
Badorf-type aardewerk is doorgaans zeer fijn gemagerd met zand en zacht tot klinkend 

hard gebakken. De magering bestaat voornamelijk uit gesorteerd fijn afgerond zand 

met een korrelgrootte tussen de 0,05 mm en 0,3 mm.210 De kleur is meestal wit, 

maar ook geel of roze. Hardere baksels zijn in de regel oranje, geelgrijs, bruingrijs of 

blauwgrijs. Ook violetblauw komt voor.211 Enkele scherven kunnen donkerder zijn, 

bruin of grijs. Het oppervlak van de scherf is glad. De zachte bakselvarianten voelen 

vaak krijtachtig aan. In de typologie van Van Es en Verwers omvat het de baksels 1, 2 

en 10 die in hardheid toenemen.212 Het vormenspectrum omvat zowel reliëfbandamfo-

ren, klassieke Badorfpotten, bolle kookpotten, kleine bolle potten en kommen. 

Alle drie de in het Badorf-type baksel onderscheiden hardheden zijn in de nederzetting 

Naaldwijk-Hoogeland aangetroffen (tabel 6.20). Het meeste komen de zachte w1 

baksels voor, gevolgd door de iets hardere w2 baksels. In totaal zijn 33 van de 106 

zachte w1 baksels, 25 fragmenten van de 89 middelharde w2 baksels en 1 fragment 

van de 22 harde w10 baksels versierd met een radstempelversiering. Badorfbaksels 

worden doorgaans gedateerd tussen 720 en 860, maar ze komen in de eerste helft van 

210  Keller 2004, 125.
211  Van Es & Verwers 1980, 56-57.
212  Ibidem; Sanke 2001, 281.

Tabel 6.20 
Aantal fragmenten gedraaid aardewerk uit de 
Karolingische tijd verdeeld naar type baksel en 
type fragment

Figuur 6.24 
Spinsteentje mogelijk afkomstig uit de 
Karolingische tijd. Schaal 1:1
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de 10e eeuw ook nog voor.213

Er zijn in totaal 25 randfragmenten gevonden die aan een potvorm zijn toe te wijzen 

(tabel 6.21). Eén randfragment behoort toe aan een reliëfbandamfoor (type W I) en 

is uitgevoerd in het zachte w1 baksel. Deze pot heeft is eivormig met een platte, 

verdikte rand of een verticale verdikte rand zonder nek. De bodem is lensvormig. De 

schouder is meestal versierd met opgebrachte strippen die versierd zijn met (rad)stem-

pelindrukken of vingerindrukken. Daarnaast zijn nog vier fragmenten van een W I-pot 

aangetroffen. Het gaat om 4 wandfragmenten waarop strippen aanwezig zijn. Deze 

strippen zijn vooral versierd met radstempels (2x, figuur 6.25, v.8131). Op 1 fragment 

ontbreekt versiering (decoratiemotief a), maar dit kan zijn veroorzaakt doordat het 

om een klein fragment aardewerk gaat waarvan de aanwezige strip tussen twee 

individuele stempels ligt. Er komt ook een scherf met strip voor met vingertopindruk-

ken (versieringsmotief e).214 Strippen met vingertopindrukken komen vooral voor in de 

eerste helft van de 9e eeuw en ontbreken in de tweede helft van die eeuw.215 

Reliëfbandamforen (RBA) worden vooral gezien als verpakkingsmateriaal voor 

handelswaar. Ze worden vooral aangetroffen in handelsnederzettingen. In Nederland 

worden ze daarom vooral gevonden in plaatsen die vooral goed bereikbaar waren voor 

via bevaarbaar water.216 RBA-type aardewerk wordt komt nog voor in het 10e-eeuwse 

Oost-Souburg (2,7% N totaal =11.396).217

De RBA-type keramiek heeft een lange looptijd gehad en komt voor vanaf de vroege 

9e eeuw tot in de tweede helft van de 11e eeuw.218

Van de klassieke Badorfpot W II-potten zijn meerdere varianten aangetroffen. Het gaat 

om vrij grote potten met een eivormig lichaam, een lensvormige bodem en een vrij 

dunwandige scherf. 

Bij het type W IIA is de rand horizontaal naar buiten gebogen en heeft de pot een korte 

nek (figuur 6.25, v.8085; v.1181 en v.5834). De rand is vrij lang, naar buiten gebogen en 

naar de top verdikt. De nek is relatief kort en de bodem is lensvormig.219 Bij het type 

W IIC is de nek langer (figuur 6.25, v.2198). De Badorfpotten worden door Van Es en 

Verwers gedateerd tussen 750 en 900, met als zwaartepunt de tijd tussen 750 en 850.220

213  Keller 2004; Dijkstra 1998, 31.
214  Van Es & Verwers 1980, 65.
215  Keller 2004, 129; Giertz 2000, 235-236; Mittendorf 2007, 192.
216  Dijkstra 1998, 41-42.
217  Van Heeringen & Verhaeghe 1995, 153.
218  Janssen 1987, 45-46; Van Doesburg 2009, 163.
219  Van Es & Verwers 1980, 69-73.
220  Van Es & Verwers 1980, 152.
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Figuur 6.25 
Diverse fragmenten Karolingisch gedraaid 
aardewerk. Schaal 1:4
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De middelgrote bolle kookpot (WIII) heeft een rond potlichaam met een bijgesneden 

lensvormige bodem die een scherpe overgang tussen bodem en buik heeft. Er komen 

op basis van het type rand twee modellen voor, Bij de W IIIA-pot is de rand kort, rond 

naar buiten gebogen met een snuitvormig einde (figuur 6.25, v.642 en v.7952). Bij de 

W IIIB- pot is de rand kort en onverdikt naar buiten gebogen (figuur 6.25, v.2420). 

De bovenzijde van de rand is vlak of heeft een lichte groef, aan de binnenzijde is de 

overgang tussen de rand en de hals hoekig.221 Deze op de draaischijf vervaardigde 

kookpotten met dit type rand worden door Van Es en Verwers gedateerd tussen 725 en 

900.222

Er is ook een klein formaat bolle pot aangetroffen (W IVA). Deze potten hebben een 

rond lichaam met een lensvormige bodem die een scherpe overgang vertoont met de 

buik (figuur 6.25, v.536). De schouder is vrij recht en gaat vloeiend over naar de korte 

nek en rand. De rand van het gevonden exemplaar is rond naar buiten omgeslagen, 

onverdikt en eindigt in een puntvorm. De bovenzijde is iets afgevlakt. Er is zoals 

gewoonlijk geen rouletteversiering op de pot aanwezig.223 De datering van deze 

potjes, die veelal als drinkbekers zullen zijn gebruikt, is de tweede helft van de 8e eeuw 

en de eerste helft van de 9e eeuw.224

Mayen-type aardewerk
Het Mayen-type aardewerk heeft een overwegend grijze tot (rood)bruine kleur. Op 

de breuk is het vaak rood of roodbruin. Het is gemagerd met fijn slecht afgerond 

kwartsgruis met een gemiddelde grootte van 0,5 mm.225 Daarnaast komen in de scherf 

221  Ibidem, 81-84.
222  Van Es & Verwers 1980, 152.
223  Van Es & Verwers 1980, 87-88.
224  Van Es & Verwers 1980, 152.
225  Redknap 1999, 101.

herkomst baksel indet. WI WI / WII W II W IIA W IIC W III W IIIA W IIIB W IV W VI W VIA totaal perc.

Badorftype w1 95 3 2 2 1 1 1 1 106 25,2%

w2 77 3 7 1 1 89 21,1%

w10 17 2 1 20 4,8%

0 0,0%

Mayentype w6 10 2 12 2,9%

w6v 2 2 0,5%

w9 59 8 67 15,9%

w9v 21 1 22 5,2%

w12 26 2 8 1 37 8,8%

w12v 11 2 13 3,1%

0 0,0%

Walberberg-type w4 5 1 1 7 1,7%

w8 4 4 1,0%

0 0,0%

Karolingisch grijs w11 1 1 0,2%

w11? 1 1 0,2%

w13 4 4 1,0%

w13? 1 1 0,2%

w13/14 1 1 0,2%

w14 17  2 2 21 5,0%

w14/
w15

1 1 0,2%

Overige baksels w18 11 11 2,6%

totaal aantal 365 6 2 9 1 1 3 26 2 2 2 2 421 100,0%

totaal percentage 86,9% 1,2% 0,5% 2,1% 0,2% 0,2% 0,7% 6,2% 0,5% 0,5% 0,% 0,5% 100,0%

Tabel 6.21 
Aantal fragmenten gedraaid Karolingisch 
aardewerk per baksel
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middelgrove tot grove brokjes vulkanisch materiaal (tefriet) voor die zich als zwarte 

puntjes in het baksel manifesteren. Aan de binnenzijde van de scherf vertoont het 

baksel regelmatig kleine blaasjes.226 De klei uit het Eifelgebied wijkt substantieel af 

van die uit het Vorgebirge.227 Tenminste 37 van de aangetroffen fragmenten hebben 

zwarte puntjes in het baksel; dit wijst op magering met vulkanische as en een herkomst 

uit de Eifel.                                                                                                                                                                                                                                     

In de typologie van Van Es en Verwers omvat het Mayen-aardewerk met in 

toenemende hardheid de baksels 6, 9 en 12.228 De middelharde w9 baksels zijn in de 

meerderheid. Mayen-type baksels komen in de Karolingische tijd vrijwel uitsluitend 

voor in de vorm van de bolle kookpot met een soms ronde, soms lensvormige 

bodem (Dorestad-typologie W III). Op de overgang van de bodem naar de buik is 

de buitenzijde regelmatig bijgesneden. Deze bolle kookpotten zijn in het algemeen 

ongedecoreerd of hooguit voorzien van een horizontale lijn- of golflijnversiering. 

De in de nederzetting aangetroffen Mayen-type randfragmenten zijn zonder 

uitzondering toe te wijzen aan de middelgrote bolle kookpotten met lensvormige 

bodem. Het gaat in de meeste gevallen om een korte verdikte rand die rond is 

omgeslagen en die in de Dorestad-typologie tot het type WIIIA worden gerekend.229 

Er zijn 13 exemplaren van het hardste baksel w12 aangetroffen, 9 exemplaren van het 

middelharde baksel w9 en 2 van het zachte baksel w6. 

Dit type pot wordt in de regel gedateerd in de 8e, 9e of vroege 10e eeuw.230  Volgens 

Van Es & Verwers dateren het aardewerk vanaf het tweede kwart van de 8e eeuw tot 

ongeveer 900, met als zwaartepunt de periode van de tweede helft van de 8e eeuw en 

de eerste helft van de 9e eeuw.231

Walberberg-type aardewerk
Het Walberberg-type aardewerk is afkomstig uit het gebied tussen Keulen en Bonn 

ten westen van de Rijn, het Vorgebirge. Macroscopisch is het Walberberg-type moeilijk 

te onderscheiden van het Badorf-type. Het Walberberg-type is iets grover met zand 

gemagerd, met een korrelgrootte tussen de 0,3 mm en 0,6 mm.232 De magering doet 

het oppervlak van de scherf voelbaar opbollen, maar blijft meestal onder een dunne 

laag klei bedekt. Bij de zachtste baksels van het Walberberg-type is meer magering 

aanwezig dan bij het klassieke Badorf-type baksel.233 De magering bestaat uit 

transparant of opaak-wit kwartszand dat afgerond is. 

Het baksel varieert in hardheid en kleur. In de typologie van Van Es en Verwers omvat 

het de baksels 3, 4 en 8 die oplopen in de gradatie van hardheid van het baksel.234 Het 

vormenspectrum komt overeen met dat van de Badorf-type baksels en omvat vooral 

bolpotten, potten en kannen. De datering van de Walberberg-type keramiek ligt iets 

later in de tijd dan het Badorf-type baksel. De eerste productie van Walberberg-type 

aardewerk dateert uit de eerste helft van de 8e eeuw.235 

226  Bartels 2006, 28.
227  Bardet, 1995, 219.
228  Van Es & Verwers 1980, 56-57; Sanke 2001, 281.
229  Van Es & Verwers 1980, 82-83.
230  Rednap 1999, 101-108.
231  Van Es & Verwers 1980, 152.
232  Keller 2004, 125.
233  Sanke 2001, 288-289.
234  Van Es & Verwers 1980, 56-57. Van Es & Verwers 1980, 56-57.
235  Sanke 2001, 278. Sanke 2001, 278.
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Volgens Sanke zou de betekenis van Walberberg voor de export van aardewerk in 

het laatste kwart van de 9e eeuw beduidend zijn afgenomen, zoals zou blijken uit het 

geringe percentage dat nog aanwezig is onder de importkeramiek in Deventer uit een 

context die van vóór 882 dateert.236 Het materiaal uit Walberberg dient daar vooral 

gedateerd te worden in de periode 835/850 tot 882.237 

In de nederzetting van Oost-Souburg, gedateerd vanaf circa 900 tot in het vierde kwart 

van de 10e eeuw, is geen materiaal meer uit Walberberg aangetroffen.238 Dit pleit voor 

een wegvallen van import uit Walberberg in West-Nederland in het begin van de 10e 

eeuw of al eerder.

Er zijn tenminste twee potten van het Walberberg-type baksel aangetroffen. Eén 

exemplaar is een middelgrote bolle pot van het type W IIIB (tabel 6.21). De rand van 

deze pot kenmerkt zich door een korte onverdikte hals met een aan de binnenzijde 

afgevlakte rand met (pseudo) dekselgeul. De binnenzijde van de hals is hoekig.

Het andere randfragment behoort toe aan een kleine bolle pot (drinkbeker?) met een 

onverdikte ronde randlip die in de Dorestad-typologie tot het type W IVA worden 

gerekend.239 De datering van deze potjes is de tweede helft van de 8e eeuw en de 

eerste helft van de 9e eeuw.240

Samenvattend kan worden gesteld dat de scherven van het Walberberg-type in de 

nederzetting Naaldwijk-Hoogeland zeer waarschijnlijk van vóór 900 dateren.

Grijze Karolingische bakseltypen en overige
De overige Karolingische bakseltypen zijn in het classificatiesysteem van Van Es en 

Verwers bekend onder het baksel w11, w13, w14 en 15. Onder bakseltype 18 worden de 

overige baksels gerekend die niet onder een van de eerdere benoemde bakselgroepen 

vallen. De toewijzing van één wandfragment aan baksel w11 is niet helemaal duidelijk. 

Het gaat om een grijs middelhard baksel dat met tamelijk grof zand is gemagerd. 

Baksel w13 heeft een licht tot donker grijze kleur en een licht grijze binnenkant. De 

magering bestaat uit zeer fijne zandkorrels. Van dit baksel zijn middelgrote bolle 

potten met een vlakke bodem gemaakt. De herkomst van deze potten is waarschijnlijk 

de Nederlanden en de ouderdom lijkt vooral in de late 7e en de 8e eeuw te vallen.241

Het bakseltype w14 bestaat uit aardewerk met een zeer fijne zandmagering. De 

binnenkant van de scherf is in het algemeen wit of licht grijs. Aan het oppervlak van de 

buitenzijde van de blauwgrijze scherf komen witte, vlakke partikels voor. Het oppervlak 

heeft vaak een metaalachtige glans. Het baksel is zacht tot matig hard.

Er zijn 12 of mogelijk 13 fragmenten waaronder 4 randfragmenten van dit bakseltype 

aangetroffen (tabel 6.21). Eén wandfragment is voorzien van een radstempelversie-

ring. Het baksel komt voor bij middelgrote potten die in de Dorestad-typologie als 

WVI potten bekend staan. Dit type potten is niet scherp te dateren, maar ze lijken 

vooral voor te komen in de late 7e en de 8e eeuw. Vermoedelijk is dit bakseltype in de 

Nederlanden vervaardigd.242 

236  Ibidem, 280. Ibidem, 280.
237  Keller 2004, 2-6; Bartels 2006, 29 noot 27. Keller 2004, 2-6; Bartels 2006, 29 noot 27.
238  Van Heeringen & Verhaeghe 1995, 146. Van Heeringen & Verhaeghe 1995, 146.
239  Van Es & Verwers 1980, 82-83. Van Es & Verwers 1980, 82-83.
240  Ibidem, 152.
241  Ibidem, 94.
242  Ibidem, 94.
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Handgevormd aardewerk
Er zijn 79 fragmenten van Karolingisch handgevormd aardewerk aangetroffen waarvan 

het aannemelijk is dat ze tot de Merovingische en/of de Karolingische tijd behoren. 

Daarnaast is van 77 fragmenten onduidelijk of ze aan de Karolingische periode of 

aan de voorafgaande Merovingische periode moeten worden toegeschreven (tabel 

6.22). Van 48 fragmenten is het onduidelijk of ze tot de Karolingische periode moeten 

worden gerekend, of dat ze uit een latere periode afkomstig zijn. 

periode/magering/pottype magering wf H IA H IB H IC totaal perc.

Karolingisch steengruis 13 11 3 4 31 39,2%

  steengruis en kwarts 2 0 0 1 3 3,8%

  schelpgruis 5 0 0 0 5 6,3%

  kwarts, grof 10 5 0 7 22 27,8%

  kwarts, fijn 11 4 1 0 16 20,3%

  potgruis 1 0 0 0 1 1,3%

  organische en fijn zand 0 1 0 0 1 1,3%

totaal Karolingisch 42 21 4 12 79 100,0%

percentage 53,2% 26,6% 5,1% 15,2% 100,0%  

Karolingisch/ LME steengruis 1 0 0 0 1 2,0%

  kwarts, grof 8 0 0 0 8 16,0%

kwarts, fijn 37 0 0 2 39 78,0%

kwarts, 3-laagjes? 1 0 1 0 2 4,0%

totaal Karolingisch/LME 47 0 1 2 50 100,0%

percentage   94,0% 0,0% 2,0% 4,0% 100,0%  

totaal aantal   89 21 5 14 129  

De meeste kogelpotten uit de Karolingische tijd zijn met steengruis gemagerd 

(Dorestad-typologie: baksel h1). In totaal is 41,8 % van alle kogelpotten met steengruis 

gemagerd. De magering bestaat uit een combinatie van roodachtig of witte brokken 

graniet, kwarts en soms ook mica. Deze grove magering steekt vaak door het 

oppervlak van de scherf. In Dorestad, waar de activiteiten na ongeveer 830 afnemen, 

maakt het met grove kwarts gemagerde kogelpotaardewerk nog iets minder dan 50% 

van de kogelpotbaksels uit.243

Onderzoek heeft uitgewezen dat kogelpotaardewerk met steen gruismagering en 

grove kwartsmagering in het Maasmondgebied vooral in de tweede helft van de 8e en 

9e eeuw voorkomt, terwijl het verschralen met fijner kwarts vooral daarna plaatsvindt.

De met grove kwarts gemagerde kogelpotten komen na de met steengruis gemagerde 

kogelpotten met 27,8% het meeste voor, gevolgd door kogelpotten met een meer 

fijnere kwartsmagering (20,3%).

Verder komen er 5 fragmenten met schelpgruismagering voor (6,3%). Dit baksel 

wordt in de Dorestad-typologie baksel h2 genoemd en maakt in Dorestad 50,9% van 

de baksels handgemaakte keramiek uit.244 Het baksel wordt gewoonlijk vooral in 

Karolingische nederzettingen aangetroffen. Als datering voor het voorkomen van dit 

aardewerk wordt het einde van de 8e en vooral de 9e eeuw aangehouden.245 Het einde 

van het voorkomen ligt vlak vóór of kort na 900.246 De overige kogelpotten zijn met 

potgruis of organisch materiaal gemagerd.

243  Van Es & Verwers 1980, 144.
244  Van Es & Verwers 1980, 59; 144.
245  Besteman 1974, 91. 
246  Steuer 1974, 117; Verhoeven 1998, 31.

Tabel 6.22 
Het handgevormde aardewerk ingedeeld naar 
periode en naar magering en pottype
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De aardewerkvormen bestaan uit kogelpotten, in de typologie van Dorestad HI potten 

genoemd. Het zijn simpele kogelronde potten met gemiddeld dikke wanden en met 

een naar buiten uitgebogen rand. Op grond van de randen worden de Karolingische 

potten ingedeeld in: potten van het type H IA indien de rand is afgerond (figuur 6.26, 

v.5211), H IB indien de potrand aan de bovenzijde is afgeplat (figuur 6.26, v.6882) en 

H IC indien de potrand naar buiten toe is afgeschuind (figuur 6.26, v.5210 en v.1073). 

De kogelpotten met de afgeronde randlip zijn bij het Karolingische materiaal in de 

meerderheid (56,8%), gevolgd door de kogelpotten met een afgeplatte rand (32,4%) 

en de kogelpotten met een naar buiten afgeschuinde rand (10,8%).

De datering van de kogelpotten met een dergelijke vorm en magering wordt gedateerd 

vanaf circa 800 tot in de 10e eeuw. Randen van het type H IA komen waarschijnlijk 

al een halve eeuw eerder voor.247 De randvorm H IA loopt door tot in de late 

middeleeuwen.248   

6.2.5 Aardewerk uit de Ottoonse tijd en late middeleeuwen

Duisburg-type keramiek
Duisburg-type aardewerk is genoemd naar een van de plaatsen waar deze keramiek 

werd geproduceerd: Duisburg (en omgeving).249 Potvorm, vervaardigingswijze, 

baksel en versiering blijken echter in dezelfde tijd ook elders te zijn toegepast, 

zoals onderzoek van een pottenbakkersoven in Merelbeke (Oost-Vlaanderen) heeft 

aangetoond.250 

247  Van Es & Verwers 1980, 152.
248  Van Doesburg 2009, 200.
249  Kluger-Pinske 1985, 51-56.
250  De Groote, De Clercq Deforse & Moens 2007, 12-15.

Figuur 6.26 
Handgevormd aardewerk uit de Karolingische 
tijd. Schaal 1:4
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Duisburg-type aardewerk bestaat hoofdzakelijk uit bolle potten met een bijgesneden 

lensvormige bodem. De rand is eenvoudig vormgegeven. De hals van de potten is in de 

regel licht naar buiten uitgebogen en vertoont aan de binnenzijde een neiging tot een 

flauwe dekselgeul. De randlip is afgerond en onverdikt.

Het baksel bestaat uit een ijzerhoudende klei die vrijwel steeds reducerend is gestookt. 

De kern van de scherven is in de regel lichtgrijs. Macroscopisch is er vrijwel geen 

magering waarneembaar, maar de magering bestaat uit fijne tot iets minder fijne 

afgerond hoekige opaak-witte kwarts. Het oppervlak van het baksel voelt fijnzandig 

aan. Op de wand is versiering aangebracht door een rolstempel tegen de langzaam 

op de schijf ronddraaiende pot te houden. De decoratie loopt spiraalvormig vanaf de 

schouder tot aan de grootste potomvang door en bestaat uit rechthoekige indrukken. 

Soms komen ook driehoekige impressies voor.251

Op grond van de horizontale groefjes op het uitwendige oppervlak laten vooral 

de wandscherven van het Duisburg-type aardewerk zich onderscheiden van de 

donkergrijze kogelpotten, die vaak eenzelfde soort baksel kunnen vertonen. 

Dit kenmerk laat zich echter gemakkelijk over het hoofd zien bij de onversierde 

wandfragmenten, waardoor aardewerk van het Duisburg-type in vele gevallen 

abusievelijk tot het kogelpotaardewerk wordt gerekend en daardoor in aardewerkcom-

plexen altijd in enigermate ondervertegenwoordigd is.

Het Duisburg-type aardewerk werd in Duisburg in het midden van de 10e eeuw 

vervaardigd.252 De productie van vrijwel identiek materiaal in Merelbeke wordt op de 

late 10e eeuw of de eerste kwart van de 11e eeuw gedateerd.253 Het aardewerktype 

wordt ook aangetroffen in goed gedateerde aardewerkcomplexen uit Ename uit 

de tweede helft van de 10e eeuw en de eerste helft van de 11e eeuw. In Deventer 

ontbreekt het Duisburg-type aardewerk (0% N=210) in en onder een venige 

ophogingslaag die wordt gedateerd op 875-900254 en het is ook geheel afwezig in de 

nederzetting van vóór de brand van 882 (N=95) en in diezelfde brandlaag (N=790).255  

In Tiel komt het onder vondsten uit de 9e eeuw of vroeger evenmin voor. In de 

nederzetting van Oost Souburg die van ongeveer 900 tot het einde van de 10e eeuw 

dateert, is de aanwezigheid van Duisburg-type keramiek waarschijnlijk niet herkend. 

Er wordt geen melding van het aardewerk gemaakt, maar uit een van de afbeeldingen 

blijkt duidelijk de aanwezigheid van een randfragment van een kogelvormige pot 

Duisburg-type aardewerk, die klaarblijkelijk tot de groep kogelpotten is gerekend.256 

Het Duisburg-type aardewerk is onder de 10e-eeuwse vondstcomplexen in Tiel 

redelijk goed vertegenwoordigd (7,5% n=107). Na de 10e eeuw zou het niet meer 

in primaire context voorkomen, doch slechts als opspit.257 De Tielse onderzoekers 

houden het Duisburg-type aardewerk dan ook voor een gidsfossiel voor de 10e eeuw in 

Nederland.258 Echter, vondsten in duidelijk 11e-eeuwse context in Deventer laten zien 

dat Duisburg-type keramiek nog tot in die eeuw kan voorkomen.259 Een voorlopige 

datering van de Duisburg-type aardewerk in de 10e eeuw met een uitloper in het begin 

van de 11e eeuw lijkt daarom het meest waarschijnlijk.

251  Kluger-Pinske (1988, 186-187) en Bartels, Oudhof & Dijkstra (1997, 5) schrijven het ontstaan 
van deze vorm van indrukken toe aan het onzorgvuldig aandrukken van het rolstempel 
tegen de pot. 

252  Kluger-Pinske 1988, 235.
253  De Groote, De Clercq Deforse & Moens 2007, 12.
254  Mittendorff 2004, 65-67.
255  Bartels 2006, 43 en 49.
256  Van Heeringen & Verhaeghe 1995, 150, afb.101.
257  Bartels, Oudhof & Dijkstra 1997, 8-9, tabellen complexen 1-5.
258  Ibidem,13.
259  Mittendorff (2004) vermeld de complexen 3 en 4, daterend van rond 1050 waar respec-

tievelijk 0,8% (N=525) en 0,1% (N=859) Duisburgtype keramiek voorkomt, complex 25 uit de 
periode 1000-1100 met 9,9% (N=22) en complex 24 uit 1100-1150 met 2,2% (n=225).
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In totaal zijn er 6 wandscherven Duisburg-type aardewerk bij de opgravingen 

aangetroffen en twee mogelijke wandfragmenten van het Duisburg-type. De kleur van 

het aardewerk varieert van donker grijs tot donker blauwgrijs. Eén scherf was zwart. 

Slechts twee van de zekere scherven van het Duisburg-type aardewerk waren versierd 

met de kenmerkende radstempelversiering.

Pingsdorf-type aardewerk
Pingsdorf-type aardewerk is gemaakt van tertiaire klei. Het gaat meestal om gedraaid 

aardewerk, maar een enkele keer is sprake van met de hand gemaakt (kogelpot)

aardewerk. Het Pingsdorf-type aardewerk werd vervaardigd in het Duitse Brühl-

Pingsdorf,260 maar soortgelijke keramiek werd ook in andere pottenbakkerscentra 

gemaakt, zoals in het zuiden van Lim burg, in centra als Schinveld- Brunssum en 

Nieuwenhagen.261 Het baksel uit Brühl-Pingsdorf heeft een fijne tot matig fijne 

zandmagering met gemiddeld een doorsnede tussen de 0,3 en 0,5 mm en een 

afgeronde korrel. In Brühl-Pingsdorf komen extreme korrelgroottes tot 0,8 mm 

sporadisch voor, terwijl er ook fijnere korrelgroottes vanaf 0,1 mm voorkomen.262 

Het oppervlak voelt aan als fijn tot middelgrof schuurpapier.263  Uit het Limburgse 

Brunssum komen in de regel grovere baksels.264 De korrelgrootte is meestal niet groter 

dan 0,5 mm, maar er treden regelmatig uitschieters op tot wel 2,5 mm. Bovendien 

bestaat de magering uit scherp zand. 

Het baksel van het Pingsdorf-type varieert van matig zacht tot hard gebakken, waarbij 

de hardheid van het baksel in de loop van de 12e eeuw gemiddeld sterk toeneemt. Het 

late Pingsdorf (1200 – 1225) is in het algemeen het hardst en nadert de hardheid van 

(proto-) steengoed (zie verderop). Dit wordt veroorzaakt door de hogere temperatu ren 

die worden bereikt tijdens het bakproces waardoor de klei gaat sinteren. In deze 

laatste fase hebben we te maken met baksels die soms moeilijk zijn te onderscheiden 

van het proto-steengoed dat zowel in Pingsdorf als in andere centra in het Rijnland 

werd geproduceerd.

Er zijn 330 scherven van het Pingsdorf-type aardewerk aangetroffen en 5 fragmenten 

die waarschijnlijk aan dit bakseltype zijn toe te schrijven (tabel 6.23). Ook is er 

1 wandfragment aangetroffen waarvan het onzeker is of deze scherf tot het 

Pingsdorf-type baksel moet worden gerekend, of dat het tot de groep van het 

proto-steengoed behoort. Het bij de opgravingen aangetroffen Pingsdorf-type 

aardewerk is vrijwel zeker afkomstig uit het Duitse Brühl-Pingsdorf. Het is bekend 

dat producten van dit centrum internationaal werden verspreid. Bovendien komen 

zowel de bakselkenmerken als de versieringsmotieven goed overeen met het door 

Sanke gepubliceerde materiaal van dit pottenbakkerscentrum. De grovere baksels uit 

Limburg ontbreken geheel. In het West-Nederlandse kustgebied komen ze overigens 

pas eind 12e eeuw met enige regelmaat, maar in zeer geringe hoeveelheden voor. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                       

260  Sanke 2002.
261  Bruijn 1961; Bruijn 1963-63; Bruijn 1964.
262  Sanke 2002, 41.
263  Klei 2000, 118.
264  Bruijn 1961, 469.
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Type pot indet T/A A HB SB KTB B DKT KT totaal perc.

Subbaksel rf rof of tf bf wf rf rf rof tf bf rf rf rf bf rf rf rf wf    

witgrijs 2  1  8 114  1 1  1   1  1    130 39,4%

rose 1 12               13 3,9%

l.geel 1 1  1 8 120 1 4 1 1 2  1   1 2 1  145 43,9%

d.geel/oranjeoranje 7   1           8 2,4%

l.groengeel 4               4 1,2%

d.olijfgroen/geel 3               3 0,9%

l.bruin 1 15     1    1    5 23 7,0%

d.bruin 1               1 0,3%

d.grijs 3               3 0,9%

totaal aantal 3 1 2 1 17 279 1 5 2 1 4 1 1 1 1 2 2 1 5 330 100,0%

De meeste aangetroffen scherven Pingsdorf-type aardewerk vertonen geen specifieke 

kenmerken waarop het aardewerk met zekerheid nauwkeuriger kan worden gedateerd 

dan de periode 10e eeuw tot en met late 12e eeuw. De kleur en de hardheid van 

het baksel geven wel een indicatie. Zowel in Brühl-Pingsdorf265 als in de verlaten 

nederzetting Hambach266 en de stad Schleswig267 is de chronologische volgorde van 

de kleuren van Pingsdorf-type aardewerk wit – geel – donker, waarbij sprake is van 

opeenvolging van de gemiddelden van deze drie groepen, met een flinke overlap ten 

opzichte van de eraan voorafgaande en de erop volgende periode. In Schleswig hebben 

de gele scherven hun zwaartepunt in de bovenste lagen en dit zou daar vooral wijzen 

op een 12e-eeuwse datering, terwijl de witte subbaksels overwegend in de onderste 

lagen voorkomen.268  De witte baksels komen in het productiecentrum Brühl-Pingsdorf 

vaker voor in de 10e eeuw dan gele baksels, terwijl de gele baksels vanaf het einde van 

de 10e eeuw de overhand krijgen ten opzichte van witte baksels. 

Onder de vondsten bevindt zich 1 randfragment van een tuitpot met het randtype 1.5. 

Tuitpotten zijn grote potten die geschikt zijn om vloeistoffen in te bewaren. Ze zijn alle 

voorzien van een ronde tuit en een lensvormige bodem. Deze tuitpot dateert uit de 

productieperioden 1 tot en met 3 van Brühl-Pingsdorf en dateert derhalve tussen circa 

850 en 960/990 (tabel 6.24). 

Ook een op de draaischijf vervaardigde bolle kookpot (DKT) met randtype 1.1 dateert 

uit de beginperiode van de productie in Brühl-Pingsdorf (figuur 6.27A, v.1683). Deze 

pot is de opvolger van de Karolingische bolle kookpot WIII en dateert uit de eerste vier 

productieperioden van Brühl-Pingsdorf (circa 850 – 1050/1070).269

Er zijn 12 fragmenten met zekerheid toe te wijzen aan amforen (A). Amforen zijn 

tuitpotten voorzien van een aangeknepen standring. Van alle Pingsdorf-type vormen 

komen amforen op Nederlandse bodem het meeste voor. Het zijn grote potten 

die geschikt zijn om vloeistoffen in te bewaren. Voor het uitschenken is een ronde 

schenktuit onder de rand op de schouder bevestigd. Het potlichaam van de amfoor is 

aan de bovenzijde half kogelrond, de onderzijde is iets langgerekter, conischer. 

Twee randfragmenten laten een niet ondersneden blokrand zien van het type 2.8a die 

gedateerd kunnen worden in de perioden 3 tot en met 6 (circa 900/910 – 1160/1180), 

265  Sanke 2002, 197-199.
266  Heege 1997, 99.
267  Lüdtke 1985, tabel 39-42.
268  Lüdtke 1985, 61, tabel 4.
269  Sanke 2002, catalogus 231-301.

Tabel 6.23 
Overzicht van de aangetroffen fragmenten 
Pingsdorf-type aardewerk per kleur en per 
type pot
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Figuur 6.27 
Pingsdorf-type aardewerk. Schaal 1:4
A Randfragmenten van tuitpotten en amforen 
B Randfragmenten van bekers 
C Wandfragmenten met verschillende versier-
ingsmotieven
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met de nadruk op de perioden 4 en 5 (circa 960/990– 1120/1140.270 Een overzicht van 

andere randen en hun voorkomen is weergegeven in tabel 6.24271  en figuur 6.27A, 

v.5211, v.6645, v.6593, v.5010). 

Van 4 andere amforen werden fragmenten van een standring aangetroffen die redelijk 

sterk was geknepen. Dit wijst op een datering in de 12e eeuw. Ook werd er nog een 

tuitfragment van een amfoor aangetroffen.

Er zijn verschillende bekertypen bij de opgraving aangetroffen, elk vertegenwoordigd 

met één exemplaar. Het gaat om zowel een Hoge beker (HB), een slanke beker (SB), 

een kogelpotvormige beker (KTB, figuur als een beker van onbekend signatuur (B). De 

kleine, meer bolle bekers zijn gemiddeld ouder dan de hogere en slankere bekers.

Twee randfragmenten behoren toe aan op de draaischijf vervaardigde kogelpotten 

(DKT) (tabel 6.24 en figuur 6.27B, v.2179 en v.1874). Eén op de draaischijf vervaardigde 

kogelpot heeft een rand van het type 9.3a. Dit randtype komt onder het potten-

bakkersafval van de ovens in Brühl-Pingsdorf voor in periode 4.272 Periode 4 wordt 

gedateerd tussen circa 960/990-1050/1070.273 De scherf is bovendien versierd met 

een horizontale golvende versiering, Sanke’s versieringsmotief 10, dat voorkomt in de 

perioden 4 tot en met 5 (circa 960/990 – 1120/1140) met de nadruk vooral op periode 4 

(tabel 6.25).274 De andere gedraaide kogelpot met randtype 9.3c dateert uit periode 6 

(1120/40 – 1160/1180).275

Van de handgemaakte kogelpotten (KT) van het Pingsdorf-type aardewerk is bekend 

dat ze vervaardigd werden in de perioden 5 tot en met 8 (circa 1050/1070 – 1240/1260) 

maar dat het hoogtepunt van de productie lag in de periode 7 en 8 (circa 1160/1180 

–1240/1260).276 Van de kogelpotten is 1 randfragment van het type 8.4d aangetroffen, 

die tot de late productie van Brühl-Pingsdorf moet worden gerekend.

t pot t rand totaal per.1 per.2 per.3 per.4 per.5 per.6 per.7 per.8 per.9

DKT 1.1 1 X x X x          

T 1.5 1 x X x  

A 2.5c 1 X XX x  

  2.7b 1 X  

  2.8a 2 x XX XX x  

  2.11b 1 X x  

 

2.15a 1 x XX X  

2.15b 1 X  

KTB 3.1 1 x x  

SB 3.6 1 X x  

B 3.15 1 x x

HB 4.10 1 x  

KT 8.4d 1 x x x X  

DKT 9.3a 1 x  

9.3c 1           x      

270  Sanke 2002, catalogus 231-301.
271  Deze tabel is ontleend aan de Bult 2011.
272  Ibidem, 268.
273  Ibidem, 183.
274  Ibidem, catalogus 231-301.
275  Ibidem, 183.
276  Ibidem.

Tabel 6.24 
Het aantal determineerbare randfrag-
menten naar pottype en het voorkomen 
ervan in de door Sanke onderscheiden 
perioden in Brühl-Pingsdorf. 

Legenda: 
XX= frequent aanwezig; 
X= regelmatig aanwezig; 
x= incidenteel aanwezig
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versiering/periode totaal 1 2 3 4 5 6 7 8

onversierd 252 XX XX XX XX XX XX XX XX

1a 41 XX XX XX XX XX XX

2a-c 1 x XX XX X x  

2b 1 x XX XX X x  

2c 2 x XX x x  

2d 1 x XX XX x  

3a 18 X XX x  

6 3 x XX XX x

10 2 XX XX  

1b 5 X XX XX XX X

14bc 1 x X  

40 1 X x  

geribbeld met radstempelversiering 1                

eindtotaal 330                

Verder zijn er naast randfragmenten nog enkele versierde scherven aangetroffen 

waarvan het motief kon worden gedateerd (tabel 6.25). Meest voorkomend versie-

ringsmotief bestaat uit vertikaal met de vingers opgebrachte slingerende lijnen die in 

elkaar slingerend zijn opgebracht, de zogenaamde ‘Kringelmuster’ versiering (figuur 

6.27C, v.1889). Dit patroon dateert voornamelijk uit de perioden 3 en 4 met een 

uitloper in periode 5 (circa 960/990 – circa 1120/1140).

Maasland-type aardewerk
Zowel in het Maasdal tussen Namen en Luik als ook in Noord-Frankrijk werd in de 

Ottoonse tijd aardewerk vervaardigd van witbakkende tertiaire klei waarop transparant 

loodglazuur is aangebracht dat de pot op de plaats van het glazuur een gele tot 

geelbruine kleur verschafte. De typologische ontwikkeling van het latere aardewerk 

vanaf ongeveer 1050 is vrij goed bekend dankzij de opgravingen van pottenbakkers-

ovens in Andenne (zie verderop). Maar ook al eerder werd er witbakkend aardewerk 

met loodglazuur geïmporteerd dat minder bekend is. Ook bij de opgravingen in 

Naaldwijk zijn er vier scherven en een mogelijke scherf van dit vroege Maasland-type 

aardewerk aangetroffen. 

De scherven zijn dunwandig, met een wanddikte variërend van 3-5 mm. De kleur 

van de scherven is witgrijs tot geelroze met fijne magering van kwarts. Het baksel is 

vanwege zijn magering zonder glazuur moeilijk tot vrijwel niet van het Pingsdorf-type 

baksel te onderscheiden. Het glazuur is donkergeel tot bruingeel van kleur, met veel 

donkerbruine verontreinigingen erin. De scherf die mogelijk aan het Maasland-type 

baksel kan worden toegeschreven is grover gemagerd. Het onderscheid tussen de zeer 

fijne, glad aanvoelende baksels enerzijds en de meer korrelig aanvoelende baksels 

anderzijds kan veroorzaakt zijn door chronologische verschillen of door verschillen in 

herkomst.277 De grovere baksels komen ook elders naast de gladdere baksels voor, 

zoals in Oost Souburg, Antwerpen, Brugge en in Douai.278 De gladde baksels hebben 

de meeste overeenkomsten met de latere karakteristieke Andennewaar en zijn daar in 

sommige gevallen ook niet van te onderscheiden.

In de regel komen er in het Maaslandse baksel kruikamforen en bekers voor. De 

kruikamforen hebben in de regel een eivormig lichaam met vrij hoge, strakke conische 

schouder en een lensvormige bodem. Ze werden onder meer geproduceerd in Huy.279 

De bekervormige potten hebben waarschijnlijk een biconisch of een bolvormig lichaam 

277  Verhaeghe 1995, 156.
278  Ibidem, 156.
279  Lauwerijs 1976, 95-132.

Tabel 6.25 
Het aantal aangetroffen versieringsmotieven 
en het voorkomen ervan in de door Sanke 
onderscheiden perioden in Brühl-Pingsdorf. 

Legenda: 
XX= frequent aanwezig; 
X= regelmatig aanwezig;
x= incidenteel aanwezig
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met een eenvoudige opstaande rand die bovenop iets afgeplat en weinig verdikt is en 

bezitten vermoedelijk altijd een lensbodem. 

Het Maasland-type aardewerk ontbreekt in de 9e-eeuwse nederzetting van 

Deventer en in de daarop liggende brandlaag van 882,280 evenals in en onder de 

daar voorkomende veenlaag die in het laatste kwart van de 9e eeuw dateert.281 

Maasland-type aardewerk komt, zij het sporadisch, voor in complexen die dateren 

tussen 900 en 950 (0,3%)282 en 900-1050 (0,2%).283

Ook in het 10e-eeuwse Tiel is Maasland-type aardewerk in lage percentages aanwezig 

in een complex dat op basis van dendrochronologie wordt gedateerd tussen 890 en 956 

(3,7%, N=27).284 Een datering vóór 950 op basis van dendrochronologisch onderzoek 

voor het wit geglazuurde aardewerk blijkt ook uit vondsten van de Burcht in Brugge,285 

terwijl zelfs een laat 9e-eeuwse datering op grond van 14-C dateringen in Brugge niet 

valt uit te sluiten.286 In de 10e-eeuwse nederzetting Oost-Souburg is Maasland-type 

keramiek met 4,7% (N=11.396) aanwezig.287 Ook in het Maasmondgebied komt het 

Maasland-type aardewerk al in de 10e-eeuwse nederzetting Rotterdam-Blaak voor 

met 2.6% (Ntotaal=455). De 10e-eeuwse datering van deze nederzetting is door drie 
14C-dateringen van verschillende sporen bepaald.288 Er zijn daar zelfs 11 scherven  van 

het Maasland-type aardewerk, door de Rotterdamse auteurs proto-Andenne genoemd,  

aangetroffen (N totaal=23) in een context die is gedateerd op 881-901 cal AD 906-966 

cal AD, zodat de conclusie moet luiden dat ook in het Maasmondgebied Maasland-type 

aardewerk al uiterlijk in het midden van de 10e eeuw aanwezig moet zijn geweest. 

Samenvattend kan worden gesteld dat een datering voor het Maasland-type keramiek 

vooral in de 10e eeuw moet worden geplaatst, hoewel een laat 9e-eeuwse aanvang niet 

uitgesloten kan worden. 

De in de nederzetting Naaldwijk-Hoogeland aangetroffen fragmenten zijn op twee 

scherven na niet aan een type pot toe te wijzen. Het lensvormige bodemfragment 

en een bijbehorende wandscherf behoren toe aan beker, waarvan het type niet kan 

worden vastgesteld. De tuit behoort toe aan een kruikamfoor (tabel 6.26).

baksel subbaksel tf bf wf totaal

Maaslands-type geel     3 3

  rose     1 1

  witgrijs 1 1 2 4

Maaslands/Andennetype geel     2 2

totaal aantal   1 1 8 10

Andenne-type aardewerk
Andenne-type aardewerk is gedraaid aardewerk en komt uit het Midden-Maasge-

bied. Het baksel heeft een zeer fijne zandmagering, die macroscopisch nauwelijks 

te zien is. De scherf heeft een tamelijk glad oppervlak. De kleur kan variëren van wit 

via geel en licht oranje/roze naar donker rood en donker grijs. Op de schouder is vaak 

een transparant loodglazuur aangebracht die naar de kleur van de scherf geel, rood of 

280  Bartels 2006, 43 en 49.
281  Mittendorff 2004, 65-67.
282  Mittendorf 2007, 185.
283  Mittendorff & Vermeulen 2004, 65; Mittendorf 2007, 185.
284  Bartels, Oudhof & Dijkstra 1997, 8.
285  Verhaeghe e.a. 1991, 156.
286  Verhaeghe 1995, 161.
287  Van Heeringen & Verhaeghe 1995, 146.
288  Carmiggelt & Guiran 1997a, 97-98.

Tabel 6.26 
Aantal fragmenten aardewerk van het 
Maaslands-type en het mogelijk Maaslands-
type
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donker grijs is. Indien er koperoxide aan het glazuur is toegevoegd, kleurt het glazuur 

groen. Soms is er versiering met een radstempel aangebracht voordat de pot werd 

geglazuurd. 

Andenne was het belangrijkste productiecentrum in de Maasvallei dat zijn producten 

naar het Maasmondgebied exporteerde. Maar soortgelijke keramiek werd ook in 

andere pottenbakkerscentra in het Maasdal gemaakt, zoals Huy, Wierde,289 Namen, 

Luik en Haccourt.290 In hoeverre deze productiecentra van elkaar zijn te onderscheiden 

is onbekend.

Op grond van de kleur kan het aardewerk in zes subbaksels worden ingedeeld: witgrijs 

(relatief zacht baksel); geel (iets harder baksel), roze en oranje (relatief hard baksel) 

en donker rood en donkergrijs (hard baksel). Kleur en hardheid van het baksel hangen 

grotendeels samen; hoe harder het baksel, hoe donkerder de kleur. Globaal neemt de 

hardheid van het baksel in de loop van de tijd toe. Het vormenspectrum bestaat uit 

potten, soms met een tuit en een lintoor, kannen, bekers, kommen, schalen en diverse 

andere producten, zoals kleine speelgoedachtige voorwerpen.291 Vrijwel steeds is er 

sprake van een lensbodem, al dan niet voorzien van teentjes.

Aan de hand van de typologie van Borremans & Warginaire292 is het aardewerk in vier 

voor onze streek relevante perioden in te delen, namelijk periode Ia (1075-1125) waarin 

vooral (tuit)potten met lintoor en sikkelvormige randen voorkomen, periode Ib (1125 – 

1175) waarin vooral (tuit)potten met lintoor en manchetranden voorkomen, periode II 

(1175 – 1225) met kannen waarvan het lintoor wordt vervangen door een worstoor en 

er driehoekig verzwaarde randen voorkomen en periode III, 1225 – circa 1250, wanneer 

er kannen optreden met een dun worstoor en een concave hals en een naar binnen 

afge schuinde randlip. Na 1250 wordt Andenne-type aardewerk nauwelijks meer naar 

het West-Nederlandse kustgebied geëxporteerd en vervangen door locale producten 

in roodbakkend en grijsbakkende klei.293 Alleen bijzondere vormen als spaarpotten, 

rammelaars, en zuigflesjes vinden dan nog hun weg naar de noordelijke Nederlanden.

subbaksel indet. tuitpot kan
kook-

pot
spaarpot/

zuigfles totaal perc.

  rf of bf wf rf tf rf rof bf wf rf wf fr    

witgrijs 1 6 45 2 2 2 1 59 31,9%

geel 1 1 8 58 1 5 1 23 1 1 100 54,1%

rose 1 6 1 1 9 4,9%

oranje 1 10 1 12 6,5%

rood 1 3 4 2,2%

d.grijs 1 1 0,5%

totaal aantal 1 2 17 123 5 1 5 1 25 1 1 2 1 185 100,0%

Er zijn 185 fragmenten aangetroffen die aan het Andenne-type aardewerk zijn toe 

te schrijven (tabel 6.27). Van een andere scherf is het niet zeker of deze ook tot 

het Andenne-type aardewerk moet worden gerekend. De kleur van de scherven 

varieert van het witgrijze baksel, via het gele baksel en het roze/oranje baksel tot het 

donkergrijze baksel. 

In tabel 6.28 zijn de voorkomende typen voorwerpen weergegeven. Er zijn vijf 

289  Lauwerijs & Petit 1967.
290  Theuw, Verhoeven & Van Regteren Altena 1988, 329.
291  Verhoeven, 1996, 59.
292  Borremans & Warginaire, 1966, bijlage.
293  Verhoeven, 1996, p.59 – 60.

Tabel 6.27 
Overzicht van de aantallen fragmenten 
Andenne-type aardewerk per kleur en per type 
pot. Bij de gele kannen zijn er 22 fragmenten 
aangetroffen die tot dezelfde pot behoren (*)

Figuur 6.28 
Fragmenten van Andenne-type aardewerk. 
Schaal 1:4
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randfragmenten van tuitpotten met een manchetrand aangetroffen die dateren 

uit de productieperiode Ib van Andenne 1125-1175 (figuur 6.28, v.5162). De kannen 

dateren later. Drie randen hebben een zware driehoekige randlip en dateren uit de 

productieperiode IIa van Andenne uit het laatste kwart van de 12e eeuw (figuur 6.28 

v.2230), één randfragment van een kan heeft een dunnere driehoekige randlip en 

dateert uit productieperiode IIB uit het eerste kwart van de 13e eeuw (figuur 6.28 

v.99). Uit het tweede kwart van de 13e eeuw dateert een rand met een concave hals 

en een naar binnen afgevlakte randlip (per. IIIa). Voorts is er nog een kan met ronde 

randlip aangetroffen en een randfragment van een kookpotje. Kookpotjes van het 

Andenne-type aardewerk komen voor in de productieperiode II-IIIa en dateren vanaf 

het laatste kwart van de 12e eeuw (figuur 6.28, v.672).

Er zijn 25 bodemfragmenten aangetroffen waarvan er één fragment een teenaanzet 

heeft. Laatstgenoemd bodemfragment dateert uit de eerste helft van de 13e eeuw, 

toen er voor het eerst teentjes aan de lensvormige bodems verschenen. De overige 

fragmenten zijn echter dusdanig klein, dat het niet uitgesloten is dat ook deze 

fragmenten uitgeknepen teentjes hebben gehad en een aantal daarvan ook in de 

periode van na 1200 moet worden gedateerd.

voorwerp tuitpot kan kookpot totaal perc.

periode   Ib     IIa IIb IIIa rond   IV    

subbaksel tf rf bf wf rf rf rf rf wf rf    

witgrijs 2 2 2 6 14,6%

geel 1 23 1 3 1 1 1 1 32 78,0%

oranje 1 1 2,4%

rose 1 1 2 4,9%

totaal aantal 1 5 25 1 3 1 1 1 2 1 41 100,0%

totaal percentage 2,4% 12,2% 61,0% 2,4% 7,3% 2,4% 2,4% 2,4% 4,9% 2,4% 100,0%  

Een opvallende vondst is een geelgeglazuurde ovoïde fragment van een witgrijs baksel 

dat is bedekt met een transparante loodglazuur dat geel is gekleurd. Het betreft 

een fragment van een spaarpot294  of een fragment van een rammelaar (figuur 6.28, 

v.1187). 295 Laatstgenoemd voorwerp dateert uit de periode IIb, die gedateerd wordt 

op het eerste kwart van de 13e eeuw,296 de spaarpot wordt geplaatst in periode IV 

die wordt gedateerd in het tweede tot het vierde kwart van de 14e eeuw.297 Gelet 

op de aanwezigheid van een volledig glazuur van de buitenzijde van de scherf, gaat 

de voorkeur uit naar de interpretatie van een rammelaar die bij het ovenafval van 

Andenne ook geheel geglazuurd was, terwijl de spaarpot bij het ovenafval slechts 

spaarzaam van glazuur was voorzien.

Paffrath-type aardewerk
Paffrath-type aardewerk bestaat voor het grootste deel uit met de hand gemaakte 

ko gelpotten met een gedraaide rand. Het potlichaam is vrijwel rond, maar heeft 

vaak op de schouderhoogte een hoekige knik. Kenmerken van het baksel zijn op 

het binnenoppervlak een zilverwitte kleur, op de breuk een witte gelaagde, blader-

deegachtige structuur, soms met een donkere kern en een metaalachti ge glans aan 

de buitenkant, die kan variëren van licht grijs naar meestal blauwig tot zwart. Het 

294  Borremans & Warginaire 1966, 24, fig. 21 A1b/I  nr. 1.
295  Ibidem 50, fig. 21 A9/c  nr. 9 en 10.
296  Ibidem, 86.
297  Ibidem.

Tabel 6.28 
Aantal fragmenten 
Andenne-type aardewerk 
verdeeld naar pot- en 
randtype
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aardewerk is middelgrof gemagerd met afgerond rivierzand.  De magering doet het 

oppervlak bobbelen, maar zij steekt er niet doorheen.298 De naam van het aardewerk is 

ont leend aan het plaatsje Paffrath, vlakbij Keulen, waar ovens van deze keramiek voor 

het eerst zijn aangetroffen.299 Inmiddels is bekend dat soortgelijk aar dewerk ook in 

Kattenbach300 en Wildenrath301 en in andere centra werd vervaardigd. 

De bladerdeegachtige structuur ontstaat wanneer er grotere korrels magering aan 

de klei worden toegevoegd. Doordat de gelaagde breuk een algemeen keramisch 

kenmerk is, kan dit criterium niet exclusief als maatgevend voor de herkomst uit 

Paffrath worden gebruikt. Ook de breuk van het Pingsdorf-type aardewerk laat bij een 

grovere zandmagering regelmatig een gelamineerde breukstructuur zien.302 

Er lijkt een ontwikkeling in de bladerdeegstructuur van het Paffrath-type aardewerk 

te bestaan waarbij aanvankelijk de laminatie nog ontbreekt of minimaal is. Later 

krijgt het Paffrath-type baksel een sterke bladerdeegstructuur. Aan de eindfase van 

het Paffrath-type aardewerk neemt de gelaagdheid op de breuk weer af, maar is 

wel sprake van een witgrijze scherf.303 Deze ontwikkeling is geen absolute overgang 

van het ene type baksel in het andere, er lijkt eerder sprake van een kwantitatieve 

verschuiving in het voorkomen van deze drie subbaksels.304

De datering van het Paffrath-type aardewerk is niet zonder problemen. Lung geeft 

een globale datering voor de productietijd van het Paffrath, namelijk 10e – 13e eeuw.305 

Er zou bovendien geen typochronologische ontwikkeling binnen dit aardewerk 

bestaan.306 

Het tot nu toe oudste voorkomen van Paffrath-type kogelpot is vastgesteld in 

Zutphen, waar een mogelijke Paffrath-type randscherf is gevonden in een laag die 

gerelateerd kan worden aan de plundering van de nederzetting door de Vikingen 

in 882.307 In Tiel komt het voor vanaf het tweede kwart van de 10e eeuw, zei het 

in geringe hoeveelheden.308  In het 10e-eeuwse Oost Souburg komt Paffrath-type 

aardewerk met slechts 1,5% voor.309 In Deventer komt Paffrath-type keramiek echter 

niet voor in complexen die gedateerd worden voor 950.310 Ook in de nederzetting 

Honderdland (gemeente Westland), waar op basis van de Pingsdorf-type keramiek en 
14-C-dateringen de bewoning wordt gedateerd tussen circa 950 en 1020, ontbreekt 

Paffrath-type keramiek nog volledig311 en ook in de Kempen is de aanwezigheid 

van Paffrath-type aardewerk voor de 11e eeuw onzeker,312  terwijl in Deventer in 

complexen voor het midden van de 11e eeuw het Paffrath-type aardewerk duidelijk is 

vertegenwoordigd met percentages die tot 30% kunnen oplopen.313  Dit wijst erop dat 

Paffrath-type aardewerk op verschillende momenten in de verschillende regio’s wordt 

geïmporteerd.

Voor de Maasmond is ook een aantal feiten over de aanwezigheid van het 

298  Klei, 2000, p.122.
299  Lung 1955/56.
300  Lung 1958.
301  Haberey 1955/56.
302  Sanke 2002, 57.
303  Bult 1994, 72-73.
304  Bult 2009, 71.
305  Lung 1956, 370-371.
306  Theuw, Verhoeven & Van Regteren Altena 1988, 339.
307  Sanke 1999, 260.
308  Bartels, Olthof & Dijkstra 1997, 7-9. Volgens Dijkstra 1998, 42, al vanaf het eerste kwart van de 

10e eeuw 
309  Van Heeringen en Verhaeghe 1995, 146.
310  Mittendorff 2004, de complexen 23 (p.53), 28 (p.58), 36 (p.65) en 40 (p.68). N=212.
311  De Kort & Raczynski 2007, 43.
312   Verhoeven 1998, 79.
313  Ibidem, 21.
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Paffrath-type aardewerk beschikbaar. In de 10e-eeuwse nederzetting Rotterdam-Blaak, 

waarvan de datering door drie 14C-dateringen van verschillende sporen is bepaald, 

maakt Paffrath-type aardewerk 6,3% (N totaal=455) van het aardewerkassemblage 

uit.314 Er is daar zelfs één scherf (N totaal=23) van het Paffrath-type aardewerk 

aangetroffen in een context die is gedateerd op 881-901 cal AD 906-966 cal AD. Gelet 

op deze vroege datering in vergelijking met de nederzetting Honderdland is het 

Paffrath-type aardewerk in de beginfase vooral aanwezig in de handelsnederzettingen 

en komt het pas later voor in de plattelandsnederzettingen die vooral een agrarische 

productiefunctie hebben. 

Ook bij het onderzoek langs de Binnenrotte blijkt Paffrath-type aardewerk voor het 

einde van het eerste kwart van de 11e eeuw al ruim vertegenwoordigd. 315 

In de 11e-eeuwse nederzetting die in Delfgauw bij Pijnacker werd opgegraven en 

waarvan de tweede bouwfase dendrochronologisch is gedateerd op 1076 en waar de 

bewoningsfase doorloopt tot het tweede kwart van de 12e eeuw, is het aandeel van het 

Paffrath-type aardewerk 57% en in een nederzetting in de Voordijkshoornsepolder bij 

Delft die wordt gedateerd op eind 11e en eerste derde deel van de 12e eeuw zelfs bijna 

60% van alle aardewerkvondsten (N totaal=931).316  

In de loop van de 12e eeuw komt naast het Paffrath-type aardewerk de harde 

reducerend gebakken kogelpot op en deze verdringt ge leidelijk het Paffrath.317 In het 

begin van de 13e eeuw verdwijnt de Paffrath-type kogelpot geheel uit het assortiment.

Concluderend lijkt in het Maasmondgebied het Paffrath-type aardewerk al rond het 

midden van de 10e eeuw op te treden, maar pas vanaf het einde van de 10e eeuw en 

gedurende de 11e eeuw op grote schaal zijn intrede te doen en het overige kogelpot-

aardewerk te verdringen dat na de Karolingische tijd werd gebruikt. Het blijft tot in het 

begin van de 13e eeuw aanwezig.

Op de vindplaats zijn 111 fragmenten Paffrath-type aardewerk aangetroffen. Drie te 

onderscheiden subbaksels zijn aangetroffen. Er lijkt een ontwikkeling in de blader-

deegstructuur bij het Paffrath-type aardewerk te bestaan, waarbij aanvankelijk de 

laminatie nog ontbreekt of minimaal is (subbaksel 0), er vaak een donkere kern op 

de breuk aanwezig is en dat de breuk vaak egaal bruingrijs is. Wel heeft dit baksel de 

kenmerkende metaalachtige glans aan het oppervlak van de klassieke Paffrath-type 

kogelpotten en komt ook de kenmerkende dakvormige randprofielen veelvuldig voor. 

Later krijgt het baksel een sterker gelamineerde structuur (subbaksel 1), gevolgd door 

het weinig gelaagde subbaksel 2 (tabel 6.29). Overigens zijn deze verschuivingen niet 

absoluut en komen de drie varianten naast elkaar voor, maar is er eerder sprake van 

een accentverschuiving tussen deze drie subbaksels in de loop van de tijd.318

subbaksel/randtype 2 3 4 5 6 7 wf totaal perc.

subbaksel        

0 0 1 0 0 0 0 4 5 4,5%

1 4 8 0 5 1 0 73 91 82,0%

2 0 1 1 0 0 1 12 15 13,5%

totaal aantal 4 10 1 5 1 1 89 111 100,0%

totaal percentage 18,2% 45,5% 4,5% 22,7% 4,5% 4,5%     100,0%

314  Carmiggelt & Guiran 1997a, 97-98.
315  Jacobs & Guiran 2004, 32; Carmiggelt & Guiran 1997a, 103.
316  Bult en Koot 2008, 297.
317  Bult 1983, 18.
318  Bult 2009, 71.

Tabel 6.29 
Overzicht van het Paffrath-type aardewerk, 
uitgesplitst naar subbaksel, randtype en 
wandfragmenten (wf)
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Er komen verschillende randvormen bij het Paffrath-type aardewerk voor, waarvan 

er zes typen op de vindplaats zijn aangetroffen, te weten de randtypen 2 t/m 7 

(tabel 6.29). Deze typenummering is grotendeels ontleend aan Verhoeven en verder 

aangevuld met typenummers die niet bij Verhoeven voorkomen.319 Bij randtype 2 is de 

eenvoudige ronde rand verdikt. Randtype 3 is de klassieke Paffrath-type rand die vlak 

dakvormig is afgeschuind. Bij type 4 bevindt zich aan de binnenzijde van de dakvormig 

afgeschuinde rand een groef, bij type 5 is dit juist aan de buitenzijde het geval (figuur 

6.29 v.759 en v.1071). Bij type 6 is de rand zowel aan de buiten- als binnenzijde van een 

groef voorzien en bij type 7 heeft de rand aan de bovenzijde een groef.

Het meest voorkomende randtype is type 3, gevolgd door randtype 5. Type 2 dat met 4 

exemplaren is vertegenwoordigd, lijkt vooral in de 11e eeuw voor te komen, terwijl type 

7 juist kenmerkend is voor het laatste kwart van de 12e eeuw.320 

Kogelpotaardewerk
Kogelpot aardewerk is handgevormd, zacht tot hard gebakken en heeft een vrijwel 

rond potlichaam. Aangenomen wordt dat het in de regel lokaal en mogelijk ook op 

huishoudniveau is vervaardigd. Daarom bestaat er een grote heterogeniteit met 

betrekking tot het baksel en de vorm van de rand (tabel 6.30). Het is dan ook moeilijk 

om het aardewerk in verschillende subbaksels te verdelen. 

Kogelpotten laten zich lastig determineren en dateren vanwege de grote 

verscheidenheid die er binnen dit baksel en de randvormen bestaan. Maar er zijn 

enkele tendensen waar te nemen, al gaat het niet altijd om elkaar in tijd uitsluitende 

verschillen, maar eerder om accentverschuivingen. Globaal komen de veranderingen 

neer op een verschuiving van zachte naar meer hardere baksels, een verschuiving 

van grove naar meer fijnere magering en een verschuiving van bruine, grijze en 

zwarte baksels naar blauwgrijze kleuren. Ook is er in de periode 8e – 10e eeuw een 

verschuiving waarneembaar van korte naar langere randen en van meer rechtop 

staande randen naar meer naar buiten gebogen randen.321 

In de 10e en vroege 11e eeuw vertonen vele kogelpotten een donkere kern die via een 

diffuse grens over gaat in een lichter oppervlak, de zogenaamde 3-laagjes kogelpot. 

In Vlaanderen wordt dit kogelpotbaksel handgevormd aardewerk met donkere kern 

genoemd.322 Deze ontstaat doordat organisch materiaal in de klei tot een temperatuur 

van 1000o C wordt omgezet in koolstof, dat vervolgens door oxidatie verdwijnt in 

de vorm van gas via het oppervlak van de scherf. Indien door lage baktemperaturen 

dit proces onvolledig is en een rest organisch materiaal in het midden van de scherf 

achter blijft, zorgt dit voor een zwarte kern.323 Ook kan de pot nog heet uit de oven zijn 

gehaald en is het oppervlak tijdens het afkoelen alsnog gaan oxideren. Soms is ook de 

binnenzijde van de scherf zwart, bij voorbeeld als een andere pot de monding van de 

kogelpot heeft afgedekt waardoor daar de oxidatie ook onvolledig plaatsvindt.

De magering is in de regel fijne tot matig fijne kwartsmagering; slechts weinig 

scherven hebben een zeer grove kwartsmagering. Op grond van de scherpte waarop de 

donkergrijze kern afsteekt met de lichtere mantel van de scherf worden in Vlaanderen 

tegenwoordig deze kogelpotten onderscheiden in de technische groepen 22, 23 en 

24.324  

319  Verhoeven 1996, 67, afb. 22.
320  Bult 2011, 75.
321  Steuer 1974, Erläuterung zur falttafel.
322  De Groote 2008, 325. Dit baksel is eerder Verhaeghe groep A genoemd ((Hillewaert 1984, 70). 
323  Verhoeven 1996, 41.
324  De Groote 2008, 325-326.

Figuur 6.29 
Randen van het type 3 van Paffrath-type 
kogelpotaardewerk. Schaal 1:4
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De 3-laagjes kogelpotten kunnen een licht grijs oppervlak, een donker oppervlak en 

een oranjekleurig oppervlak hebben. Laatstgenoemde klei is ijzerhoudend geweest 

waardoor toen tijdens de laatste fase van het bakproces zuurstof tot de oven werd 

toegelaten, de ijzerdeeltjes zijn gaan oxideren, waardoor de pot oranje tot rood is 

gaan kleuren. De randen van de 3-laagjes kogelpotten zijn gedraaid op een langzaam 

draaiende schijf.

Er komen verschillende randtypen voor. Een van de randtypen heeft een korte 

ronde onverdikte rand zonder dekselgeul (figuur 6.30, v.1192), andere kogelpotten 

hebben een ronde onverdikte rand met een flauwe dekselgeul (figuur 6.30, v.1825) 

of een afgeschuinde rand (figuur 6.30, v.975). Bij één wandfragment werd een losse 

stempelindruk met een kruismotief aangetroffen (figuur 6.30, v.1704).

De datering van deze kogelpotten met drie laagjes is voor een deel te herleiden uit 

het niet voorkomen in complexen met een betrouwbare datering. Zo is in de Kempen 

vastgesteld dat kogelpotscherven met 'drie lagen' voorkomen in sporen die jonger 

zijn dan de Karolingische periode (750-900), maar ouder dan circa 1050.325  In Brabant 

beschouwt men overigens dit baksel als een regionaal product dat tenminste in drie 

verschillende centra moet zijn vervaardigd.

 randtype 1 1 
korte 

hals

2 2 
korte 

hals

3 3 7 11 
flauwe 

deksel-
geul

11 9 indet totaal perc.

subbaksel rf rf rf rf rof rf rf rf rf rf rf bf wf    

drielaagjes oxiderend 1 1 1  1 1 17 22 4,3%

drielaagjes reducerend 2 2 1 1 10 5 5 72 98 19,3%

3-laagjes 1 1 6 8 1,6%

tertiaire klei 1 2 9 12 2,4%

grove kwarts oxiderend 1 1 2 0,4%

grove kwarts, reducerend 8 8 1,6%

kwarts, oxiderend, hard 1 1 0,2%

kwarts, reducerend, hard 2 2 1 2 1 4 5 2 256 275 54,2%

kwarts, oxiderend 1 1 28 30 5,9%

kwarts, reducerend 1 1 3 20 25 4,9%

fijne kwarts, reducerend 1 1 1 1 1 12 17 3,4%

fijne kwarts, oxiderend 3 3 0,6%

kwarts, oxiderend, zacht 4 4 0,8%

kwarts, reducerend, zacht 2 2 0,4%

totaal aantal 6 3 3 3 1 14 1 11 2 5 15 4 439 507 100,0%

totaal percentage 12,2% 6,1% 6,1% 6,1% 2,0% 28,6% 2,0% 22,4% 4,1% 10,2%         100,0%

Ook in Vlaanderen komt dit aardewerk voor in contexten met een datering van de 10e 

een 11e eeuw. In de 12e eeuw is dit baksel al grotendeels of volledig verdwenen.326 

Overigens is dit aardewerkbaksel in het laatste kwart van de 10e eeuw met slechts 

5,6% in de portus van Ename vertegenwoordigd en dit aandeel neemt af tot ongeveer 

0,4% in de periode 1050/70.327

Er zijn op de opgravingen in totaal 128 fragmenten van 3-laagjeskogelpot aangetroffen 

die vooral in de 10e -11e eeuw moeten worden gedateerd. De randen zijn merendeels 

iets verdikt en rond, slechts een enkele rand is afgeschuind. Aan de binnenzijde van de 

randen komt vaak een lichte dekselgeul voor.

325  Verhoeven 1989, 219.
326  De Groote 2008, 325.
327  Ibidem, 328.

Tabel 6.30 
Kogelpotfragmenten verdeeld naar 
bakselsoort en randtypen
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Een tweede subbaksel betreft kogelpotten die van tertiaire klei zijn vervaardigd 

en die derhalve zeker als importkeramiek moet worden beschouwd. De scherf op 

de breuk is in de regel witgrijs en gemagerd met fijn zand. Het oppervlak aan de 

buitenzijde is steeds blauwgrijs en heeft vaak een doffe glans. De binnenzijde is of 

witgrijs, of heeft een blauwgrijs oppervlak. Dergelijke baksels komen waarschijnlijk 

uit het Rijngebied. Soortgelijke baksels zijn bekend uit de Karolingische tijd (baksel 14 

in de Dorestadtypologie), maar komen ook later voor, gedurende de 11e tot en met 

de 14e eeuw in bij voorbeeld Paffrath,328 en Elmpt. Van dit type kogelpot zijn op de 

opgravingen 12 fragmenten aangetroffen.

De overige fragmenten kogelpot zijn niet goed herleidbaar tot duidelijke 

bakselgroepen. Hun toewijzing tot een bepaalde eeuw is ook niet altijd mogelijk.  Het 

gaat om kogelpotten die met kwarts zijn gemagerd. De magering kan variëren van 

grof tot fijn en de hardheid van zacht tot matig hard. Er komen zowel oxiderende als 

reducerende baksels voor. Het zijn de meest voorkomende baksels op de opgraving uit 

deze periode.

Een groep die daarbinnen kan worden onderscheiden is de groep die hard tot zeer hard 

is gebakken en een donkergrijze of donker blauwgrijze kleur heeft. Randen vertonen in 

328  Lung 1955/56.

Figuur 6.30 
Kogelpotranden en een kogelpotwandfrag-
ment met een stempelindruk op zogenaamde 
drielaagjes kogelpot uit de 10e – 11e eeuw. 
Schaal 1:4
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de regel een duidelijke groef of okselgeul aan de binnenkant van de rand of bovenop 

(figuur 6.31 v 827 resp. v981). De lip van de rand is vaak afgeplat. Van deze potten zijn 

275 fragmenten aangetroffen. Deze baksels dateren duidelijk uit de 12e en eerste helft 

van de 13e eeuw.

Steengoed 
Steengoed is vervaardigd van tertiaire klei en wordt gebakken bij temperaturen van 

1300º Celsius, terwijl aardewerk van onder meer de kwartaire kleien worden gebakken 

bij een temperatuur die varieert tussen 900º en 950º Celsius. Echt steengoed is de 

uitkomst van een proces dat zich in de loop van de 2e helft van de 12e eeuw en de 13e 

eeuw voltrok en onder meer begon in productiecentra als Pingsdorf329 en Brunssum.330

In deze centra heeft men (drink)kannen, voorraadkrui ken en drinkbekers steeds harder 

gebakken om deze vloeistof bevattende voorwerpen minder waterdoorlatend te 

maken. De overgang vanuit het hardgebakken aardewerk naar het echte steengoed 

is een vloeiend proces waarbinnen drie stadia zijn te onderscheiden die elkaar in tijd 

deels overlappen. Deze drie stadia kunnen derhalve ook als chronologische indicatoren 

worden gebruikt. Het zijn de stadia van proto-steengoed, bijna-steengoed en 

steengoed.331 

Het echte steengoed is de laatste fase van deze ontwikkeling. Het heeft een zeer 

fijne structuur, de scherf is vrij glad en dun. Het aardewerk is gebakken bij zeer hoge 

temperaturen (> 1200o C). Magering is niet meer te zien. De eerste echte steen-

goedproducten worden vanaf het einde van de 13e eeuw in Siegburg geproduceerd, 

dat aanvankelijk het belangrijkste productiecentrum is. Eerst zijn het vooral 

witte tot lichtgrijze ongeglazuurde kannen, later komt het gevlamde Siegburg en 

het geglazuurde Siegburg voor. In de jaren daarna wordt er ook steengoed met 

zoutglazuur geproduceerd in centra als Langerwehe, Keulen en Frechen in het Rijnland. 

De centra passen vaak een leemglazuur met zout of een transparante zoutglazuur op 

hun producten toe.

Er is 1 fragment proto-steengoed aangetroffen en geen enkel fragment 

bijna-steengoed (tabel 6.31). Er is slechts 1 randfragment van een kan echt steengoed 

aangetroffen die gemaakt is in Siegburg. Dit fragment heeft een ronde rand, op grond 

waarvan het gedateerd kan worden in de periode 14A-d.

Van het echte steengoed met zoutglazuur zijn twee fragmenten afkomstig uit 

Langerwege. Het 14e-eeuwse fragment heeft een laag ijzerengobe aan de buitenzijde 

329 Sanke 2002.
330  Bruijn 1960-61.
331  Klei 2000, p.123.

Figuur 6.31 
Kogelpotranden uit de 12e-13e eeuw. 
Schaal 1:4
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en verder is er een wandfragment van steengoed aangetroffen dat was voorzien van 

een laagje zoutglazuur. Het fragment is voorzien van lichtgrijs zoutglazuur en dateert 

uit de 15e of 16e eeuw.

baksel rf of bf wf totaal

protosteengoed (s5) 1 1

echt steengoed(s1) 1 1 4 6

steengoed geglazuurd(s2) 1 6 7

totaal aantal 1 1 1 11 14

Het geringe aantal scherven (proto-) steengoed geeft aan dat het nederzettingsterrein 

waarschijnlijk vanaf het tweede kwart van de 13e eeuw zeer extensief werd gebruikt. 

Gedraaid grijsbakkend aardewerk
Grijsbakkend aardewerk is gedraaid aardewerk van kwartaire klei, vaak hard gebak ken, 

dunwandig, vrij glad van oppervlak en zonder glazuur. De grijze kleur ontstaat 

doordat de pottenbakker tijdens de laatste fase van het bakken de zuurstoftoevoer 

stopt (reducerend afstoken).332 Dezelfde pottenbakkers maken ook het roodbakkend 

aarde werk, de gebruikte klei is namelijk identiek. Daarom komen bij beide soorten 

aardewerk veel dezelfde vormen voor. Bij het grijsbakkend aardewerk overheersen 

normaliter de grote vormen, zoals waterkannen, grote potten en schalen, maar ook 

kleine voorwerpen als kookpotten met een lensvormige bodem komen voor.333 

De datering van het gedraaide grijsbakkend aardewerk in Nederland varieert. Het 

aardewerk wordt in de 13e eeuw vervaardigd in opkomende steden als Leiden,334 

Haarlem,335 en Utrecht.336 Ook in de steden in het zuiden als Aardenburg,337 Bergen op 

Zoom338 en Den Bosch339 werd deze keramiek vervaardigd. Het werd vooral in de 13e 

eeuw en 14e eeuw veel gebruikt, maar werd geleidelijk verdrongen door het gedraaide 

roodbakkende aardewerk. Het lijkt in de regio ten noorden van de Maasmond het 

eerste te verdwijnen.340 Zo blijkt een pottenbakker in Delft die tot 1355 zijn producten 

vervaardigde, al grotendeels te zijn overgestapt op de productie van roodbakkend 

aardewerk.341 Een pottenbakker in diezelfde plaats die het laatste kwart van de 14e 

eeuw actief was, maakte al in het geheel geen grijsbakkend aardewerk meer.342 Het 

merendeel van het grijsbakkend aardewerk in het Maasmondgebied lijkt daarom ook 

te dateren uit de 13e en de eerste helft van de 14e eeuw.

Er zijn 82 fragmenten gedraaid grijsbakkend aardewerk op de opgravingen 

aangetroffen (tabel 6.32). Van slechts één randfragment kon worden bepaald dat deze 

heeft toebehoord aan een voorraadpot. Deze voorraadpot had een vrijwel verticaal 

staande hals met een iets naar buiten gebogen ronde randlip. Verder werden er 

randen aangetroffen van een kookpot, een grape, een pot en een beker. Van al deze 

fragmenten is niets nauwkeuriger te bepalen dan dat ze uit de 13e of eerste helft van 

de 14e eeuw dateren.

332  Bult, 1992, p.68.
333  Klei, 2000, p.123.
334  Land 1984, 51-62.   
335  Numan 1987, 125-132. 
336  Van Rooijen 1984.
337  Trimpe Burger 1962.
338  Groeneweg 1992, 23.
339  Nijhof 2007, 73.
340  Bartels 1999, 100.
341  Van Haaften 1987, 100.
342  Bult 1996, 362.

Tabel 6.31 
Fragmenten steengoed uit de late 
middeleeuwen verdeeld naar baksel 
en vorm
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vorm beker grape kookpot pot voorraadpot indet. totaal perc.

fragment rf rf rf rf rf rf of bf wf    

LMEb 1 1 1 1 1 1 2 47 55 57,9%

indet. 1 38 40 42,1%

totaal aantal 1 1 1 1 1 1 1 2 85 95 100,0%

Gedraaid roodbakkend aardewerk 
Roodbakkend aardewerk is gemaakt van kwartaire ijzerhoudende klei. Roodbakkend 

aardewerk is van dezelfde klei gemaakt als het grijsbakkend aarde werk, met dit 

verschil, dat in de laatste fase van het bakken de zuurstoftoevoer niet afgesloten 

wordt, zodat de rode kleur behouden blijft (oxiderend gebak ken). Het roodbakkend 

aardewerk komt vanaf het einde van de 12e eeuw voor en werd evenals het 

grijsbakkende aardewerk vervaardigd in de opkomende steden. 

Het vroegste roodbakkend aardewerk heeft vaak een bleekrode scherf. Omdat het 

vrij poreus aardewerk is, wordt er transparante loodglazuur op aan gebracht. Eerst 

gebeurt dit spaarzaam, alleen op de bodems van bakpannen en op de schouder aan de 

uitschenkzijde van kannen en kookpotten en op de bodems van kook- en pispotten.343 

Later roodbakkend aardewerk heeft meestal een donkerder kleur rood en een dik ke  

laag loodglazuur dat steeds royaler op het vaatwerk wordt toege past. 

Er komen verschillende vormen voor. Aanvankelijk worden er vooral bakpannen van 

dit soort aarde werk vervaardigd en ook kannen en kookpotten. De kannen verdringen 

de pro ducten uit Andenne, de kookpotten en later ook de grapen de kogelpotten. 

Hoe verder in de tijd, hoe groter de verscheidenheid in de vormen. Vanaf de 14e 

eeuw breidde het assortiment zich uit met vuurklokken, vetvangers, voorraadpotten, 

aspotten, pispotten, olielampjes, borden, kommen, etc.

Er zijn in totaal 210 fragmenten roodbakkend, middeleeuws aardewerk 

aangetroffen(tabel 6.33). Ongeglazuurde scherven komen het meeste voor, gevolgd 

door het met spatglazuur bedekte roodbakkende aardewerk. Het hoge aantal 

ongeglazuurde scherven wordt mede veroorzaakt doordat op kleine scherven van 

potten die met spaarzaam spatglazuur werden bedekt, de kans groot is dat er op vele 

scherven van die potten in het geheel geen glazuur is terecht gekomen.

De 33 wandfragmenten bleekrood baksel zullen waarschijnlijk uit de 13e of vroege 

14e eeuw dateren. Het spatgeglazuurde aardewerk en dus ook een groot deel van het 

ongeglazuurde aardewerk komt uit diezelfde periode, of uit de daarop volgende tijd 

(late middeleeuwen B) tot ongeveer het einde van de 16e eeuw.

vorm rf rof rsf rtf of tf bf wf totaal perc.

bakpan 1   2     1 14   18 42,9%

grape 5 1 1 4 6 17 40,5%

kan 2 1   3 7,1%

kom 1   1 2,4%

voorraadpot 1 1 2 4,8%

tuitpot   1   1 2,4%

indet. 1           4 163 168  

totaal aantal 11 1 2 1 1 1 23 170 210 100,0%

343  Bult 1992, 68.

Tabel 6.32 
Fragmenten gedraaid grijsbakkend aardewerk 
uit de late middeleeuwen verdeeld naar vorm

Tabel 6.33 
Fragmenten roodbakkend aardewerk verdeeld 
naar vorm uit de late middeleeuwen
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Het meest voorkomende voorwerp in roodbakkend aardewerk is de bakpan. De 

vorm komt in het Maasmondgebied sporadisch voor in de periode van voor de 13e 

eeuw. Dan is de bakpan meestal vormgegeven in kogelpotbaksel. De oudste bakpan 

in roodbakkend aardewerk is aangetroffen in de terp Spaland bij Kethel onder een 

overstromingsdek van 1163/1170,344 de bakpan had een ver naar buiten gebogen 

verzwaarde rand waardoor de pan vrij vlak was. Tegen de buitenzijde van de wand was 

een hol handvat geplaatst met een opening door de wand heen. Latere bakpannen 

krijgen vaak een meer bollere bodem. Daarna wordt de wand geleidelijk steeds 

steiler, dat wil zeggen dat de hoek van de wand met de horizontale lijn meer naar 

de 900 opschuift. Ook verdwijnt de opening in de wand ter hoogte van de holle steel 

in het tweede kwart van de 14e eeuw en komen vanaf dat moment ook bakpannen 

voor met een massieve, platte geknepen steel.345 De randen worden ook vaak meer 

gecompliceerder vorm gegeven.

Op de opgravingen is 1 randfragment van een bakpan van bleekrood aardewerk 

aangetroffen met een ronde holle steel die een open verbinding had met het binnenste 

van de bakpan. Bakpannen met een massieve steel die vanaf het tweede kwart van de 

14e eeuw voorkomen, ontbreken. De randen van de bakpannen hebben een simpele 

naar buiten verdikte rand die rond eindigt. 

Een bijzondere scherf van een zandig bleekrood baksel is een rand-tuitfragment van 

het amfoor. Het is vermoedelijk een imitatie van de tuitpotten van het Pingsdorf-type 

aardewerk. Dat dateert deze scherf op zijn laatst omstreeks 1200.

Grapen zijn de op een na meest voorkomende voorwerpen in roodbakkend aardewerk. 

De grape komt voort uit de kogelpot. De ontwikkeling vanuit de kogelpot vond plaats 

door eerst de hele pot te draaien en te voorzien van een bijgesneden lensvormige 

bodem. Daarna krijgt deze pot een verticaal worstvormig oor en er worden daarna 

teentjes aan de lensvormige bodem geknepen. De teentjes worden in het eerste kwart 

van de 14e eeuw geleidelijk vervangen door pootjes.346 Op de opgravingen is zowel een 

bodemfragment met teentjes aangetroffen als drie bodems met pootjes. De bodem 

met teentjes dateert op zijn laatst uit het eerste kwart van de 14e eeuw, de grapen met 

pootjes op zijn vroegst uit de eerste kwart van de 14e eeuw.

Voorts is er een randfragment van een voorraadpot aangetroffen met een horizontaal 

uitgebogen rand die bovenop vlak is en aan de buitenzijde geprofileerd. Deze 

voorraadpotten kunnen gedateerd worden in de 14e of 15e eeuw.

Het voorkomen van bakpannen zonder massieve steel, weinig grapen met pootjes en 

slechts één voorraadpot geven aan dat op grond van het roodbakkend aardewerk het 

nederzettingsterrein gedurende de late 13e eeuw en de 14e en 15e eeuw slechts weinig 

intensief gebruikt zal zijn.

6.2.6 Aardewerk uit de nieuwe tijd 

Steengoed 
Uit de nieuwe tijd zijn verschillende fragmenten steengoed met zoutglazuur 

aangetroffen. De meest aangetroffen soort in de nederzetting Naaldwijk-Hoogeland 

is gemaakt in het Westerwald, waar zich vanaf de 17e eeuw een pottenbakkersin-

dustrie ontwikkelde, met een duidelijke bloeiperiode in de late 17e en 18e eeuw.347 

De keramiek kenmerkt zich door een lichtgrijze scherf waar overheen zowel binnen 

als buiten een heldere dunne zoutglazuur is aangebracht. Onder de glazuur is een 

beschildering met blauwe kobaltverf aangebracht.

344  Renaud 1976, 73.
345  Vergelijk het pottenbakkersafval van de Nieuwe Langendijk in Delft, Van Haaften 1987, 303.
346  Zie Van Haaften 1987, 304.
347  Bartels 1999, 79.
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Er zijn drie fragmenten van steengoedpotten aangetroffen, waarvan er één tot het 

type S2-pot-7 wordt gerekend (tabel 6.34). Deze pot kan worden gedateerd in de 

tweede helft van de 18e eeuw en het eerste kwart van de 19e eeuw.348 Voorts is er uit 

hetzelfde productiegebied ook een fragment van een mineraalwaterfles aangetroffen 

en een fragment van een gewone fles. Deze fragmenten zijn niet nauwkeuriger te 

dateren dan 18e – 19e eeuw.

baksel vorm ac rf of bf wf totaal

echt steengoed (s1) knikker 1   1     1

steengoed zoutglazuur (s2)   1 2

  fles 1 1 2

  kan 3 3

  pot 1 1

  pot, Keulse pot 1 1 2

industrieel steengoed (s3) mineraalwaterfles       1 1

totaal aantal   1 2 1 2 6 12

Uit het productiecentrum Frechen zijn twee fragmenten van een baardmankruiken 

afkomstig. Een bolle kruik op een standvoet heeft een buik met afgeronde buikknik en 

een hoge schouder met een kraagrand. Dit type kruik wordt in het Deventer-systeem 

gerekend tot het type s2-kan-58 en gedateerd in de tweede helft van de 16e eeuw.349  

Voorts is er nog een kanfragment met zoutglazuur aangetroffen uit het Rijnland, die 

niet nauwkeuriger kan worden gedateerd dan 18e of 19e eeuw. Een ongeglazuurde 

steengoedknikker zal als speelgoed hebben dienstgedaan.

Tingeglazuurd aardewerk
Het baksel dat ten grondslag ligt aan het tingeglazuurd aardewerk wordt biscuit 

genoemd. De kleur van het biscuit verschilt en varieert van roze, vooral voor 1640, tot 

geel, vooral na 1640. Ook komen er bruine en rode baksels voor. Het biscuit werd na 

een eerste bakgang voorzien van een tinglazuur, dat na indroging in de biscuit werd 

beschilderd. Het verschil tussen majolica en faience bestaat eruit dat bij majolica 

slechts één zijde van het biscuit werd voorzien van tinglazuur, op de onderzijde werd 

loodglazuur aangebracht of, zoals bij tegels helemaal geen glazuur. Bij faience werden 

beide zijden van tinglazuur voorzien en al dan niet beschilderd. Vervolgens werd zowel 

majolica als faience voor een tweede keer gebakken.350

Er zijn vier fragmenten van een zogenaamde polychrome vierpastegel van majolica 

aangetroffen (tabel 6.35). Dergelijke wandtegels hebben een centrale afbeelding 

en identieke hoekvullingen. Deze hoekvullingen hebben een functie omdat ze 

samengevoegd in een veld, vier keer zo groot werden en een apart motief, bestaande 

uit bloemen en rozetten konden vormen. Dergelijke tegels dateren vooral uit de eerste 

helft van de 17e eeuw. 

Ook zijn er twee borden van majolica aangetroffen. Een bord met uitgebogen rand op 

een standring is gedecoreerd met het Wan-li motief. Dit bord is van het type m-bor-5 

en dateert tussen 1600 en 1640.351 Het is vermoedelijk in Delft gemaakt. 

Een ander bord op een standring met een vlakke spiegel met een knik naar de vlag en 

een uitgebogen rand heeft de afbeelding van een man in een chinees landschap in de 

348  Bartels 1999, 606.
349  Hurst et.al 1986, nrs. 317, 337 en 338;Bartels 1999,577, cat.nr.177.
350  Bartels 1999, 201-202.
351  Bitter et.al. 1997, 30, cat. nr. 90 (beerput uit 1561-circa 1640); Ostkamp et.al 1998, cat.nr. 92. 

Tabel 6.34 
Fragmenten steengoed verdeeld naar baksel-
soort en vorm uit de nieuwe tijd



aardewerk   263

spiegel en bloem- en bladwerk op de vlag. Dit bord is van het type m-bor-3 en dateert 

uit de derde kwart van de 17e eeuw.352

baksel vorm ac rf wf fr totaal perc.

majolica bord 2  2 9,5%

  indet.  4 4 19,0%

faience bord 3 3 3 9 42,9%

  bord 5 1 6 28,6%

totaal aantal   5 3 8 5 21 100,0%

Onder de 15 fragmenten faience zijn 9 fragmenten van borden aangetroffen. Een 

fragment van een onversierd Delfts wit bord, type f-bor-4, dateert uit de eerste helft 

van de 18e eeuw.  Van twee borden is wat meer over de decoratie op te merken. Eén 

bord is in het blauw gedecoreerd, het andere bord kent een polychrome versiering. De 

versiering bestaat bij beide borden uit bloemen en takken op de vlag van het bord en 

bloemen in de spiegel. Beide borden worden gerekend tot het type f-bor-6c en worden 

gedateerd in het tweede tot en met het vierde kwart van de 18e eeuw.353

Een ander bord heeft een bruine vlag en een polychrome versiering met veel groen in 

de spiegel. Dit bord dateert uit de 18e of 19e eeuw. De overige fragmenten van faience 

dateren uit de periode van de 18e of 19e eeuw.

Porselein 
Porselein is een van kaoline gemaakt baksel dat zeer hard is. Het werd oorspronkelijk 

gefabriceerd in China en Japan. Het komt vanaf het begin van de 17e eeuw voor in de 

Noordelijke Nederlanden en werd vooral geïmporteerd via de VOC. Tot ver in de 17e 

eeuw bleef porselein een duur en luxe artikel, dat in vorm en versiering veel in majolica 

en in faience werd geïmiteerd. Ook heeft men in Europa er lang naar gestreefd de 

kwaliteit van Aziatisch baksel te evenaren. Het productieproces om porselein te maken 

werd in het Verre Oosten echter angstvallig geheim gehouden en het duurde tot in 

het begin van de 18e eeuw dat men ook in Europa in staat was porselein te maken. 

Pas sedert 1720 verschijnt er Europees porselein op de markt. Het eerste Europees 

porselein was zeer duur en exclusief. Pas in de tweede helft van de 18e eeuw werd 

het commercieel haalbaar om de producten voor een grotere markt te produceren, 

mede door de vondst van kaoline in Engeland en Frankrijk. Evenals bij het industriële 

aardewerk werden de voorwerpen geperst in mallen.

Er wordt een onderverdeling gemaakt tussen Aziatisch en Europees porselein. Het 

Europees porselein verschilt van het oosters porselein in de kleur. Het oosters porselein 

heeft een blauwige waas, terwijl het Europese porselein helder wit is. Het Europees 

porselein kan versierd zijn met opgedrukte decors. Het assortiment voorwerpen dat bij 

opgravingen wordt aangetroffen bestaat uit kopjes, schoteltjes, beeldjes of vaasjes.354

Er zijn drie fragmenten van Aziatisch porselein aangetroffen (tabel 6.36). Een fragment 

is afkomstig van een bord, het andere van een kop. Omdat het om wandfragmenten 

gaat, is het type bord en kop niet vast te stellen. Ze zijn blauw beschilderd. De 

fragmenten dateren uit de 18e eeuw. Van een fragment dat met rood is beschilderd, is 

de vorm niet herkenbaar. Dit fragment dateert uit de 18e of 19e eeuw. 

352  Ostkamp 2004. 21, cat. nr. 61.
353  Bartels 1999, 808.
354  Bartels 1999, 195-200.

Tabel 6.35 
Fragmenten tingeglazuurd aardewerk verdeeld 
naar bakselgroep en vorm uit de nieuwe tijd
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Van het Europees porselein zijn een bodemfragment van een ongedecoreerd wit bord 

en 6 wandfragmenten die blauw beschilderd zijn aangetroffen. Deze fragmenten 

dateren uit de late 18e of 19e eeuw.

baksel vorm bf wf totaal

Europees porselein bord 1 1

  indet. 6 6

Aziatisch porselein bord 1 1

  kop 1 1

  indet. 1 1

totaal aantal   1 9 10

Roodbakkend aardewerk
Het postmiddeleeuwse roodbakkend aardewerk is een voortzetting van het 

rode aardewerk dat gedurende de late middeleeuwen werd gemaakt. Het werd 

geproduceerd in verschillende centra, maar van vele in de nederzetting Naaldwijk-

Hoogeland gevonden scherven is het aannemelijk dat ze vooral afkomstig zijn uit de 

Brabantse centra als Bergen op Zoom en Oosterhout. Bij drie grapen en een schotel 

staat dit ook vast, omdat er in de rand van deze voorwerpen het stempel BOZ XXX is 

ingedrukt. Deze stempelindrukken dateren van na het jaar 1798.355

Er zijn in totaal 208 fragmenten van gedraaid roodbakkend aardewerk aangetroffen 

(tabel 6.37).

Het voorwerp dat het meeste voorkwam, is het bord (27 fragmenten). De borden 

hebben allen een standvlak en ze zijn aan de binnenzijde geglazuurd. Eén bord 

is versierd met kruislingse strepen van gele slib. Het bord is van het type r-bor-10 

en wordt gedateerd in het tweede en derde kwart van de 18e eeuw.356 Andere 

bordfragmenten hebben een decoratie met “gele vla” effect of meanderende lijnen van 

gele slib op de vlag.

Ook grapen komen veelvuldig voor. De exemplaren die voorzien zijn van een 

dekselgeul met een “hamerkop”randlip komen uit Bergen op Zoom.

Het plattelandskarakter van de nederzetting weerspiegelt zich in de aanwezigheid 

van 4 melkteilen. Deze worden doorgaans niet in een stedelijke context aangetroffen. 

De melkteilen dienden om de melk af te kunnen romen. De melkteilen met een ronde 

randlip zijn afkomstig uit Oosterhout, de naar binnen afgeschuinde vlakke randen uit 

Bergen op Zoom.357 

Het rode aardewerk laat zien dat er een breed spectrum aan potgoed in de 

nederzetting voor handen was. Het gaat om divers keukengerei maar ook om 

tafelgerei en gerei dat voor sanitaire voorzieningen werd gebruikt.

355  Groeneweg 1992, 105.
356  Bartels 1999, 649 nr.433.
357  Groeneweg 1992, 182.

Tabel 6.36 
Fragmenten porselein naar herkomst en vorm
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functie vorm ac rf rof of sf wf bf totaal perc.

keukengerei bakpan 1 1  

  grape 5 5  

  kookpot 7 2 5 14  

  sluitpan 1 1  

  kachelpan 1 1  

  deksel 5 5  

  kachelpot 2 2  

  pot 3 3 1 7  

  pan 4 4  

  kom 3 3  

  papkom 1 1  

  melkteil 11 11  

totaal   55 46,2%

opslag voorraadpot 2 2 1,7%

keuken/tafelgerei kan 1 1  

  schotel 13 13  

totaal   14 11,8%

tafelgerei bord 6 12 2 7 27  

  kop 1 1 2  

  theepot 1 1  

totaal   30 25,2%

hygiene pispot 1 5 6 5,0%

verwarming vuurtest 1 1 2 1,7%

horticultuur bloempot 4 2 2 8  

  aardbeipot 1 1 2  

totaal   10 8,4%

indet. indet. 9 1 3 67 9 89  

totaal aantal   21 65 8 4 1 71 38 208 100,0%

Witbakkend aardewerk
Witbakkend aardewerk is vervaardigd van tertiaire klei. Deze klei is door de zee vóór 

het pleistoceen afgezet in een strook die tegenwoordig ter hoogte van Limburg, het 

Ruhrgebied, de Maasvallei tussen Andenne en Hoei, en in Noord-Frankrijk aan het 

oppervlak ligt. Deze klei bevat nagenoeg geen ijzer, waardoor de klei na het bakken 

wit, geel tot oranje kleurt. Na de 17e eeuw werd de tertiaire klei als grondstof op grote 

schaal door pottenbakkerscentra in West-Brabant, Holland en Friesland geïmporteerd. 

Doordat Duitse pottenbakkers Nederlandse vormen imiteerden en Nederlandse 

pottenbakkers de Duitse vormen kopieerden, is de herkomst van het witbakkend 

aardewerk vaak moeilijk vast te stellen.358

Kenmerkend is dat het baksel meestal krijtwit en vrij zacht is en het glazuur, groen en/

of geel vrij gemakkelijk van de scherf los laat.

In Naaldwijk zijn scherven van een uiteenlopend assortiment gebruiksvoorwerpen van 

witbakkend aardewerk aangetroffen tabel 6.38. Het gaat om met name kookpotten. 

Het aantal kookpotten is echter geflatteerd. Indien het aantal fragmenten wordt 

gecorrigeerd voor het aantal individuen, blijkt dat de 17 fragmenten van kookpotten 

slechts 5 individuen vertegenwoordigen. Verder komen er potten en vooral borden 

voor waarop aan de binnenzijde een lijnversiering met mangaanoxide is aangebracht. 

De meeste voorwerpen van witbakkend aardewerk dateren uit de 18e of 19e eeuw.

 

358  Bartels 1999, 147.

Tabel 6.37 
Roodbakkend aardewerk uit de nieuwe tijd 
naar vorm
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baksel kan kop thee-
kop

bord bord/ 
schotel

diepe 
schotel

kook 
pot

dek-
sel

pot indet. totaal perc.

witbakkend aardewerk 1 2 3 17 1 3 11 38 34,2%

Frankfurter waar 6 11 17 15,3%

Nederrijns aardewerk 3 1 9 1 17 31 27,9%

industrieel wit aardewerk 4 1 7 13 25 22,5%

totaal aantal 4 4 1 10 3 9 23 1 4 52 111 100,0%

totaal percentage 6,8% 6,8% 1,7% 16,9% 5,1% 15,3% 39,0% 1,7% 6,8%     100,0%

Frankfurter aardewerk
Frankfurter waar komt zowel in witgele, roze als rode baksels voor. Toch wordt 

het als een variant op het witbakkend aardewerk beschouwd. De producten zijn 

altijd inwendig van een helder loodglazuur voorzien. Aan de buitenzijde van de 

ongeglazuurde potten bevindt zich vrijwel steeds horizontale bruine of zwarte strepen 

vlak onder de rand. De Frankfurter waar heeft altijd een standvlak dat meestal met een 

draad van de pottenbakkersschijf is verwijderd. De onderzijde van potten met een oor 

vertonen steeds een duimindruk op de plaats van de aanhechting. 

Oorspronkelijk komt dit materiaal uit het Midden-Rijngebied. Het werd vanaf de late 

18e eeuw op grote schaal naar Nederland geëxporteerd, waar het de afzetmarkt flink 

beïnvloedde en ertoe leidde dat vele Nederlandse centra ertoe over gingen om het 

materiaal na te bootsen. In complexen van voor 1770 is al het Frankfurter waar nog 

uit Duitsland afkomstig, na 1830 is vrijwel al het materiaal uit Nederlandse centra 

afkomstig. Het Midden-Duitse materiaal is dan nauwelijks meer van de Nederlandse 

producten te onderscheiden.359

De bij de opgravingen aangetroffen baksels van de Frankfurter waar zijn licht roze van 

kleur. De potten zijn aan de binnenzijde voorzien van een transparant loodglazuur en 

aan de buitenzijde is een zwarte mangaanband onder de rand waarneembaar. Allle 6 

herkenbare voorwerpen zijn kookpotten die dateren uit de late18e tot in de 20e eeuw. 

(tabel 6.38). Vijf fragmenten worden in het Deventersysteem tot het type w-kap-1 

gerekend.

Nederrrijns aardewerk
Het baksel van Nederrijns aardewerk is vaal rood tot vaaloranje. Het glazuur heeft 

een doffe glans en is in een dunne laag opgebracht, zodat het vaak van de scherf 

afbladdert. Op de scherf is vaak met witbakkende klei versiering aangebracht die 

onderr het loodglazuur geel kleurt.360 De onderzijde van deze keramiek is nooit 

geglazuurd. 

Het Nederrijnse aardewerk kan als het allergoedkoopste product op de keramiekmarkt 

worden beschouwd.361

Er zijn drie randfragmenten van kannen gevonden met een manchetrand met 

onderaan een ribbel (tabel 6.38). De datering van deze kannen is 18e of 19e eeuw. 

Ook is er 1 randfragment van een bord van Nederrijns aardewerk aangetroffen. Het 

bord heeft aan de binnenzijde een witte slibrand die met loodglazuur is afgedekt. 

De datering van het bordfragment is 18e of 19e eeuw, hoewel het hoogtepunt van de 

import van deze artikelen in Amsterdam in de periode 1700 – 1730 ligt.362 Verder zijn er 

9 randfragmenten van diepe schotels met een verdikte gladde manchet aangetroffen. 

359  Bartels 1999, 166-167.
360  Baart 1988, 159.
361  Bartels 1999, 141-142.
362  Baart 1988, 160.

Tabel 6.38 
Aantal fragmenten van voorwerpen van 
witbakkend aardewerk, Frankfurter waar, 
Nederrijns aardewerk en industrieel witbak-
kend aardewerk
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In 5 gevallen was er een groene meanderende lijnversiering in de vlag aangebracht, in 

4 gevallen ging het om een soortgelijke versiering uitgevoerd in bruin. Als laatste moet 

nog een pot worden genoemd

Industrieel witbakkend aardewerk
Het baksel van Industrieel wit is homogeen, waarin geen magering valt te herkennen. 

De hardheid van het baksel ligt tussen faience en oosters porselein in. Het baksel is in 

het laatste kwart van de 18e eeuw licht tot eigeel. Dit baksel wordt ook wel creamware 

genoemd. In dezelfde tijd komen ook ivoorkleurige baksels voor die worden aangeduid 

met queensware. Vanaf circa 1800 is het baksel zeer wit. De betere kwaliteiten 

industrieel wit aardewerk heeft een dunne scherf en een goed hechtende glazuur, bij 

de slechtere kwaliteiten is de scherf dikker en vertoont het glazuur craquelé.363

Bij de vondsten van de opgraving behoren zes borden met een witgrijze scherfkleur 

(tabel 6.38). Twee van de borden hebben een onverdikte gekartelde rand. Op de 

rand van één bord is een kobaltblauwe versiering aangebracht, op het andere bord is 

decoratie in zwart geprint. De borden zijn vooral 19e-eeuws. Een schotel van witgrijs 

baksel dateert uit de 19e eeuw.

Er is ook een fragment van 1 kop van het type iw-kop-1 van queensware daterend 

uit het laatste kwart van de 18e eeuw aangetroffen.364 De andere 3koppen zijn van 

creamware. De overige fragmenten kunnen niet nader worden gedetermineerd maar 

zullen uit de late 18e tot het begin van de 20e eeuw dateren.

Pijpaarde
Er zijn drie complete pijpenkoppen aangetroffen. Alle zijn afkomstig uit Gouda. Eén 

exemplaar dateert heeft een gekroond cijfer 89 als merk dat toebehoorde aan Willem 

Wagenaar 1833-1865.365 Verder zijn als hielmerk het wapen van Gouda afgebeeld en 

een o als vormmerk. De pijpenkop is van slechte kwaliteit. De andere pijpenkop dateert 

uit het laatste kwart van de 19e eeuw of het eerste kwart van de 20e eeuw. De pijp 

is verglaasd en van middelgoede kwaliteit. Als hielmerk is het Goudse stadswapen 

afgebeeld. Als merk zijn de letter PS weergegeven.366  Voorts zijn er 10 fragmenten van 

pijpenstelen aangetroffen.

6.2.7 Datering van de nederzetting

Er zijn geen bewijzen dat de nederzetting vanuit de Romeinse tijd continu tot in 

de vroege middeleeuwen werd bewoond. Daarvoor ontbreken de allervroegste 

Alzey-vormen. De oudste potten die zijn aangetroffen zijn drie randfragmenten van 

ruwwandig aardewerk van het type Alzey 27, die gedateerd kunnen worden in de 

eerste periode van Gross (475–550)  en een knikwandpot van gladwandig aardewerk 

van het type KWT-1 die dateert tussen 485 en 555. Dit wijst erop dat de bewoning 

uiterlijk rond het midden van de 6e eeuw moet zijn aangevangen. Deze datering stemt 

overeen met de vroegste datering die Schabbink voor de eerdere opgravingscampagne 

van de nederzetting te Naaldwijk heeft gegeven.367

Ook het handgevormde aardewerk geeft argumenten om te veronderstellen 

dat de nederzetting in de 6e eeuw al bestond. Een derde van het handgevormde 

363  Bartels 1999, 250.
364  Bartels 1999, 250.
365  Van der Meulen 2003, 68 & 97.
366  Met dank voor de determinatie aan Louis Bracco Gartner, Oudheidkundige Werkgemeensc-

hap Delft.
367  Schabbink 2008, 121.



268	naaldwIjk

Merovingische aardewerk bestaat uit een baksel dat overwegend met organisch 

materiaal is gemagerd. Dit zogenaamde ‘Tritsum-aardewerk’ wordt voor het 

Zuid-Hollandse kustgebied als een vooral 6e-eeuws verschijnsel beschouwd.368 Ook in 

de nederzetting Oegstgeest is het met organisch materiaal gemagerde handgevormde 

aardewerk met krap een derde vertegenwoordigd. Deze nederzetting zou rond 525 zijn 

begonnen.369

Aan de hand van het groeperen van de aardewerkvormen die goed gedateerd kunnen 

worden, is het mogelijk om een indruk van de intensiteit van de bewoning te krijgen: 

start de nederzetting op de volle omvang van het aantal huishoudens, of neemt de 

omvang van de bewoning op grond van de frequentie van het gedateerde aardewerk in 

de loop van de tijd toe of juist af?

Voor de Merovingische tijd wordt gekeken naar de knikwandpotten die in de 

Rheinlandfasen zijn in te delen. Omdat niet elke Rheinlandfase even lang duurt, dient 

het aantal aangetroffen individuen per fase te worden gedeeld door de duur van 

de periode. Hierdoor ontstaat een berekend gemiddelde van het aantal potten dat 

per jaar in de nederzetting is gesneuveld. Vervolgens kan het percentuele aandeel 

van elke periode ten opzichte van de som van het aantal potten uit alle perioden 

worden berekend (tabel 6.39). Indien wordt aangenomen dat het aantal gedateerde 

knikwandpotten representatief is voor de bewoningsintensiteit, ontstaat een indruk 

van de relatieve dichtheid aan bewoning in de tijd.

groep datering duur aantal gem./jaar perc.gem./jaar

KWT-1 485-555 70 jaar 1 0,01 5,60%

KWT 2a-b, 3a-b 530-575 45 jaar 5 0,11 61,10%

KWT 2c, 2.43, 5a-c 575-675 100 jaar 6 0,06 33,30%

totaal aantal     12 0,18 100,00%

Uit de tabel blijkt dat in de periode 485-555 relatief weinig materiaal is aangetroffen. 

Dit kan erop wijzen dat de bewoning pas later in deze periode op gang is gekomen, 

of dat in het begin de nederzetting nog bescheiden van omvang was en pas later 

het aantal huishoudens is toegenomen. In verhouding neemt het gebruik van de 

knikwandpotten in de laatste periode, na 575 wat af.

Eenzelfde redenatie kan ook voor het Karolingisch aardewerk worden gemaakt. De op 

de draaischijf vervaardigde baksels die in de Dorestadtypologie worden gebruikt, zijn 

te verdelen in een vroege en een late component (tabel 6.40). De vroege component in 

de Dorestad-typologie hoort wat betreft ouderdom in de late Merovingische periode 

thuis. 

groep datering duur aantal gem./jaar perc.gem./jaar

A (W V, VI, VII, IX, X en XI) 675-775 100 4 0,04 11%

B (W III) 725-900 175 31 0,18 51%

C (W I, I/II, II, IV, VIII en XII) 750-900 150 20 0,13 37%

totaal aantal     55 0,35 100%

368  Dijkstra 2006, 68.
369  Dijkstra 2006, 72. Hamburg & Hemminga 2007, 294.

Tabel 6.39 
Verdeling van de knikwandpottypen (KWT) 
aan de hand van hun datering, het gemiddelde 
aantal exemplaren per jaar en de gemiddelde 
procentuele verdeling van de potten per jaar 
over de onderscheiden perioden

Tabel 6.40 
Verdeling van het aardewerk uit de Dorestad-
typologie aan de hand van hun datering, het 
gemiddelde aantal exemplaren per jaar en 
de gemiddelde procentuele verdeling van 
de potten per jaar over de onderscheiden 
perioden
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Uit de tabel blijkt dat in de vroegste periode het aardewerk uit de Dorestadtypologie 

het minst frequent voorkomt en in de periode van ongeveer 725 – 900 het meest 

frequent. 

Indien er wordt gekeken naar alle aardewerkscherven van de opgravingen (tabel 6.13) 

en deze vervolgens worden gegroepeerd naar perioden, kan op dezelfde manier het 

percentage van het gemiddeld aantal scherven aardewerk per jaar per periode worden 

berekend. Er ontstaat dan een globaal beeld van de intensiteit van de totale bewoning 

uit de middeleeuwen en nieuwe tijd (tabel 6.41). 

tijdvak periode duur aantal gem./jaar  perc.gem./jaar

Merovingische tijd 485-710 225 jaar 1089 4,84 40%

Karolingische tijd 625-900 275 jaar 548 1,99 16%

Ottoonse tijd/ LMEa 900-1250 350 jaar 1159 3,31 27%

LMEb 1250-1600 350 jaar 530 1,51 12%

NT 1600-1900 300 jaar 168 0,56 5%

totaal   1500 jaar 3494 12,21 100%

Dat beeld kan nog worden bijgesteld door het percentage gemiddeld aardewerk per 

jaar van periode A uit tabel 6.40 te gebruiken als een schatter voor al het Karolingisch 

aardewerk. Het geschatte deel van al het Karolingische aardewerk wordt vervolgens 

bij het Merovingische aardewerk opgeteld en bij het Karolingische aardewerk 

in mindering gebracht. Vervolgens wordt de tijdsduur van de perioden van het 

Merovingische en het Karolingische aardewerk aangepast. Daarna wordt opnieuw 

het percentage van het gemiddeld aantal scherven aardewerk per jaar per periode 

berekend (tabel 6.42). 

tijdvak periode duur aantal gem./jaar  perc.gem./jaar

Merovingische tijd 485-775 290 jaar 1151 3,97 33%

Karolingische tijd 725-900 175 jaar 486 2,78 23%

Ottoonse tijd/ LMEa 900-1250 350 jaar 1159 3,31 27%

LMEb 1250-1600 350 jaar 530 1,51 12%

NT 1600-1900 300 jaar 168 0,56 5%

totaal   1500 jaar 3494 12,13 100%

Hoewel de berekening nochtans vrij grof blijft, kan uit deze tabel een grafiek worden 

samengesteld die de intensiteit van de bewoning benadert (figuur 6.32). Uit deze 

grafiek blijkt dat de bewoningsintensiteit vanaf de Merovingische tijd tot en met de 

eerste fase van de late middeleeuwen (LMEa) redelijk constant is. Pas in de tweede 

fase van de late middeleeuwen en vooral gedurende de nieuwe tijd is er sprake van een 

duidelijke terugloop in de intensiteit van bewoning. 

Er aanwijzingen dat de intensiteit van de bewoning al in het tweede kwart van de 13e 

eeuw is teruggelopen. Het percentage Andenne-type aardewerk is verhoudingsgewijs 

tot het percentage Pingsdorf-type aardewerk vrij gering. Bovendien neemt het aantal 

randscherven van het Andenne-type aardewerk dat in de loop van de 13e eeuw werd 

geïmporteerd sterk terug. Uit tabel 6.27 blijken er in periode I (circa 1075 – circa 1175) 

nog 5 randfragmenten aanwezig te zijn, in de periode IIa (circa 1175 – circa 1200) daalt 

dit tot 3, terwijl na 1200 dit aantal verder daalt tot 1 in de periode IIb (1200-1225) en 1 in 

periode IIIa (1225-1225). Deze aantallen wijzen erop dat de intensiteit van de bewoning 

al in de periode 1200 – 1250 aan het teruglopen is maar zeker tot in het tweede kwart 

Tabel 6.41 
Verdeling van het aardewerk uit de opgravingen 
aan de hand van hun datering, het gemiddelde 
aantal exemplaren per jaar en de gemiddelde 
procentuele verdeling van de potten per jaar 
over de onderscheiden perioden

Tabel 6.42 
Verdeling van het aardewerk uit de opgravingen 
aan de hand van hun datering, het gemiddelde 
aantal exemplaren per jaar en de gemiddelde 
procentuele verdeling van de potten per jaar 
over de onderscheiden perioden na correctie 
voor de Merovingische en Karolingische tijd
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van de 13e eeuw is gecontinueerd. Ook het aantal fragmenten gedraaid grijsbakkend 

aardewerk en het aantal bleekrode scherven die dateren van na 1200 en van vόόr 

ongeveer 1350 dateren, maken duidelijk dat er nog degelijk sprake van bewoning in de 

13e eeuw moet zijn geweest. 

Er bestaan aanwijzingen dat de bewoningsactiviteiten na 1250 (LMEB) verder zijn 

verminderd. Aardewerkbaksels die bij de indeling in hoofdgroepen tot de groep late 

middeleeuwen B zijn gerekend, kunnen ook nog voor een (groot) deel tot het einde 

van de periode  late middeleeuwen A hebben behoord. Het gaat om de baksels 

grijsbakkend- en roodbakkend aardewerk en proto-steengoed. Op grond van de 

geringe hoeveelheid proto-steengoed (2 scherven), het ontbreken van bijna steengoed 

(komt voor na circa 1280) en de geringe hoeveelheid steengoed zonder zoutglazuur en 

met zoutglazuur (samen 14 fragmenten, alle afkomstig uit verstoorde ophogingslagen 

of onduidelijke context) is voor een intensieve bewoning in de 13e tot en met 15e eeuw 

zeer weinig.

De geconstateerde achteruitgang kan meerdere oorzaken hebben. In de eerste plaats 

kan de bewoning (tijdelijk) zijn gestopt. Maar in de tweede plaats kan de terugloop 

in het aantal fragmenten aardewerk vanaf de late 13e eeuw ook zijn veroorzaakt 

doordat de bewoning zich vanaf het midden van de 13e eeuw heeft geconcentreerd in 

de noordoosthoek van het opgegraven terrein. De voortzetting van de bewoning kan 

zich daarmee grotendeels buiten het opgegraven terrein hebben bevonden en zich 

daardoor aan het waarnemingsvermogen tijdens de opgravingen hebben onttrokken. 

Op de derde plaats is het terrein in het (recente) verleden ten dele afgegraven 

waardoor de vondsten uit een jongere periode uit de bovengrond en uit ondiepe 

sporen zijn verdwenen of op zijn minst ondervertegenwoordigd zijn geraakt. Een 

combinatie van de twee laatste factoren ligt waarschijnlijk het meest voor de hand. 

Op het kaartblad van het eerste kwartier van het kaartboek van het baljuwschap van 

Naaldwijk370 uit 1620 en op de kaart van Kruikius uit 1712371 staat duidelijk dat er in het 

begin van de 18e eeuw nog een boerderij op de noordoosthoek van het opgegraven 

terrein heeft gestaan die de naam Hooghwerf droeg.372 Mogelijk is deze bewoning 

de opvolging van de bewoning die al in de vroege middeleeuwen heeft aangevangen. 

Vanaf tenminste de vroege 17e eeuw moet derhalve de bewoning in de vorm van een 

boerderij op het terrein weer aanwezig zijn geweest.

370  Kok 1985, kaartblad 1e kwartier.
371  Kruikius 1712, kaartblad 7e stuk.
372  Ploegaert & Blom 2007,27-28.

Figuur 6.32 
Percentage van gemiddeld aantal scherven dat 
per jaar in de grond is terechtgekomen en is 
opgegraven per periode
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Pas aan het einde van de 18e eeuw neemt de intensiteit van bewoning weer toe en 

blijft tot ver in de 19e eeuw aanwezig. Deze laatste periode kan worden toegeschreven 

aan de aanwezigheid van enkele armenhuisjes op het terrein. 

6.2.8 Vergelijking met contemporaine nederzettingen

Welke aardewerksoorten er zijn aangetroffen en hoe oud deze zijn, is in de 

voorafgaande paragrafen uitgebreid aan de orde gekomen. In deze paragraaf worden 

de gevonden aardewerksoorten vergeleken met contemporaine nederzettingen om 

te zien in hoeverre het aardewerk in de nederzetting te Naaldwijk afwijkt van andere 

nederzettingen. 

In tabel 6.43 is het Merovingische gedraaide aardewerk van de nederzetting in 

Naaldwijk vergeleken met enkele andere nederzettingen in West-Nederland. Deze 

nederzettingen zijn op volgorde gezet van hun vroegst bekende datering.

vindplaats datering GL RW RG H H? tot  

Katwijk-Zanderij noord (1996/97/20051 5c-550 16,0% 82,0% 0,0% 2,0% 0,0% 45 *

Utrecht LR 552 5d-9B 7,3% 71,1% 0,1% 21,4% 0,2% 1475 ** 

Koudekerk3 500-8A 7,0% 90,0% 0,0% 2,0% 0,0% 907 * 

Oegstgeest IVOP 20054 525-675 1,2% 80,3% 0,0% 17,8% 0,6% 1906 ***

Oegstgeest 20045 525-675 6,9% 86,9% 0,1% 5,6% 0,6% 2354 ***

Naaldwijk 6A-9  11,0% 75,5% 0,2% 5,6% 7,7% 1017  

Katwijk-Zanderij 4.11(1932) )6 550-750 6,0% 93,0% 0,0% 1,0% 0,0% 103 *

Katwijk-Zanderij centraal (2005)7 575-675 7,0% 88,0% 0,0% 5,0% 0,0% 41 *

Katwijk-Zanderij zuidwest (2003)8 575-700 15,0% 75,0% 0,0% 10,0% 0,0% 20 *

Limmen de Krogt9 6B-8a 5,0% 91,0% 0,0% 3,0% 0,0% 116  

Utrecht LR51-5410 6d-8c 5,3% 90,6% 0,0% 0,6% 3,4% 2290 **

Uit de tabel blijkt dat de nederzetting in Naaldwijk in vele opzichten een middenpositie 

ten opzichte van de andere onderzochte Merovingische nederzettingen inneemt. 

Zo is het percentage gladwandig aardewerk met 11% minder dan het percentage 

dat op twee plaatsen in de zanderij van Katwijk is aangetroffen, waarvan er één 

vindplaats jonger is dan de nederzetting van Naaldwijk en de ander ouder. Ook 

met het handgevormde aardewerk neemt de nederzetting van Naaldwijk met een 

percentage dat kan variëren van 5,6% tot 13,3% een middenpositie in. Dit percentage 

is lager dan de ongeveer 18% handgevormde aardewerk dat is aangetroffen in het 

deel van de nederzetting Oegstgeest waar het accent van de bewoning in de periode 

525 – 575 viel en hoger dan de ongeveer 6% dat in het deel van diezelfde nederzetting 

is aangetroffen waar het accent van de bewoning in de periode 575 – 675 viel.373 

Opvallend is dat het percentage handgevormd aardewerk in de vroegste periode 

per nederzetting sterk kan wisselen. Dit beeld wordt mogelijk deels vertekend, 

doordat van met name de wandscherven veelal niet kan worden bepaald of ze tot het 

Merovingische handgevormde aardewerk moeten worden gerekend, of tot de latere 

Karolingische kogelpotten.

Het is in ieder geval duidelijk dat in de 6e en de 7e eeuw het grootste gedeelte van 

het vaatwerk in de nederzettingen langs de Oude Rijn en in de Maasmond bestond 

uit importaardewerk uit voornamelijk het Duitse Rijngebied, dat als Frankisch gebied 

kan worden beschouwd. Hoe dit vaatwerk in deze gebieden terecht is gekomen, is 

onbekend. Volgens Van Es & Verwers was de bevolking vanaf de 5e eeuw van vooral 

373  Dijkstra z.j., 57.

Tabel 6.43 
Vergelijking van bakselgroepen van enkele 
West-Nederlandse nederzettingen en hun dat-
ering uit de Merovingische tijd op basis van 
het aantal fragmenten aardewerk. 
GL= gladwandig aardewerk; 
RW is ruwwandig aardewerk; 
RG is roodgeverfd aardewerk; 
H is handgevormd aardewerk en 
H? is handgevormd aardewerk mogelijk van 
Merovingische ouderdom. 
* Percentages uitsluitend gebaseerd op rand-
fragmenten. 
** Het aantal MAI van het Merovingische 
draaischijfaardewerk gebruikt om de verdel-
ing tussen het gladwandig en het ruwwandig 
aardewerk te schatten 
***  Merovingische randtypen gebruikt om de 
verdeling tussen het gladwandig en het ruw-
wandig aardewerk te schatten

Tabelnoten
1  Dijkstra 2008, 291-292.
2  Dijkstra 2010, 70.
3  Van Grinsven & Dijkstra 2007, 86-87.
4  Dijkstra z.j., 39 en 43.
5  Dijkstra 2006,55.
6  Dijkstra 2008, 289.
7  Ibidem.
8  Ibidem.
9  Dijkstra & de Koning 2006, 91-92.
10  Dijkstra 2009, 173.
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Friese herkomst.374 Het getuigt er in ieder geval van dat er een sprake moet zijn 

geweest van een stabiel Fries-Frankisch handelsnetwerk.375

 

Indien er naar de randtypen van het ruwwandig aardewerk wordt gekeken, dan is 

het opvallend dat de snuitvormige randen (randtypen E) in vrijwel elke nederzetting 

het meest vertegenwoordigd zijn met aantallen die variëren tussen de 29% en bijna 

60% (tabel 6.44). Alleen in het aardewerkassemblage van de nederzetting Katwijk-

Zanderij Centraal komt dit randtype op de tweede plek, waarschijnlijk als gevolg van 

het lage aantal randfragmenten dat in het onderzoek is vertegenwoordigd. Ook de 

nederzetting Katwijk-Zanderij Noord vormt een duidelijke uitzondering. Hier ligt de 

oorzaak zeer waarschijnlijk in de vroege datering van het complex. In deze vindplaats 

zijn afgeronde simpele randen (randtype A) met bijna 40% het meest voorkomende 

type, gevolgd door de Alzey randen met 32%. Ook de nederzetting in Naaldwijk scoort 

met randtype A hoog. Verder blijkt uit de tabel dat nederzettingen die na ongeveer 550 

zijn aangevangen, geen randen van het type Alzey meer hebben. Dit is andermaal een 

sterke aanwijzing dat de nederzetting van Naaldwijk voor het midden van de 6e eeuw 

moet zijn begonnen.  

Horizontaal omgeslagen randen en weinig dubbelgeslagen randen (randtype F) blijken 

vooral in percentages boven de 10 % voor te komen in complexen die jonger zijn dan 

ongeveer 525. Daarmee is het veelvuldig voorkomen van dit randtype een aanwijzing 

voor de jongere Merovingische bewoning.

Ook voor de Karolingische tijd is de nederzetting te Naaldwijk te vergelijken met 

enkele andere Karolingische complexen. Voor de Karolingische tijd heeft Van Es 

gesteld dat Dorestad voor een groot deel van het Nederlandse grondgebied als 

verdeelstation voor het uit het Rijnland geïmporteerde vaatwerk heeft gediend en 

dat rondom Dorestad meerdere distributiezones kunnen worden onderscheiden, te 

weten een kernregio, een ruimer verzorgingsgebied en een gebied dat buiten het 

ruimere verzorgingsgebied van Dorestad zou vallen (figuur 6.33). 376 Daaruit blijkt dat 

de nederzetting te Naaldwijk buiten het door hem aangegeven ruimere verzorgingsge-

bied van Dorestad lag. 

Tabel 6.45 geeft de percentuele verdeling weer van importaardewerk van enkele 

nederzettingen uit de Karolingische tijd. De vindplaatsen zijn ingedeeld volgens de 

zonering die Van Es heeft aangebracht. De vindplaatsen Tiel, Utrecht, Limmen de 

Krogt, Valkenburg de Woerd, Kerk-Avezaath de Stenen Kamer en Kerk-Avezaath huis 

Malburg liggen allen in het kernverzorgingsgebied van Dorestad. Medemblik- Schui-

tenvoerderslaan ligt buiten het kernverzorgingsgebied maar binnen de Dorestadregio. 

De nederzettingen van Naaldwijk, Spijkenisse-Hartel-West en Deventer liggen volgens 

deze kaart buiten de Dorestadregio. 

In Dorestad komen substantiële verschillen voor in de relatieve aanwezigheid van 

het Badorfbaksel, dat in alle nederzettingen de meest voorkomende bakselsoort is. 

Alleen in het havendeel Hoogstraat 0 is het Badorftype baksel de op een na meest 

voorkomende bakselsoort. In vele gevallen vormt het Badorftype baksel zelfs de 

absolute meerderheid onder de importbaksels.

374  Van Es & Verwers 2010,35.
375  Wickham 1998, 283-285; Dijkstra 22004,404-405.
376  Van Es 1990, 170.
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  Katwijk Utrecht Koudekerk Utrecht Oegstgeest Oegstgeest Naaldwijk Katwijk Katwijk Katwijk

  Zanderij LR55 Lagewaardse LR51 Rijnfront Rijnfront Hoogeland Zanderij Zanderij Zanderij

  noord   Polder   IVO zuid 2004 2007/8 4.11 centraal zuidwest 

  1996/7-2005               2005 2003

datering 450/475-550 Vd-IXB 500-VIIIA VId-VIIIc 525-675 525-675 6A-IX 550-750 575-675 575-700

Alzey 27 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Alzey 27 vroeg 0,0% 0,0% 1,5% 0,0% 7,5% 1,7% 3,5% 0,0% 0,0% 0,0%

Alzey 27 laat 7,1% 4,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Alzey 32/33 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Alzey 32/33 vroeg 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Alzey 32/33 laat 25,0% 6,5% 1,7% 0,0% 3,8% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

totaal Alzey 32,1% 10,6% 3,3% 0,0% 11,3% 3,0% 3,5% 0,0% 0,0% 0,0%

A1 35,7% 6,5% 6,7% 9,3% 10,6% 11,1% 20,9% 8,8% 0,0% 6,7%

A2 0,0% 0,0% 1,1% 1,6% 0,6% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 6,7%

A3 3,6% 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

A4 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 0,6% 0,0% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0%

totaal A 39,3% 8,1% 8,3% 10,9% 11,9% 11,5% 22,1% 8,8% 0,0% 13,3%

B1 0,0% 4,1% 8,3% 1,6% 6,3% 6,8% 4,7% 0,0% 0,0% 6,7%

B2 3,6% 1,6% 1,5% 2,0% 0,0% 0,0% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0%

totaal B 3,6% 5,7% 9,7% 3,6% 6,3% 6,8% 5,8% 0,0% 0,0% 6,7%

C1 7,1% 5,7% 11,4% 2,0% 9,4% 4,7% 3,5% 0,0% 0,0% 0,0%

C2 3,6% 0,8% 2,2% 0,4% 1,3% 4,3% 0,0% 0,0% 8,3% 0,0%

totaal C 10,7% 6,5% 13,6% 2,4% 10,6% 9,0% 3,5% 0,0% 8,3% 0,0%

D1 3,6% 13,8% 11,8% 3,6% 20,0% 15,0% 11,6% 7,7% 5,6% 20,0%

D2 7,1% 0,8% 0,1% 0,0% 1,9% 0,4% 1,2% 0,0% 2,8% 0,0%

D3 3,6% 1,6% 0,7% 0,0% 1,3% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,7%

totaal D 14,3% 16,3% 12,6% 3,6% 23,1% 9,0% 12,8% 7,7% 8,3% 26,7%

E1 10,7% 22,8% 25,5% 37,2% 20,6% 21,8% 11,6% 19,8% 13,9% 33,3%

E2 3,6% 5,7% 5,2% 12,1% 2,5% 6,8% 4,7% 4,4% 5,6% 0,0%

E3 0,0% 8,1% 6,2% 6,9% 1,9% 8,5% 5,8% 11,0% 13,9% 0,0%

E4 0,0% 3,3% 1,1% 2,4% 0,6% 0,4% 0,0% 3,3% 0,0% 0,0%

E5 0,0% 1,6% 2,5% 0,8% 0,6% 2,6% 0,0% 4,4% 5,6% 6,7%

totaal E 14,3% 41,5% 40,5% 59,5% 26,3% 40,2% 22,1% 42,9% 38,9% 40,0%

F1 3,6% 7,3% 2,9% 8,5% 1,3% 7,3% 16,3% 17,6% 44,4% 6,7%

F2 0,0% 1,6% 2,8% 3,2% 0,6% 2,1% 3,5% 5,5% 0,0% 6,7%

totaal F 3,6% 8,9% 5,7% 11,7% 1,9% 9,4% 19,8% 23,1% 44,4% 13,3%

G1 10,7% 2,4% 2,2% 3,2% 3,1% 1,7% 3,5% 1,1% 0,0% 0,0%

G2 0,0% 0,0% 1,0% 1,6% 0,6% 4,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

G3 0,0% 0,0% 0,2% 1,2% 0,6% 1,3% 3,5% 1,1% 0,0% 0,0%

G4 0,0% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,2% 0,0% 0,0%

totaal G 10,7% 3,3% 3,4% 6,1% 4,4% 7,7% 7,0% 4,4% 0,0% 0,0%

H1 3,6% 6,5% 0,5% 0,0% 1,9% 0,9% 2,3% 4,4% 0,0% 0,0%

J1 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

K1 0,0% 1,6% 0,6% 0,8% 1,3% 2,1% 0,0% 7,7% 0,0% 0,0%

Z 0,0% 1,6% 1,8% 1,2% 1,3% 0,4% 1,2% 1,1% 0,0% 0,0%

totaal percentage 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

totaal aantal 37 136 824 247 160 234 86 91 36 15

Tabel 6.44 
Vergelijking van randtypen Merovingisch ruwwandig aardewerk in verschillende nederzettingen in West-Nederland
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Vindplaats Badorf-
baksel

Mayen-
baksel

Walberberg 
baksel

Karolingisch 
grijs

Overig N

Dorestad Hoogstraat 0 (VIIc-IXd)1 34% 44% 11% 9% 2% 1034

Dorestad Hoogstraat I (VIIc-IXd)2 60% 20% 12% 7% 1% 2062

Dorestad Hoogstraat II (VIIc-IXd)3 52% 29% 13% 6% 1% 3227

Dorestad Hoogstraat III (VIIc-IXd)4 55% 22% 10% 12% 1% 2463

Dorestad Hoogstraat IV (VIIc-IXd)5 45% 28% 13% 13% 1% 1146

Dorestad David v Bourgondieweg (VIIc-IXd)6 90% 10% 1% 2413

Dorestad kernregio  

Utrecht LR55 (475/550-VIIIB)7 52% 21% 17% 10% 0% 119

Utrecht LR 51 (575-VIIIc)8 41% 22% 30% 7% 0% 176

Tiel Tol-Zuid (IXd-Xd)9 98% 1% 1% 0% 0% 1224

Kerk-Avezaath, Stenen kamer (VIIIb-IXd)10 80% 15% 0% 2% 3% 247

Kerk-Avezaath, Huis Malburg (VIIIb-IXd)11 74% 20% 0% 1% 5% 574

Limmen de Krogt (VIId-IXd)12 71% 22% 8% 0% 0% 753

Valkenburg - de Woerd (VIIIB-IXd)13 49% 37% 7% 7% 1% 3814

Dorestad regio  

Medemblik Schuitenvoerderslaan (VIIIB-IXA)14 35% 49% 0% 16% 7019

Buiten Dorestadregio  

Deventer, nederzetting fase I (850-882)15 0% 9% 90% 0% 1% 43

Deventer, brandlaag 88216 0% 9% 90% 0% 1% 353

Wateringen IV en V (VIII-IX)17 29% 2% 53% 17% 0% 130

Leehove (VIIIB-IXd)18 44% 21% 8% 20% 7% 90

Naaldwijk (VIA-) 52% 36% 3% 7% 3% 421

Spijkenisse - Hartel-West (XId-)19 82% 17% 1 % 1%  0% 173

Figuur 6.33 
De verspreiding van het Karolingisch 
draaischijfaardewerk in Nederland in relatie 
tot Dorestad en haar regio. 
Legenda: 
1. Vindplaats met Karolingisch 
draaischijfaardewerk; 
2. Handelscentrum van (supra)regionale 
betekenis; 
3. Grens van het kernverzorgingsgebied van 
de Dorestadregio; 
4. Grens van de Dorestadregio. 
Bron: Van Es 1990

Tabel 6.45 
Vergelijking van bakselgroepen van 
enkele Nederlandse nederzettingen 
uit de Karolingische tijd

Tabelnoten
1  Van Es & Verwers 2009, 121.
2  Van es & Verwers 1980, 142-143.
3  Van Es & Verwers 2009, 127.
4  Van Es & Verwers 2009, 133.
5  Van Es & Verwers 2009, 139.
6  Doesburg & Verwers 2004, 31.
7  Dijkstra 2010, 82.
8  Dijkstra 2009, 184.
9  Dijkstra 1998, 28.
10  Klei 2001, 204.
11  Klei 2000, 105.
12  Dijkstra & de Koning 2006, 93.
13  Jezier & Jongma 2001,19. 
14  Besteman 1974, 88.
15  Bartels 2006, 43.
16  Bartels 2006, 49.
17  Het gaat bij de laatste nederzet-
ting om slechts weinig individuen, 
indien het minimum aantal individuen 
zou worden geteld, zou het aandeel 
Badorf ongeveer 40% bedragen.
18  Bult 2009, 47.
19  Bult 2009, 106.
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In het kernverzorgingsgebied is het aandeel Badorf-type baksels zelfs vaak nog 

dominanter aanwezig dan in Dorestad zelf en vormen percentages Badorf-type 

baksels boven de 70% geen uitzondering. Uit de tabel blijkt dat binnen de grens van 

het kernverzorgingsgebied van Dorestad het Mayen-type baksel het Badorf-type 

baksel op ruime afstand volgt en het Walberberg-type aardewerk vrijwel overal veruit 

in de minderheid is. Vooral in het rivierengebied in de directe nabijheid van Dorestad 

is bij de nederzettingen Malburg en de Stenen Kamer het aandeel Badorf-type 

baksels erg groot.377 In het gebied buiten het kernverzorgingsgebied van Dorestad 

maar binnen de Dorestadregio blijkt in de nederzetting Medemblik nog slechts 35% 

van de Karolingische draaischijfbaksels van het Badorf-typebaksel te zijn; hier is het 

Mayen-baksel het meest aanwezig. 

Buiten het directe verzorgingsgebied van Dorestad is het beeld zeer divers. In 

Deventer, dat zeer waarschijnlijk zelf als een distributiecentrum voor aardewerk uit 

het Duitse Rijngebied heeft gefungeerd,378 komen volgens de publicaties vrijwel geen 

Badorf-type baksels voor, maar vooral baksels van het Walberberg-type. Dit kan deels 

het gevolg zijn van een latere bloeiperiode van Deventer, maar kan ook het gevolg zijn 

van de determinatiewijze. Een kleine steekproef onder de Deventer Walberberg-type 

baksels heeft namelijk uitgewezen dat men het late type Badorf-baksel foutief heeft 

gedetermineerd als Walberberg-baksel.379 

De nederzettingen uit de Maasmond die ook buiten het directe verzorgingsgebied van 

Dorestad liggen, laten eveneens een divers beeld zien bij de gedraaide Karolingische 

baksels. De hoeveelheid importen uit Badorf varieert van nog geen 29% in Wateringen 

IV en V tot en met 82% in de nederzetting Spijkenisse Hartel-West (tabel 6.45). De 

hoeveelheid Badorf-baksels in de nederzetting Naaldwijk ligt daar tussenin.

Het is de vraag in hoeverre de aanvoer van gedraaid aardewerk buiten de 

Dorestadregio in West-Nederland geregeld was. Speelde de handelsnederzetting Witla 

aan de zuidzijde van de Maas, die in 836 door de Noormannen werd platgebrand, soms 

een rol van betekenis in de handel in aardewerk in deze streek?380 Voor de nederzetting 

Spijkenisse Hartel-West staat in ieder geval vast dat de nederzetting pas begon toen 

de rol van Dorestad als verdeelstation voor producten uit het Rijnland al lang was 

uitgespeeld.381 Ook is rechtstreekse aanvoer vanuit Tiel een optie, daar Tiel inmiddels 

belangrijke taken van Dorestad had overgenomen.

Ook de nederzetting te Naaldwijk kan zijn materiaal via Witla hebben betrokken. 

Helaas biedt het aardewerkspectrum op dit moment geen argumenten om hier een 

uitspraak over te doen. Er bestaan weliswaar verschillen in de onderlinge verhoudingen 

tussen het aardewerkspectrum van Naaldwijk en die van de Karolingische aardewerk-

complexen van binnen de verzorgingsregio van Dorestad, maar het lijkt er toch op dat 

er geen fundamentele afwijkingen in het aardewerkspectrum voorkomen.

Een opvallend beeld is de vertegenwoordiging van gedraaide Karolingische grijze 

baksels in West-Nederland en langs de Oude Rijn tot aan Dorestad. Van Es en Verwers 

nemen aan dat deze baksels ergens in de Lage Landen zijn vervaardigd, al zijn tot op 

377  Het Walberberg-type baksel bij deze nederzettingen is gerekend onder de groep overige 
baksels.

378  Van Es & Verwers 2010, 33.
379  Blonk 2009, 52-53.
380  Baselmans, Dijkstra & de Koning 2002, 65.
381  Bult 2009, 107.
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heden nog geen ovens in dat gebied ontdekt.382 Opvallend is ook dat het slechts in 

lage percentages in de agrarische nederzettingen in de directe omgeving van Dorestad 

voorkomt, terwijl het in Dorestad zelf wel ruim is vertegenwoordigd. Dit kan erop 

duiden dat Dorestad rechtstreeks was betrokken in de handel van dit type aardewerk. 

Het percentage gedraaide grijze baksels varieert sterk. In hoeverre de verschillen 

tussen de West-Nederlandse nederzettingen binnen de normale variatie van de 

verhoudingen van de importen vallen, is niet bekend. Deels zal dit een chronologische 

oorzaak hebben, daar deze baksels in de late-7e eeuw en eerste helft van de 8e 

eeuw moeten worden gedateerd, zodat het in de nederzettingen uit de jongere 

Karolingische tijd ontbreekt. Niettemin wordt het in West-Nederland en in Dorestad 

in percentages van 10 – 20% aangetroffen, terwijl het in Groningen en Friesland, 

Overijssel en Gelderland met hooguit 4,8% is vertegenwoordigd.383    

Net als in de Merovingische tijd bestaat slechts een gering percentage van de baksels 

uit handgevormd aardewerk en het leeuwendeel uit draaischijf aardewerk dat uit het 

Duitse Rijnland is geïmporteerd.384 Figuur 6.34 laat de verhouding zien in verschillende 

aardewerkcomplexen tussen de hoeveelheid handgevormd aardewerk, dat als een 

lokaal vervaardigd product wordt beschouwd en de hoeveelheid op de draaischijf 

ver vaardigde importkeramiek. Uit de figuur blijkt dat ondanks de nodige variatie in 

de omvang van het handgevormde aardewerk, de hoeveelheid importkeramiek niet 

af hankelijk is van de functie van de nederzetting.385 In bijna alle complexen bestaat 

meer dan 60% van het aardewerk uit Karolingisch draai schijfaardewerk.

382  Van Es & Verwers 1980, 94.
383  Zie tabel 6.45 en Van Es & Verwers 2010, 32 tabel 5.
384  Verhoeven 1998, 34; Jezeer & Jongma 2001, 22. 
385   Zie ook Klei 2001, 210.
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Figuur 6.34 
De verhouding van op draaischijf vervaar-
digd aardewerk (importaardewerk) en 
handgemaakt aardewerk (lokaal vervaar-
digd?) van verschillende vindplaatsen uit de 
Karolingische tijd. In zwart is het aardewerk-
complex van Naaldwijk aangegeven. De com-
plexen van Dorestad zijn weergegeven in rood 
en (agrarisch) in groen, in paars het complex 
van Deventer, in blauw de complexen van 
Medemblik en Limmen. In geel is de marge 
aangegeven binnen het tot de Karolingische 
tijd gerekende kogelpot-aardewerk
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Uitzondering vormen de Noordhollandse vindplaatsen Medemblik Schuiten-

voerderslaan en Limmen waar respectievelijk slechts 16,2% en 40% van het aardewerk 

uit importmateriaal bestaat. Waarschijnlijk weerspiegelt de hoeveelheid import vooral 

de toegankelijkheid van de nederzetting tot de handelsroutes waarlangs het Rijnlandse 

gedraaide aardewerk werd verhandeld. Limmen de Krocht ligt dan in de periferie 

van het centrale verzorgingsgebied van Dore stad en ook op redelijk grote afstand 

van Medemblik, het dichtstbijzijnde han delscentrum van (supra)regionale betekenis. 

Helaas zijn uit de handels nederzetting Medemblik zelf geen aantallen import- en 

kogelpotaardewerk bekend. De relatie tussen de handelsnederzetting Medemelacha 

en de vindplaats Schuiten voerderslaan is niet duidelijk.

In Naaldwijk varieert het aandeel handgevormd aardewerk tussen de 15 en 32% 

als gevolg dat van een substantiële groep niet valt te bepalen of de handgevormde 
Figuur 6.35 
De verhouding van de verschillende import-
baksels uit de periode van de 10e eeuw tot en 
met de eerste helft van de 13e eeuw
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scherven tot de eraan voorafgaande periode behoren of juist aan de erop volgende 

tijd. Opvallend is dat de nederzettingen De Lier-Leehove en Wateringen hoog scoren 

met bijna 90% importaarde werk. Indien er wordt uitgegaan van het maximale 

aantal importscherven in de nederzetting Naaldwijk, dan liggen de percentages 

importaardewerk van de drie ten noorden van de Maas gelegen nederzettingen niet 

ver uiteen. Dit wijst erop dat de nederzettingen dicht bij de handelsroute hebben 

gelegen waarlangs het Karolingisch draaischijfaardewerk uit het Rijnland werd 

verhandeld. Daarmee wordt ook het belang van de Maas voor het transport van 

aardewerk uit het Rijnland dui delijk. 

Voor de periode van de 10e tot en met de 12e eeuw is een vergelijking gemaakt 

op grond van aanwezige importbaksels. Figuur 6.35 geeft de verdeling van de 

importbaksels uit de 10e tot en met de eerste helft van de 13e eeuw weer. 

Uit de tabel blijkt dat in Tiel en Deventer de grootste groep importbaksel wordt 

gevormd door de categorie overigen, die voor het grootste deel bestaat uit nog 

aanwezige oudere Karolingische baksels. In de meeste nederzettingen is het 

Pingsdorf-type aardewerk aanvankelijk het meest aanwezige importbaksel. Vanaf 

de tweede helft van de 11e eeuw neemt Paffrath-type aardewerk die prominente rol 

geleidelijk over. 

De nederzetting van Naaldwijk heeft gedurende de hele periode als nederzetting 

bestaan, zodat het lastig is Naaldwijk met andere nederzettingen te vergelijken die 

een veel kortere tijd hebben bestaan. Zo ontbreekt tot de 12e eeuw het Andenne-type 

aardewerk in de nederzettingen. In de nederzetting Naaldwijk die tot in het midden 

van de 13e eeuw bestond, maakt het Andenne-type aardewerk bijna 30% van de aarde-

werkcomplex uit. Dit wijst op uitgebreide activiteiten in de nederzetting na het midden 

van de 12e eeuw.

Opvallend is het lage percentage vroeg aardewerk uit de Maasvallei in Naaldwijk. Het 

percentage blijft beduidend onder de percentages Maasland-type aardewerk die zijn 

aangetroffen in de vindplaatsen Oost-Souburg, Rotterdam Blaak-Wijnhaven en Tiel.386 

Deze nederzettingen hebben een rol gespeeld in het handelsnetwerk van de 10e eeuw. 

Op grond van deze vergelijking lijkt het niet waarschijnlijk dat de nederzetting te 

Naaldwijk in deze periode ook als handelsnederzetting heeft gefunctioneerd.

Ook de geringe aanwezigheid van Duisburgtype aardewerk in de nederzetting 

Naaldwijk is markant. Dit aardewerk wordt vooral aangetroffen in nederzettingen die 

in de eerste helft van de 10e eeuw langs bevaarbare rivieren lagen, zoals in Tiel en de 

Stenen Kamer in Kerk-Avezaath. In de nederzetting van Naaldwijk is het Duisburgtype 

aardewerk slechts met een laag percentage vertegenwoordigd. Wellicht wordt dit 

veroorzaakt door het verleggen van de hoofdstroom van de Maas waardoor de rivier 

wat verder vanaf de nederzetting Naaldwijk is gaan stromen. In de nederzetting 

Honderdland die even ten oosten van de nederzetting Naaldwijk op de noordzijde van 

de Maas lag, is vastgesteld dat daar de rivier sterk was verzoet, hetgeen erop wijst dat 

de hoofdstroom van de Maas klaarblijkelijk niet langs de noordelijke oever van de Maas 

heeft gestroomd.387

386  Bij de determinatie van het Maasland-type aardewerk is bij het onderzoek in Tiel geen onder-
scheid gemaakt tussen de vroegere Maasland-type aardewerk en het latere Andenne-type 
aardewerk uit de12e – 13e-eeuw. Bij de bespreking van het aardewerk en bij de tekeningen 
in de publicatie zijn echter uitsluitend vroege Maasland-type vondsten weergegeven. Het 
hoge percentage Maasland-type aardewerk is daarom mogelijk geflatteerd. 

387  De Kort & Raczynski 2007.
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In de periode na 1200 komen er nieuwe baksels in de mode: gedraaid grijs- en 

roodbakkend aardewerk, hoogversierd Vlaams aardewerk en verschillende gradaties 

steengoed. Aanvankelijk bleven in de eerste helft van de 13e eeuw ook de kogelpotten 

en Andenne-type vaatwerk nog volop in gebruik. In figuur 6.36 zijn deze nieuwe 

baksels voor verschillende nederzettingen in beeld gebracht.

Opvallend is dat in de nederzetting van Naaldwijk het roodbakkend aardewerk veruit 

in de meerderheid is ten opzichte van het grijsbakkend aardewerk. Deze verhouding 

is vooral opvallend als het wordt vergeleken met de aardewerkensembles van andere 

nederzettingen in de omgeving van Naaldwijk uit de 13e en eerste helft van de 14e 

eeuw. Ook het aandeel steengoed is bij de nederzetting van Naaldwijk extreem laag 

in vergelijking met de Rotterdamse complexen. Een directe verklaring is hiervoor 

niet te geven. Wel komen de complexen uit Rotterdam uit een stedelijke context, 

maar ook de plattelandcomplexen Spijkenisse en Portland laten een hoger aandeel 

steengoed, zien dan Naaldwijk. Het hoge percentage roodbakkend aardewerk ten 

opzichte van het grijsbakkend aardewerk kan een aanwijzing zijn dat de bewoning 

tot ver in de 14e eeuw heeft voortbestaan, waardoor de relatieve vertegenwoordiging 

van het grijsbakkend aardewerk geringer is geworden. Bovendien dient vermeld te 

worden dat een relatief groot aantal van de niet determineerbare/ dateerbare scherven 

grijsbakkend waren, en mogelijk tot de categorie gedraaid grijsbakkend aardewerk uit 

de late middeleeuwen behoort.

6.2.9 Herkomst van de importproducten

Omtrent de herkomst van het aardewerk is het opvallend dat in de Merovingische 

tijd het merendeel van het aardewerk op de draaischijf is vervaardigd. Van de meeste 

keramiek is onduidelijk waar het precies is vervaardigd. Aangenomen wordt dat 

verreweg het meeste draaischijfaardewerk werd geïmporteerd uit het Duitse Rijnland, 

maar enige import vanuit de Maasvallei valt niet uit te sluiten. Van tenminste 10,4 % 

van het ruwwandige aardewerk is vanwege de aanwezigheid van vulkanisch as als uit 

de Eifel is geïmporteerd. 

Figuur 6.36 
Aardewerk uit de periode late middeleeuwen 
B van Naaldwijk-Hoogeland in relatie tot 
andere nederzettingen
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Het is vrij gewoon dat in het kustgebied van West-Nederland niet meer dan 20% van 

het aardewerkassemblage bestond uit handgemaakt aardewerk. Van dit aardewerk is 

onduidelijk in hoeverre het lokaal in veldovens werd vervaardigd, of dat het ook werd 

geïmporteerd. 

Voor de Karolingische periode geldt min of meer hetzelfde. Opnieuw bestaat een 

gering percentage uit handgevormd aardewerk. Dit past goed in het algemene beeld 

van West-Nederland waar een heel groot deel van de in nederzettingen aangetroffen 

baksels uit gedraaide, uit Duitsland geïmporteerde keramiek bestaat.388 Pas na de 

Karolingische tijd neemt het aandeel handgevormd aardewerk toe. Veel aardewerk 

is geïmporteerd vanuit het Vorgebirge, waar productiecentra als Badorf, Eckdorf en 

Walberberg actief waren. Opnieuw is een deel van het gedraaide aardewerk uit de Eifel 

geïmporteerd. In de nederzetting Naaldwijk maakt het Mayenbaksel ongeveer 36% 

van het geïmporteerde draaischijfaardewerk uit.

Waar de baksels van zogenaamd gedraaid grijsbakkend Karolingisch aardewerk 

vandaan komen, is nog onbekend, maar een herkomst in de Lage Landen ligt voor de 

hand gelet op het niet voorkomen van deze baksels en de bijbehorende vormen buiten 

dit gebied.389 

In de Ottoonse periode vond nog steeds veel import uit het Rijnland plaats, maar 

ook uit de Maasvallei. In de 10e -eeuw zijn het vooral de pottenbakkerscentra 

Brühl-Pingsdorf, Paffrath, Duisburg en uit de Maasvallei (Huy) die de belangrijkste 

leveranciers van de nederzetting in Naaldwijk zijn. 

Na de 10e eeuw blijven tot in het begin van de 13e eeuw Brühl-Pingsdorf, Paffrath 

als leveranciers over en komt vanaf het begin van de 12e eeuw Andenne (midden-

Maasvallei) als nieuwe leverancier op voor de levering van draaischijfaardewerk erbij. 

Laatstgenoemd centrum blijft de nederzetting Naaldwijk tot ongeveer 1250 van 

potgoed voorzien, daarna droogt de aanvoer vanuit de Maasvallei op. 

Nieuwe leveranciers vanuit het Rijngebied na het tweede kwart van de 13e eeuw 

zijn centra die (proto-) steengoed leveren, waarvan Langerwehe en Siegburg de 

belangrijkste zijn. Het aantal producten dat vanuit deze centra op de opgravingen 

is aangetroffen, is echter gering, waarschijnlijk als gevolg van een sterke reducering 

van de bewoning. Gedraaid rood- en grijsbakkend aardewerk wordt verondersteld te 

zijn vervaardigd in de opkomende steden, waar vanaf de late 13e eeuw steeds meer 

pottenbakkers hun afzetmarkt opzochten.

 

In de nieuwe tijd zijn vele voorwerpen afkomstig uit nieuwe centra in Duitsland 

(Westerwald) waar steengoed werd gemaakt, en uit centra waar industrieel aardewerk 

en Europees porselein werd vervaardigd. Ook kwam er veel voornamelijk roodbakkend 

aardewerk uit Brabant (Bergen op Zoom) en het Nederrijnse gebied naar de 

nederzetting toe.

6.2.10 Sociaal-economische positie van de bewoners

Voor de Merovingische periode zijn er weinig gegevens aan het aardewerk te ontlenen 

om een indruk te verkrijgen van de sociaal-economische positie van de bewoners. 

Duidelijk is dat ze waren opgenomen in een grootschalig handelsnetwerk, getuige 

de grote aantallen importen van draaischijfaardewerk in de nederzetting. Tabel 6.43 

illustreert dit duidelijk. Over de functie van de op de draaischijf vervaardigde potten 

388  Verhoeven 1998, 34; Jezeer & Jongma 2001, 22. 
389  Van Es & Verwers 1980, 94.
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is weinig bekend. Op de onderste helft van de potten bevinden zich sporen van roet, 

wat erop kan duiden dat ze onder meer als kookpot werden gebruikt. Opvallend is dat 

er uitsluitend Wölbwandtopfe zijn aangetroffen en dat schalen en kannen niet onder 

het Merovingische materiaal zijn herkend. Alleen de aanwezigheid van het gladwandig 

aardewerk kan mogelijk een indicatie geven voor een luxer soort keramiek in de 

nederzetting. Tabel 6.43 laat zien dat deze keramiek in de nederzetting van Naaldwijk 

weliswaar royaal aanwezig is, maar een duidelijke relatie met de aanwezigheid van 

adel, dan wel met de functie van een handelsnederzetting is niet evident.

De vorm van de potten uit de Karolingische tijd kan iets vertellen over de mogelijke 

functie van het aar dewerk en van de nederzetting Naaldwijk. Daartoe zijn de 

verschillende pottypen verdeeld naar functiegroep390 en vergeleken met enkele andere 

nederzettingscom plexen. Daaruit blijkt dat er in Dorestad, dat een belangrijke handels- 

en distributiefunctie had, in verhou ding iets meer grote potten voor opslag voorkomen 

(figuur 6.37).391 Ook een vondstcomplex in Deventer, dat wordt gedateerd in de tweede 

helft van de 9e eeuw tot aan de Viking brand van 882, heeft veel grote en middelgrote 

voor raadpotten. In deze pe riode traden in Deventer ambachtelijke en handelsactivi-

teiten op in plaats van de agrarische functies.392 

Valkenburg- de Woerd was een nederzetting die uit meerdere gelijktijdige ge bouwen 

bestond en langs de Oude Rijn, één van de drukst bevaren rivieren in de Karolingische 

tijd lag. Ook in deze nederzetting is een groot percentage grote voorraadpotten 

390  De potvorm WI is als grote opslag gezien, WII, WI/II en WIX als middelgrote opslag, WIII, WV, 
WVI en WVII en WXII als kookpot, WIV, WVIII en WXI als schenk- en drinkgerei, WX als kom en 
WXIII, WXIV en overige als diversen.

391  Van Es & Verwers 1980, 136.
392  Mittendorff 2007, 16.

Figuur 6.37 
Draaischijfaardewerk van verschillende vindp-
laatsen uit de Karolingische tijd ingedeeld naar 
functionele kenmerken
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aanwezig. De sporen en vondsten hebben daar duidelijk gemaakt dat naast agrarische 

activiteiten er ook sprake was van gespecialiseerde am bachtelijke activiteiten, terwijl 

munten uit Engeland en Aquitanië wijzen op inter nationale handelscontacten.393 

Door Van Es en Verwers wordt deze nederzetting als een kleine handelsnederzetting 

beschouwd.394  In de 12e eeuw was deze nederzetting aan toonbaar een domeingoed, 

maar kan dit ook al veel eerder zijn geweest.395   

Indien we deze cijfers voorzichtig vergelijken met de nederzetting van Naaldwijk, dan 

heeft het aardewerkassemblage meer verwantschap met die van de (kleine) handels-

nederzetting Valkenburg. Daaruit kan wellicht de conclusie worden getrokken dat de 

bewoners van de nederzetting mede betrokken waren bij de handel in goederen langs 

de Maas. De overige complextypen hebben vooral een agrarische functie gehad.396 

De sociaal-economische positie van de bewoners kan ook nog op een andere wijze 

in beeld worden gebracht. De Dorestadtype potten W I, W I/II, W II en IV hebben alle 

van doen met de opslag, uitschenken en opdrinken van wijn of andere vloeistoffen. 

In dat opzicht kan het als een indicatie voor luxe en handel worden beschouwd. Voor 

het koken zijn er kogelpotten beschikbaar en indien er een kookpot van gedraaid 

aardewerk gewenst is, kon men een pot van het type W III aanschaffen, of een van de 

andere grijze potten uit de Dorestadtypologie. Figuur 6.38 geeft het percentage van 

het aardewerk van de verschillende nederzettingen weer dat uit de gedraaide potten 

bestaat die met de opslag uitschenken of drinken van vloeistoffen te maken hebben. 

In de afbeelding tekent zich een duidelijk patroon af. Bij de handelsnederzetting 

Dorestad zijn de luxe voorwerpen met ruim 30% vertegenwoordigd. Ook de agrarische 

nederzettingen in de directe omgeving hebben een dergelijk hoog percentage potten. 

Naar mate de afstand tot Dorestad toeneemt, neemt in de nederzettingen langs de 

Oude Rijn het percentage luxe aardewerk voor drank af tot onder de 15%. Alleen 

de nederzetting Valkenburg de Woerd vormt hierop een uitzondering. Daar is het 

percentage luxe aardewerk nog met bijna 30% vertegenwoordigd. Deze nederzetting 

is eerder al aangemerkt als een kleine handelsnederzetting.

In het Maasmondgebied scoren de nederzettingen De Lier Leehove en Vlaardingen 

tussen de 10 en 20%, min of meer vergelijkbaar met de nederzettingen langs de 

benedenloop van de Oude Rijn. De nederzetting te Naaldwijk steekt hier met 37,5% 

ruim bovenuit en komen in de buurt van een nederzetting als Dorestad. Ook evenaart 

dit percentage dat van de kleine handelsnederzetting Valkenburg-de Woerd. Het geeft 

andermaal een aanwijzing dat de bewoners in Naaldwijk gedurende de Karolingische 

tijd waren betrokken bij de handel over de Maas.

Het is overigens opvallend dat in gebieden die buiten het kernverzorgingsgebied 

van Dorestad lagen, het percentage luxe aardewerk opvallend hoog is in vergelijking 

met gedraaide kookpotten en zelfs niveaus bereikt die ver boven dat van Dorestad 

uitkomen. In die gebieden blijkt dat handgevormd aardewerk een veel groter 

onderdeel uitmaakt van het aardewerkassortiment dan in het kernverzorgingsgebied 

van Dorestad.397 Met name de kogelpotten zullen in die gebieden voor het koken 

zijn gebruikt. Klaarblijkelijk wilde men in die gebieden als men draaischijfaardewerk 

importeerde, vooral het complement van het kookaardewerk aanschaffen. In het kern-

393  Bult, Van Doesburg & Hallewas 1990, 159-163.
394  Van Es & Verwers 2010, 34.
395  Bult, Van Doesburg & Hallewas 1990, 159-163.
396  Dijkstra 2004, 12; Oudhof 2000, 335-346; Verhoeven 2001, 611-618.
397  Helaas zijn er voor die gebieden onvoldoende gegevens beschikbaar om het aandeel hand-

gevormd aardewerk in de grafiek te kunnen betrekken.



aardewerk   283

verzorgingsgebied importeerde men daarnaast ook veel gedraaide kookpotten, maar 

had men minder kogelpotten in de nederzetting als kookgerei voor handen. Omdat 

in figuur 6.38 uitsluitend het percentage luxe potten ten opzichte van het gedraaide 

aardewerk is weergegeven, scoren derhalve de gebieden met vooral met de hand 

vervaardigde kookpotten erg hoog met de import van de luxe potten.

Na de Karolingische tijd lijkt de economische positie van de nederzetting in Naaldwijk 

te zijn veranderd. Een vergelijking met enkele andere nederzettingen laat voor de 

periode 900-1250 een duidelijk beeld zien. Daarvoor is gebruik gemaakt van de vormen 

in Duisburgtype-, Pingsdorf-type-, Maasland-type-, Andenne-type- en Paffrath-type 

aardewerk en kogelpotten. In plaatsen die blijkens historische bronnen duidelijk zijn 

Figuur 6.38 
Het percentage potten van het type W I, W I/
II, W II en W IV die met drank kunnen worden 
geassocieerd ten opzichte van de andere op 
de draaischijf vervaardigde keramiek uit ver-
schillende nederzettingen uit de Karolingische 
tijd. In rood zijn de handelsnederzettingen 
weergegeven, in oranje de kleinere han-
delsnederzetting, in zwart de nederzetting 
Naaldwijk-Hoogeland en in groen de agrarische 
nederzettingen
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verschillende vindplaatsen
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ingeschakeld in het handelsnetwerk van die tijd, zoals Tiel en Deventer en waarvan 

voldoende archeologische informatie beschikbaar is om de verdeling van aardewerk 

naar functionele categorieën mogelijk te maken, blijkt dat in de handelsplaatsen een 

substantieel hoger percentage voorraadpotten aanwezig is dan in de nederzettingen 

met vooral een agrarisch karakter (figuur 6.39). Deze voorraadpotten bestaan uit 

reliëfbandamforen, tuitpotten van Pingsdorf-type, Maasland-type en Andenne-type 

aardewerk, en voorraadpotten van Duisburgtype. In de agrarische nederzettingen zijn 

het vooral kookpotten die de meerderheid van het vaatwerk vormen.

Uit de afbeelding blijkt dat de nederzetting Naaldwijk wat betreft het aardewerk 

grote overeenkomsten heeft met de keramieksamenstelling van de agrarische 

nederzettingen. In vergelijking met de voorgaande periode zou dat betekenen dat 

er een functieverschuiving heeft plaatsgevonden waarbij sedert de Karolingische tijd 

minder betrokkenheid met handel bestond. Wat de oorzaak daarvan is, is niet duidelijk. 

Dat de intensiteit van de handel over de Maas in de late 9e eeuw en 10e eeuw 

sterk terug loopt, blijkt onder meer in de achteruitgang van de hoeveelheid 

importaardewerk die in de nederzetting van Naaldwijk maar ook in andere 

nederzettingen in de Maasmond binnenkomt (figuur 6.40). Pas tegen het einde van de 

10e eeuw komt de hoeveelheid import weer op het peil van de Karolingische tijd. Dan 

zijn het voornamelijk baksels van het Pingsdorf-type en het Paffrath-type die worden 

geïmporteerd.

Een mogelijkheid is dat de invallen van de Vikingen in de 9e eeuw een dusdanige klap 

op het functioneren van de nederzetting van Naaldwijk hebben aangebracht, dat 

deze definitief haar rol in het handelsnetwerk van dat moment heeft verloren. Een 

andere mogelijkheid is dat een veranderende loop van de hoofdstroom van de Maas de 

aansluiting van Naaldwijk op het handelsnetwerk heeft verstoord. Ook een combinatie 

van beide factoren kan een rol hebben gespeeld.
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Figuur 6.40
Procentuele verhouding tussen import-
aardewerk en handgevormd aardewerk 
in verschillende nederzettingen in het 
Maasmondgebied in de periode 6e eeuw – 12e 
eeuw. De datering van de nederzetting is tus-
sen haakjes vermeld. Het importaardewerk 
uit nederzettingen van Rotterdam is rood 
weergegeven
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Uit het sporen- en structurenverhaal blijkt dat er middeleeuwse huizen door brand 

aan hun eind zijn gekomen (zie H5, paragraaf 5.4.4). Het is daarom zinvol om deze 

structuren nader te beoordelen op grond van het aardewerk dat ermee is geassocieerd. 

In tabel 6.46 is een overzicht samengesteld van de baksels die bij deze verschijnselen 

horen. Twee brandplekken worden geassocieerd met het verbranden van een zeker 

huis en een waarschijnlijk huis. Naast het zekere huis hoorde waarschijnlijk ook een 

waterput. Bovenin deze waterput is namelijk eveneens een brandlaag gevonden. 

Uit de baksels blijkt dat er veel oud materiaal door opspit in de structuren is 

terechtgekomen. Het jongste materiaal dat met het gebruik van de huizen kan worden 

geassocieerd, dateert uit de late middeleeuwen. Het Duisburgmateriaal zou op een 

datering voor het gebruik van huis NH07-10 in de 10e eeuw kunnen wijzen. Ook de 

geringe hoeveelheid Paffrath-type baksel kan hierop wijzen. De aanwezigheid van vrij 

veel hardgebakken grijze kogelpotten suggereert echter een jongere datum.

Uit de brandplek van huis NH07-10 is bovendien een gedraaide kogelpot van 

Pingsdorf-type aardewerk afkomstig met een randtype en een versiering dat dateert 

uit Sanke’s periode 4-5 (960/990 – 1120/1140. Uit diezelfde brandlaag zijn ook twee 

wandfragmenten van kogelpotten van Pingsdorf-type aardewerk aanwezig. Dergelijke 

kogelpotten werden gemaakt in de Sanke’s perioden 5 tot en met 8 (1050/1070 – circa 

1200). Een brand van huis NH07-10 in de periode 1050/1070 en 1120/1140 lijkt daarom 

het meest voor de hand te liggen. Voor de brand van de mogelijk tweede huisplaats 

circa 10 m ten oosten van NH07-10 kan geen nadere datering worden gegeven dan 10e 

– 12e eeuw. 

aard   huis 
NH07-10

brandplek 1 
(NH07-10)

brandplek 2 totaal

structuurnummer 99 97 98  

periode baksel        

Merovingisch 7 32 11 50

Merovingisch/
Karolingisch 7 15 1 29

Karolingisch 8 4 7 22

Karolingisch/LMEa 1 4

totaal VME 22 52 19 105

LMEa andenne 1 1

  Duisburg 1 1

  Duisburg? 1

  kogelpot 5 5 1 12

  paffrath 1 2

  pingsdorf 4 9 1 15

totaal LMEa 10 16 2 32

totaal NT pijpaarde 1 1

totaal aantal 26 70 20 138

Uit deze analyse wordt het onwaarschijnlijk dat de brand van doen heeft met 

Vikinginvallen in de 9e eeuw, daarvoor is het aardewerk dat met de branden kan 

worden geassocieerd te jong. Ook de teruggang van het aantal geïmporteerde potten 

sedert het begin van de 10e eeuw kan niet met de brandsporen in de nederzetting 

samenvallen, omdat de branden van een jongere datum zijn. Het is bovendien niet 

eens zeker dat de beide branden gelijktijdig hebben plaatsgevonden. De verbranding 

van (enkele) huizen kan daarom als gevolg van Vikingraids in de Maasmond worden 

Tabel 6.46 
Structuren die samenhangen met de brand-
sporen in de nederzetting en het aardewerk 
dat daarmee is geassocieerd
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uitgesloten en ook niet de oorzaak zijn geweest voor de terugloop van de hoeveelheid 

importen vanaf de 10e eeuw.

Voor de laatste bewoningsfase, de late 18e en 19e eeuw, zijn geen parallellen in de 

omgeving beschikbaar. De samenstelling van het aardewerk wijst op de aanwezigheid 

van relatief goedkoop en sober aardewerkassortiment. Deze zal hebben toebehoord 

aan bewoners die relatief weinig financiële armslag hadden om luxe-aardewerk aan te 

schaffen.

6.2.10 Conclusie

Samenvattend kan worden gesteld dat het aardewerk uit de middeleeuwen en nieuwe 

tijd heeft uitgewezen dat de nederzetting een veranderende positie in de maatschappij 

heeft doorgemaakt. Vanaf het midden van de 5e eeuw tot in het midden van de 13e 

eeuw was de bewoning min of meer even intensief. 

In de Merovingische periode behoorde Naaldwijk tot de nederzettingen die nauwe 

handelskontakten met het Rijngebied hebben onderhouden en met het Eifelgebied. 

Hoe deze contacten waren geregeld is onbekend. Ook in de Karolingische tijd werden 

met dezelfde gebieden intensieve relaties onderhouden. Wellicht dat deze contacten 

via Dorestad liepen of via Witla, daar de nederzetting Naaldwijk buiten de verzor-

gingsregio van Dorestad wordt geacht te liggen. In het vergelijkend aardewerkon-

derzoek zijn hier echter geen duidelijke aanwijzingen voor te vinden. Er bestaan 

weliswaar verschillen in de onderlinge verhoudingen tussen het aardewerkspectrum 

van Naaldwijk en die van de Karolingische aardewerkcomplexen van binnen de ver-

zorgingsregio van Dorestad, maar het lijkt er toch op dat er geen fundamentele 

afwijkingen in het aardewerkspectrum voorkomen.Wel zijn er aanwijzingen dat de 

nederzetting te Naaldwijk in de Karolingische periode meer overeenkomsten heeft 

met de kleinere handelsplaatsen, dan met de meer agrarische nederzettingen. Dit 

blijkt onder meer uit de hoge aantallen fragmenten Badorfpotten die met de opslag, 

het uitschenken en het drinken van vloeistoffen zoals wijn van doen hebben. Na de 

Karolingische tijd neemt de hoeveelheid importaardewerk in de nederzetting af en 

heeft het aardewerkspectrum veel gemeen met de agrarische nederzettingen en veel 

minder met het aardewerkspectrum van de handelsnederzettingen. In de tweede helft 

van de 13e eeuw neemt de intensiteit van bewoning binnen het opgegraven areaal 

sterk af. Pas in de 18e en 19e eeuw neemt de bewoningsintensiteit weer enigszins toe. 

De sociaal-economische positie van de bewoners is op grond van de samenstelling 

van het aardewerkspectrum te karakteriseren als laag, vanwege grote hoeveelheden 

Frankfurter en Nederrijns aardewerk en het ontbreken van luxe importartikelen, op een 

enkel porseleinen bord na. 
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Metaal

7.1 Metaal uit de Romeinse tijd

J. de Bruin (Faculteit der Archeologie, Universiteit Leiden)

7.1.1 Inleiding

Tijdens de twee opgravingcampagnes is intensief gebruik gemaakt van de 

metaaldetector. Hiermee neemt vooral het aantal kleine vondsten sterk toe zoals 

munten en kledingaccessoires, die anders over het hoofd gezien zouden worden. 

Tijdens de opgravingscampagne van 2007 (N= 437) en 2008 (N=1698) zijn in totaal 

2.135 metaalvondsten ontdekt. Echter, veel metaalvondsten zijn niet goed te dateren, 

aangezien zij uit de (vermengde) vondstlagen afkomstig zijn. Het gaat hierbij om 

allerlei kleine ijzeren voorwerpen en kleine stukjes brons of lood. Deze fragmenten 

worden hier niet nader besproken.398

7.1.2 Vraagstellingen en werkwijze

In het PvE399 zijn twee specifieke vragen voor de metaalvondsten geformuleerd:

1. Zijn er aanwijzingen voor metaalbewerking?

2. Is in het plangebied sprake van een vergelijkbare hoeveelheid metaalvondsten uit de op 

de natuurlijke ondergrond gelegen vondstlagen als bij het ADC-onderzoek? 

De conserveringstoestand van de voorwerpen uit de verschilden perioden was over 

het algemeen slecht te noemen en veel voorwerpen hadden röntgenonderzoek 

nodig om ze te kunnen determineren. Dit onderzoek is uitgevoerd door de firma 

Restaura in Haelen. Vervolgens is een selectie gemaakt om te conserveren. Daarbij 

zijn de meest bijzondere en complete vondsten geconserveerd. De totale hoeveelheid 

metaalvondsten was echter te groot om alle voorwerpen uit te laten prepareren. 

Daarom is veel metaal gestabiliseerd, maar niet verder uitgeprepareerd. IJzer is in regel 

niet geconserveerd, een uitzondering daargelaten. 

Werkwijze
De vondsten zijn ingedeeld in dezelfde functiegroepen als het metaal van de opgraving 

in 2004 op dit terrein.400 Zo kunnen beide complexen eenvoudig vergeleken worden. 

De indeling is als volgt:

A.  Kledingaccessoires: fibulae, gespen en diverse accessoires

B.  Sieraden: haarnaalden, vingerringen en armbanden

C.  Lichamelijke verzorging: toiletgerei en medische instrumenten

D.  Militaria: aanvalswapens, verdediging/bescherming en paardentuig

E.  Handel en nijverheid: betaalmiddelen, gewichten, gereedschap, hang- en sluitwerk 

en bewerkingsresten

398  Deze vondsten zijn wel opgenomen in de database.
399  Bult 2007
400  Van der Feijst 2008, 133. Indien in dit stuk verwezen wordt naar vondsten uit de opgraving 

van 2004, wordt verwezen naar Van der Feijst 2008.

7
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F. Bouw: constructie- en hang- en sluitwerk, stukken die samen hangen met gebouw-

constructies

G. Religie en figuratief beslag met religieuze voorstellingen

H. Communicatie: schrijfwaren, inscripties en bronsplaat- fragmenten

I. Huisraad: vaatwerk, meubelbeslag, verlichting

J. Overig

Alle genoemde jaartallen zijn n.Chr., tenzij anders vermeld.

7.1.3 Vondsten per categorie

A. Kledingaccessoires
Tot de categorie kledingaccessoires behoren 44 voorwerpen. Deze zijn onderverdeeld 

in fibulae (42) en twee mogelijke schoenspijkers.

A1. Fibulae

In totaal 42 objecten zijn als fibula of fragment van een fibula gedetermineerd (tabel 

7.1). Vijf fibulae konden niet nader gedetermineerd worden. Slechts twee fibulae zijn 

compleet, de rest betreft veelal fragmenten van de beugel.

aantal vnr. type vorm datering

1 2164 Haalebos 6A Ogenfibula -15 – 30

2 317, 7957 Haalebos 2.II Kapfibula -15 – 30

1 194 Haalebos 4B Boogfibula 0 – 40

1 6044 Riha 4.7.7 Rozetfibula 0 – 70

1 5081 Haalebos 6D Ogenfibula 20 – 70

1 5255 Almgren 10-13 Knikfibula 20 – 90

1 5272 Haalebos 4C Boogfibula 40 – 100

1 5083 Van Buchem 24Bb Onderdraadse rondgebogen fibula 0 – 100

1 5239 Van Buchem 24Bc Onderdraadse rondgebogen fibula 0 – 100

14 452, 890, 1475, 1900, 5240, 5260, 5545, 5546, 5547, 5821, 6236, 
6467, 6671, 6711 Almgren 15 Draadfibula 70 – 150

1 6563 Riha 5.17.3 Scharnierfibula 70 – 150

1 5241 Riha 7.16 Dubbelsymmetrische scharnierfibula 70 – 150

1 2398 Almgren 101 Germaanse trompetfibula 70 – 150

1 5259 Hull T153-159 Engelse trompetfibula 70 – 150

2 461, 1476 Haalebos 12b Scharnierfibula 100 – 200

8 436, 542, 1231, 1614, 2163, 5016, 6171, 6868 Almgren 16 Draadfibula 100 – 200

1 6223 Böhme 37 a-d Fibula met hoge naaldhouder 150 – 300

1 6452 Böhme 28G Rondgebogen scharnierfibula 200 – 270

1 5446 Böhme 28L Rondgebogen scharnierfibula 200 – 270

1 189 Haalebos, 1986, fig 24 afb 11 Tweeledige spiraalfibula met hoge naaldhouder 200 – 350

Zes fibulae dateren in de vroeg-Romeinse tijd. Bewoning uit deze periode is in 

de omgeving van Naaldwijk schaars. Deze fibulae wijzen op een vroeg-Romeinse 

bewoningsfase op het terrein. Opvallend is de aanwezigheid van een rozetfibula401, een 

zeldzaam type in de omgeving van Naaldwijk. De midden-Romeinse tijd is het beste 

401  V.6044.

Tabel 7.1 
Chronologisch geordende typen van fibulae
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vertegenwoordigd, met 37 fibulae. Het grootste deel bestaat uit draadfibulae. Hiernaast 

zijn er twee scharnierfibulae aanwezig. Opvallend zijn twee trompetfibulae. Beide 

exemplaren zijn compleet. De Germaanse trompetfibula (v.2398) komt regelmatig 

voor in de omgeving van Naaldwijk. De Engelse trompetfibula (v.5259) is echter een 

zeldzaamheid (figuur 7.1). Het Naaldwijkse exemplaar is voorzien van een bevestiging 

voor een ketting. Dit wijst op het paarsgewijs dragen van deze fibula. Het dragen van 

twee fibulae (op de schouders), verbonden voor een ketting, is kenmerkend voor de 

manier waarop dergelijke fibulae door vrouwen werden gedragen. Vanaf het midden 

van de 2e eeuw dateert nog een fibula met hoge naaldhouder.402 Dit type heeft 

eveneens zijn oorsprong in het Germaanse gebied. Dergelijke fibulae worden in de 

omgeving van Naaldwijk regelmatig aangetroffen. Zij lijken echter vooral in de 3e eeuw 

te dateren zijn.

Er zijn drie uitgesproken 3e-eeuwse fibulae gevonden. Het gaat om twee rondgebogen 

scharnierarmfibulae403 en één tweeledige spiraalfibula met hoge naaldhouder.404 De 

eerste twee typen worden in de omgeving van Naaldwijk regelmatig aangetroffen op 

rurale vindplaatsen. Ze kunnen vermoedelijk pas vanaf het tweede kwart van de 3e 

eeuw gedateerd worden. De laatst te dateren fibula is een tweeledige spiraalfibula met 

hoge naaldhouder. Dit type kan in de 3e eeuw gedateerd worden, maar loopt hoogst-

waarschijnlijk door tot in het begin van de 4e eeuw. 

A2. Mogelijke schoenspijkers
Er zijn twee mogelijke schoenspijker gevonden. De spijkers zijn van ijzer.

B. Sieraden
De aangetroffen sieraden uit de Romeinse tijd kunnen worden onderverdeeld in twee

haarnaalden, één mogelijke haarnaald, een siernaald, een deel van een haar- of 

siernaald en twee mogelijke armbanden. Al deze sieraden zijn van brons, met 

uitzondering van één van de haarnaalden, die van zilver is (RIHA 1990, type 26; figuur 

7.2, v.746). Deze haarnaald lijkt op een exemplaar uit de opgraving in 2004 (nummer 

B1.01), die gedateerd wordt van 100 tot 250. De overige sieraden waren incompleet en 

daardoor niet op type te determineren.

Tenslotte zijn er zes mogelijke en één zekere vingerring aanwezig. De mogelijke 

vingerringen kunnen voor andere doeleinden zijn gebruikt, zoals hangers aan 

paardentuig of handgrepen van kleine kistjes. De zekere vingerring is bandvormig met 

een bevestiging voor een zegelsteen, die niet meer aanwezig is.405 Dit type vingerring 

(Brouwer 4) wordt in de 3e eeuw gedateerd. 

C. Lichamelijke verzorging
Van deze categorie zijn geen voorwerpen aangetroffen.

D. Militaria
Er zijn 19 voorwerpen gevonden die we tot de groep der militaria kunnen rekenen. Er 

is voor gekozen alle paardentuig bij deze groep te behandelen. Paardentuig is echter 

niet noodzakelijkerwijs onderdeel van de militaire dracht of uitrusting.406 Mogelijke 

onderdelen van paardentuig, een keur aan ijzeren en bronzen ringen, zijn hierin niet 

opgenomen daar hiervoor meer toepassingsgebieden mogelijk zijn.

402  V.6223.
403  v.5446 en v.6452.
404  V.5272.
405  V.6002.
406  Zie voor paardentuig in rurale contexten Nicolay 2005.

Figuur 7.1 
Een Engelse trompetfibula (v.5259): bovenkant 
(a), voorkant (b) en zijkant (c). Foto: Restaura. 
Schaal 1:1

Figuur 7.2 
Zilveren haarnaald, v.746. Foto: Restaura. 
Schaal 1:1

a

b

c
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D1. Militaire uitrustingsstukken
Er zijn vijf fragmenten van de militaire uitrusting gevonden. Het gaat om de kop van 

een zwaardriemhouder407, een fragment van een gesp van de militaire heupgordel 

(figuur 7.3, v.6721), een beslagfragment met trompetmotief (figuur 7.3, v.5808), een 

fragment van mogelijk peltavormig doorbroken riembeslag408 en een fragment van 

mogelijk riemeindbeslag.409 Van drie fragmenten (zwaardriemhouder, gesp en beslag 

met trompetmotief) staat vast dat ze bij de militaire uitrusting hebben gehoord. Het 

materiaal samen past goed in het beeld dat van militaria op rurale vindplaatsen in de 

regio rond Naaldwijk bestaat. Ook hier gaat het om late militaria (na 150) en zijn de 

objecten te koppelen aan de militaire (zwaard)riem.

Een bijzondere vondst is een compleet zakmes, dat regelmatig met militaire contexten 

wordt geassocieerd (figuur 7.4, v.5036). Het opengewerkte, bronzen handvat laat een 

gestileerde jachtscène zien: een haas wordt door een hond gebeten. Het ijzeren mes is 

ingeklapt. Een vergelijkbare vondst is bekend uit Aardenburg.410 

D2. Paardentuig
Veertien objecten zijn delen van paardentuig (tabel 7.2). Er zijn drie riemverdelers 

aanwezig, waarvan er één niet nader gedetermineerd kon worden. Een andere 

riemverdeler is versierd met het vulvamotief (figuur 7.5, v.5418). Verder zijn er nog 

een eikelvormige hanger411 en een Phallushanger412 aanwezig. Negen fragmenten 

zijn afkomstig van sierbeslag. Eén fragment is versierd met een gezicht, mogelijk een 

medusavoorstelling.413 Op een ander beslagfragment is het vulvamotief afgebeeld.414 

Voor zover de fragmenten op type gedetermineerd konden worden, gaat het steeds 

om paardentuig uit de 2e en 3e eeuw, met uitzondering van één riemverdeler die voor 

120 gedateerd kan worden.

407  Oldenstein 38; v.5002.
408  V.7967.
409  V.973.
410  Besuijen 2008, 131 (5.12), met literatuurverwijzingen naar parallellen.
411  V.1361.
412  Geen vondstnummer, gevonden op het terrein na de opgraving.
413  V.2466
414  V.774.

Figuur 7.3 
Beslagfragment met trompetmotief, 
voorkant (a), achterkant (b).  
Gespfragment van heupgordel, voorkant (c), 
achterkant (d). Foto: Restaura. Schaal 1:1

Figuur 7.4 
Zakmes, v.5036. Foto: Restaura. Schaal 1:1

v.6721

a

b

c

d
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aantal vondstnummer type datering

1 6015 NICOLAY Riemverdelers A3 -12 – 120

1 5148 NICOLAY Riemverdelers C 120 – 300

1 0 ??? NICOLAY Hangers B3 120 – 300

1 1361 NICOLAY Hangers B6 120 – 300

1 1211 NICOLAY Sierbeslag B1 120 – 300

1 1347 NICOLAY Sierbeslag B1 120 – 300

1 5253 NICOLAY Sierbeslag B1 120 – 300

1 6843 NICOLAY Sierbeslag B1 120 – 300

1 6844 NICOLAY Sierbeslag B1 120 – 300

1 2466 NICOLAY Sierbeslag B-varia 120 – 300

1 774 NICOLAY Sierbeslag B17 120 – 300

1 0 ??? Indet - Riemverdeler

1 1215 Indet - Sierbeslag/Hanger

1 6184 Indet - Sierbeslag

E. Handel & nijverheid

E1. Betaalmiddelen
Op de opgravingen van Archol werden in totaal 38 munten uit de Romeinse 

gevonden.415 Ze zijn in onderstaande tabel opgenomen (tabel 7.3 en zie bijlage 7.1). 

De meeste zijn afkomstig uit de Romeinse en afdekkende middeleeuwse vondstlaag 

en – in mindere mate – uit de bouwvoor. De munten concentreren zich vooral op de 

centrale, hoge bult ter hoogte van werkputten 55, 56, 57 en 60 (zie figuur 3.1 in H3 en 

figuur 5.1 in H5). Eenendertig munten konden nader gedetermineerd worden.

415  De munten zijn gedetermineerd door drs. P. Beliën (Geldmuseum).

Figuur 7.5 
Riemverdeler met vulvamotief, v.5148: voorkant 
(a) en achterkant (b). Foto: Restaura. Schaal 1:1

Tabel 7.2 
Paardentuig

a b
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denominatie vnr. keizer(s) datering

As 5046 Nerva 96-98

As 6857 Trajanus 103-111

Sestertius 6717 Hadrianus 117-138

Dupondius / As 523 Hadrianus 117-138

Sestertius 5142 Antoninus Pius 138-161

Dupondius 6858 Antoninus Pius 138-161

Sestertius 5448 Antoninus Pius 139

Sestertius 1358 Antoninus Pius-Diva Faustina 141-145

Sestertius 5543 Antoninus Pius / Marcus Aurelius 138-180

As / Dupondius 5274 Marcus Aurelius 161-180

Sestertius 172 Marcus Aurelius 161-180

Sestertius 5039 Marcus Aurelius 170-171

Dupondius 5321 Marcus Aurelius 170-171

Sestertius 6842 Lucilla 164-182

Sestertius 2424 Marcus Aurelius-Commodus 161-192

Sestertius 5021 Commodus 177-192

Sestertius 6451 Commodus 183-185

Denarius 1638 Septimius Severus 195-196

Sestertius 2178 Gordianus III 238-244

Antoninianus 5257 Gordianus III 241-243

Antoninianus 6854 Divus Valerianus II 257-260

Dubbele sestertius 5234 Postumus 259-268

Antoninianus 5075 Postumus 259-268

Antoninianus 6848 Postumus 268

Antoninianus 5322 Claudius II 268-270

Antoninianus 6846 Barbaarse imitatie Tetricus 270-300

Atoninianus 6860 Barbaarse imitatie Tetricus 270-300

Antoninianus 5263 Barbaarse imitatie 270-300

Antoninianus 6185 Barbaarse imitatie 270-300

Antoninianus 6403 Barbaarse imitatie 270-300

Antoninianus 6414 Barbaarse imitatie 270-300

Denarius 16 Onbekend  

As / Dupondius 5056 Onbekend  

Sestertius 5042 Onbekend  

Sestertius 5271 Onbekend  

Sestertius 6897 Onbekend  

Dubbele sestertius 5037 Onbekend  

Antoniniani 5279 Meerdere samengesmolten munten  

De hoeveelheid munten is, in vergelijking met andere rurale vindplaatsen in de regio, 

relatief groot. Indien de munten van de opgravingen uit 2004 bij deze munten gevoegd 

worden, ontstaat het volgende beeld (figuur 7.6): afgezien van een drietal munten uit 

vroeg-Romeinse tijd, zijn de meeste munten vanaf de late 1e eeuw te dateren. Vanaf 

dat moment nemen de aantallen munten snel toe, met een piek onder de Antonijnse 

keizers. Opvallend is de ‘dip’ in het aantal munten tijdens de periode van 193 tot 222 

en 222-238. Van de Severische keizers zijn slechts drie munten aangetroffen. Tijdens 

de laatste opgravingen kon een denarius van Septimius Severus, die aan het einde van 

de 2e eeuw gedateerd kan worden, aan de collectie worden toegevoegd (figuur 7.7, v. 

1638). De aantallen munten nemen vanaf 238 sterk toe, met een piek in de periode van 

het Gallische Rijk (259/260-275). Ook na deze periode zijn er nog grote hoeveelheden 

munten in Naaldwijk aanwezig, die duiden op bewoning tot rond het begin van de 4e 

eeuw. Opvallend is dat dit beeld afwijkt van alle andere vindplaatsen in de omliggende 

regio. Hier worden namelijk ook veel munten uit de Flavische periode gevonden en 

Tabel 7.3 
Aantal gedetermineerde munten naar keizer 
of periode
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is de Severische periode relatief goed vertegenwoordigd.416 Het afwijkende beeld in 

Naaldwijk impliceert dat de vindplaats vermoedelijk een andere functie heeft gehad 

dan de meeste omliggende nederzettingen. Er moet echter ook rekening worden 

gehouden met het verzamelen van munten ten behoeve van de verhittings- en her-

bewerkingsactiviteiten, die op het terrein hebben plaatsgevonden. Een aanwijzing 

hiervoor is de vondst van een vijftal aan elkaar gesmolten antoniniani in de Romeinse 

vondstlaag in het noorden van werkput 60.417 Vermoedelijk zijn ze afkomstig van een 

smeedhaard uit eindfase 6 die hier onder de vondstlaag is gevonden (structuur 561, zie 

H5, paragraaf 5.3.6 en kaartbijlage 5.6).

E2. Weeginstrumenten en gewichten
Een bijzondere vondst is een vrijwel complete Unster, een onderdeel van een 

weegschaal. Op een pennetje en de twee balansarmen met schaaltjes na, is het object 

compleet (figuur 7.8, v.8004). Een klein, ondiep schaaltje is mogelijk afkomstig van een 

vergelijkbare weegschaal. 

Hoewel bij het onderzoek diverse mogelijke, loden gewichten zijn aangetroffen, 

komt geen enkel gewicht uit een duidelijke context. De kans is dan ook groot dat veel 

mogelijke gewichten niet in de Romeinse tijd dateren. Zij worden daarom hier niet 

besproken. 

E3. Gereedschap
Er is één fragment van gereedschap gevonden; een complete, bronzen boetnaald 

(figuur 7.9).418 Boetnaalden werden gebruikt voor de reparatie van visnetten. In 2004 

werd ook al een fragment gevonden.419 Voor zover bekend zijn dit de eerste twee 

exemplaren uit Zuid-Holland. 

416  Kemmers 2008, 96, Fig. 3
417  Bij de vondstverwerking  was enkel een brok/slak van metaal te herkennen (V.5279). Pas 

bij nadere bestudering  van het materiaal werd duidelijk dat het hier om samengesmolten 
zilveren munten ging. 

418  Vergelijk Schleiermacher 1972, afb. 54, 10. 
419  Van der Feijst 2008, Plaat 8, E3.09.

Figuur 7.6 
Aantal gedetermineerde munten naar keizer 
of periode

Figuur 7.7 
Zilveren denarius van Septimius Severus, 
v.1638: voorkant (a) en achterkant (b). 
Foto: Restaura. Schaal 1:1

Figuur 7.8 
Unster, v.8004: voorkant (a) en zijkant (b). 
Foto: Restaura. Schaal 1:1

a b

a b

Figuur 7.9
Boetnaald, v.2902.
Foto: Restaura. Schaal 1:4
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F. Bouw
Bij het onderzoek zijn twee sleutels aangetroffen. Het zijn de typische ijzeren 

hefsleutels, die de gehele Romeinse tijd in gebruik zijn geweest. Hiernaast zijn twee 

bronzen sleutelkoppen opgegraven. Het eerst fragment betreft een relatief groot 

bronzen object, dat hol is en aan de onderzijde een buisvormige aanzet heeft (figuur 

7.10, v.428). In de buis werd de ijzeren sleutel gestoken. Het object zelf is secundair 

verbrand en daardoor enigszins vervormd. Hierdoor is het moeilijk vast te stellen 

welke vorm de sleutelkop oorspronkelijk heeft gehad. Het geheel het nog het meeste 

weg van het hoofd van een Romeinse godheid. Dit is echter onzeker. In Nederland is 

voorlopig één parallel bekend, uit Tiel-Passewaaij.420 Een tweede sleutelkop is niet 

verder versierd.421

Een zeldzame vondst voor Romeins Nederland is een fragment van bronzen buis, die 

onderdeel heeft uitgemaakt van een kraan of pomp (figuur 7.11, v.5043). De vondst 

is ontdekt in de bovenste vondstlaag met een mix van vondsten uit de Romeinse tijd 

en de middeleeuwen. Directe parallellen voor dit object konden echter niet gevonden 

worden, met uitzondering van een bronzen pomp uit de 3e eeuw die zich in de collectie 

van het British Museum in Londen bevindt (figuur 7.12). Gezien de overeenkomst in 

constructie kan het Naaldwijkse fragment onderdeel uit hebben gemaakt van een 

vergelijkbaar pompsysteem.

Tenslotte is er een grote diversiteit aan spijkers gevonden, waarvan één bronzen 

exemplaar in ieder geval uit de Romeinse tijd dateert.422 De meeste spijkers zijn 

aangetroffen in de vermengde vondstlagen, zodat de datering zowel Romeins als 

middeleeuws kan zijn.

420  Aarts & Heeren 2007, 85.
421  v.5012.
422  V.2119.

Figuur 7.10 
Bronzen sleutelkop, v.428: 
voorkant (a) en zijkant (b). 
Foto: Restaura. Schaal 1:2

Figuur 7.11 
Onderdeel van een kraan of pomp, v.5043: 
bovenkant (a) en zijkant (b). Foto: Restaura. 
Schaal 1:2

Figuur 7.12
Bronzen waterpomp in het British Museum. 
Bemerk de grote overeenkomsten tussen de 
onderdelen van deze pomp en het fragment 
uit Naaldwijk. Afbeelding © Trustees of the 
British Museum

a b

a

b
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G. Religie en figuratief beslag met religieuze voorstellingen
De vindplaats in Naaldwijk is een rijke bron wat betreft bronzen voorwerpen die 

geassocieerd kunnen worden met religie. Ook tijdens de laatste opgravingen zijn weer 

de nodige fragmenten aangetroffen.

G1. Kleine beeldjes
De belangrijkste vondst in deze categorie is een compleet beeldje van de Romeinse 

godin Venus (figuur 7.13, v.6472). Het beeld is gevonden te midden van Romeins 

opspitmateriaal in een vroegmiddeleeuwse waterput 213 (structuur 516) in werkput 

56 (zie H5, paragraaf 5.4.1). De godin is zittend en halfnaakt afgebeeld, en houdt met 

haar linkerhand haar haar vast, terwijl ze met het rechterhand vloeistof uit een kruik 

giet. Het beeldje is aan de achterzijde oorspronkelijk bevestigd geweest op een hoek 

van een stuk meubilair of, meer voor de hand liggend, op een klein huisaltaar. De 

vondst is goed te vergelijken met het applique van Serapis dat bij de opgravingen van 

2004 te voorschijn is gekomen.423 Hiernaast is een klein, massief bronzen hoofdje van 

een Amor gevonden.424 Ook deze applique was oorspronkelijk vermoedelijk op een 

huisaltaar bevestigd. 

Verder zijn twee fragmenten van godenbeeldjes aangetroffen. Het gaat om een 

fragment van de gestileerde kam van een Korinthische helm.425 Dit attribuut wordt 

meestal aangetroffen op godenbeeldjes van de god Mars. Het tweede fragment 

betreft de arm van een godenbeeldje.426 De arm is bij de schouder afgebroken en de 

hand is verwijderd, waarna dit deel is samengeknepen. Dit fragment is niet nader te 

determineren. 

G2. Standbeelden
Naast de kleinere godenbeeldjes zijn er ook fragmenten van grotere beelden 

aangetroffen. Een bijzondere vondst werd aangetroffen bij het uitgraven van werkput 

66 (zie figuur 3.1 in H3). Hier werden drie grote fragmenten van (hetzelfde?) bronzen 

standbeeld bij elkaar aangetroffen (figuur 7.14, v.8000). Het gaat om een deel van 

een arm met de rand van een kledingstuk, een deel van de borst en een niet nader te 

determineren fragment. De drie fragmenten zijn alle waarschijnlijk afkomstig van een 

meer dan levensgroot bronzen standbeeld, vermoedelijk een keizerbeeld. Daarnaast 

is een vinger van een veel kleiner beeld aangetroffen op de stort van werkput 56.427 

Dit is echter niet de eerste vondst van een kleiner type standbeeld. In 2007 werd op 

het terrein een bronzen arm met de aanzet van een hand gevonden (figuur 7.15).428 

De vinger die bij de opgravingen is gevonden, lijkt van hetzelfde beeld afkomstig te 

zijn (figuur 7.16, v.6706). Een bronsfragment in de vorm van een tak is vermoedelijk 

ook onderdeel van een beeld of beeldengroep geweest.429 Deze laatste vondst is 

bij de aanleg van het vlak ontdekt bovenin de oostelijke nederzettingssloot uit fase 

5. Deze sloot blijkt in de daarop volgende eindfase uit de laat-Romeinse tijd vrijwel 

dichtgeslibd te zijn toen de resterende depressie werd gebruikt voor de inrichting van 

smeedhaarden (structuur 561, zie paragraaf 5.3.6 en kaartbijlage 5.6). Gezien de hoge 

ligging van het bronsfragment is dit materiaal te associëren met deze hittebronnen. 

Vermoedelijk behoort het met andere metaalobjecten tot schroot dat bestemd is 

geweest voor het herverhitten en omvormen tot andere objecten.

423  NAAK4-04, zie Van der Feijst 2008, 141-143.
424  V.5549.
425  V.6834.
426  V.5054.
427  V.6706.
428  Dit fragment is helaas nog steeds in particuliere handen en kon niet nader bestudeerd 

worden.
429  v.5309.
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Figuur 7.13 
Beeldje van de godin Venus, v.6472: voorkant 
(a) en achterkant (b). 
Foto: Restaura. 
Schaal 1:1

Figuur 7.14 
Fragmenten van een meer dan levensgroot 
standbeeld, v.8000. 
Foto: Restaura. 
Schaal 1:4

Figuur 7.16 
Vinger van een standbeeld (v.6706), 
mogelijk behorend bij de arm van figuur 
7.14: bovenkant (a) en zijkant (b). Foto: 
Restaura. Schaal 1:1

Figuur 7.15 
Arm van een bronzen standbeeld. 
Foto: M. Kruijthof, ’s-Gravenzande
Schaal 1:4

a b

a

b
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H. Communicatie

H1. Inscripties
Bij de opgravingen is wederom een fragment van een bronzen plaat met inscriptie 

gevonden (figuur 7.17, v.1668). De plaat meet 80 bij 42 mm (grootste lengte en 

grootste breedte) en is 4 mm dik. Dit betekent dat het fragment veel dikker is dan de 

andere bronzen platen, die bij het onderzoek in 2004 verzameld zijn.430 Behalve de 

dikte lijkt het formaat van de letters af te wijken van de vier eerder verzamelde platen. 

Het is niet uitgesloten dat het hier om een nieuwe inscriptie gaat. De letters die op de 

plaat staan zijn te lezen als:

[---ALCMM---]

[---I---]

Het fragment is aan alle zijden afgebroken. De betekenis van deze letters is niet 

duidelijk; ze vormen in ieder geval geen afkorting van een naam of een legeronderdeel. 

H2. Letters
Tijdens de opgraving werden enkele bronzen strips gevonden, die onderdelen van 

letters lijken te hebben gevormd (figuur 7.18, v.1881). De bronzen strips zijn van 

bronsblik. Hier en daar zijn nog restanten van een overdekking met geel metaal te 

zien (messing?). Parallellen hiervoor zijn niet uit Nederland bekend, maar wel uit 

onder meer de militaire vicus van Alzey.431 Deze fragmenten zien er iets anders uit 

dan de Naaldwijkse vondsten, maar de functie lijkt gelijk te zijn. De letters konden 

vermoedelijk op een houten ondergrond bevestigd worden. Ze worden in verband 

gebracht met zowel civiele als religieuze activiteiten, hoewel de militaire sfeer waarin 

de vicus van Alzey zich bevond een relatie met het leger niet uitsluit. 

H3. Bronsplaat
Er konden vijftien fragmenten bronsplaat verzameld worden. Eén fragment is 

dubbelgevouwen. Op het eerste gezicht is hier geen inscriptie op te zien.432 Het is niet 

uitgesloten dat er een deel van een inscriptie opstaat. Hier zal nader onderzoek naar 

gedaan moeten worden. Twee andere fragmenten zijn relatief groot en hebben aan 

één zijde een serie parallelle groeven.433 Hoewel tijdens de opgraving vermoed werd 

dat dit onderdelen van een plaat met inscriptie was, zijn er bij de restauratie geen 

430  Derks 2008, 149-161.
431  Hunold 1997, 186-187 en Taf. 74.
432  V.2273.
433  V.2509 en v.5320.

Figuur 7.17 
Bronzen plaat met inscriptie, v.1668. 
Foto: Restaura. 
Schaal 1:1

Figuur 7.18 
Fragmenten van letters van bronsblik, v.1881. 
Foto: Restaura. 
Schaal 1:2
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letters tevoorschijn gekomen. Ditzelfde geldt voor een relatief groot plaatfragment, 

dat na restauratie ook geen letters bleek te bevatten. Hiernaast zijn nog elf fragmenten 

bronsplaat gevonden, die vanwege de hoge conserveringskosten alleen gestabiliseerd 

zijn. Ook zijn niet alle fragmenten geröntgend. Het is dus in theorie mogelijk dat hier 

nog stukken met een inscriptie tussen zitten. Evenmin kan worden uitgesloten dat het 

hier stukken van een standbeeld betreft. 

Alle fragmenten zijn incompleet en lijken kapotgeslagen te zijn, vermoedelijk met het 

oog op verhitting en herbewerking tot andere voorwerpen. Waarom deze fragmenten 

niet in een smeltoven of een smeedhaard zoals structuur 561 uit eindfase 6 terecht 

zijn gekomen, is onduidelijk (structuur 561, zie H5, paragraaf 5.3.6 en kaartbijlage 

5.6). Mogelijk had men ruime beschikking over deze grondstof waardoor men niet erg 

zuinig hoefde te zijn op individuele stukken. 

I. Huisraad

I1. Vaatwerk
Er zijn drie fragmenten van vaatwerk aangetroffen. In het oog springend is een 

handvat van een amfoor of kan (figuur 7.19, v.5021). Het handvat is op een gestileerde 

manier gedecoreerd. Op basis van de bevestiging van het handvat aan de bovenzijde 

kan gesteld worden dat het hier niet om een fragment van een kan gaat; er zou dan 

immers een scharnier voor een deksel aanwezig moeten zijn. Vermoedelijk gaat het 

hier dus om een amfoor, zoals afgebeeld in de catalogus van Koster.434 Dergelijke 

amforen kunnen tussen 50 en 125 gedateerd worden. De andere twee fragmenten 

bestaan uit de rand van een open vorm435, zoals een schaal of kom, en een niet nader 

te determineren wandfragment.436 

434  Koster 1997, 41-42, catalogusnummer 30.
435  V.38.
436  v.540.

Figuur 7.19
Handvat van een amfoor of kan, 
v.5021: voorkant (a) en zijkant (b). 
Foto: Restaura. Schaal 1:2

a b
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I2. Kast- en meubelbeslag
Een duidelijk onderdeel van een meubelstuk is een zware bronzen voet in de vorm 

van een leeuwenpoot, die aan de bovenzijde omvat wordt door een floraal motief 

(figuur 7.20, v.5324). Indien de voet niet verbogen is nadat hij van het meubelstuk is 

afgesloopt, is hij mogelijk afkomstig van de voet van een lampenstandaard, een altaar 

of een standbeeld. 

Tot de groep meubelbeslag behoren ook acht bronzen sierknoppen. De meeste 

knoppen zijn bolvormig en hebben aan de achterzijde een bronzen pin waarmee 

de knop bevestigd kon worden. Op de knop bevindt zich meestal een gestileerde 

versiering. Ook zijn er sierknoppen met een figuratieve voorstelling. Zo is er een knop 

met een Silenenhoofd in reliëf en beeldt een tweede knop een leeuwenkop uit (v.1474, 

figuur 7.21). Van een derde sierknop was de decoratie verwijderd. 

Naast deze knoppen zijn er diverse andere fragmenten bronsbeslag aanwezig, die ook 

als meubelbeslag geïnterpreteerd kunnen worden. Zo zijn er een groot, ruitvormig 

beslagfragment met een gat in het midden, twee grote, bolvormige beslagen en twee 

zware bronzen ringen die vermoedelijk op meubelstukken bevestigd zijn geweest. 

Daarnaast is er ook een zwaar bronsfragment aanwezig, dat mogelijk ook een 

onderdeel van meubelbeslag (de voet?) heeft gevormd. Aangezien het fragment sterk 

gefragmenteerd is, valt niet met zekerheid te zeggen dat het hier daadwerkelijk om 

meubelbeslag gaat. 

J. Overig
Naast de determineerbare metalen objecten is er een grote categorie ‘overig’ 

aanwezig. Het gaat hier om diverse stukken brons(blik), fragmenten ijzer, enzovoorts. 

Deze objecten zijn niet nader te determineren. 

A1 B C D E1 H2 G

Figuur 7.20
Bronzen voet in de vorm van een 
leeuwenpoot, v.5324: zijkant (a), 
bovenkant (b) en onderkant (b). 
Foto: Restaura. Schaal 1:2

Figuur 7.21 
Zware bronzen sierknop met leeuwenkop 
(v.1474). Foto: Restaura. Schaal 1:1
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7.1.4 Datering van het metaal

In principe kunnen de vondsten uit Naaldwijk gedateerd worden vanaf de late 1e eeuw 

tot aan het begin van de 4e eeuw. Uitzondering hierop is een groep vroeg-Romeinse 

mantelspelden. Dit verschijnsel hangt mogelijk samen met een vroege bewoningsfase 

op het terrein. 

7.1.5 Conclusie met beantwoording van de vraagstellingen

Conclusie
De hoeveelheden metaal van de opgravingen van 2007 en 2008 zijn vergelijkbaar 

met die van de campagne in 2004. De metaalvondsten clusteren echter vooral in 

de omgeving waar laat-Romeinse sporen en vondsten gedaan zijn. Het is daarom 

verleidelijk de grote hoeveelheden metaalvondsten in verband te brengen met 

de laat-Romeinse bewoningsfase op het terrein. Een directe aanwijzing voor het 

bewerken van metaal in de laat-Romeinse tijd is de vondst van een smeedhaard uit 

fase 6. In de omgeving van deze smeedhaard zijn grote metaalfragmenten gevonden. 

Het merendeel van de metaalvondsten in Naaldwijk kan dan ook als scrap metal 

beschouwd worden. Aangezien er erg slordig met het metaal werd omgegaan, had 

men vermoedelijk een rijke bron in de directe omgeving. De vondsten in Naaldwijk zijn 

dan ook als ‘ruis’ van een nabijgelegen vindplaats te beschouwen.

Bijzondere vondsten konden ook bij de laatste campagnes weer worden verzameld. 

Met name op het gebied van de inscripties is Naaldwijk een buitengewoon rijke 

vindplaats. Heel bijzonder zijn de letters van bronsblik, die in Nederland nog niet 

eerder zijn aangetroffen. Daarnaast behoren de fragmenten van standbeelden tot 

uitzonderlijke vondsten, die meegenomen zullen worden in het internationale project 

‘Großbronzen am Limes’.437  

Beantwoording van de vraagstellingen

In de inleiding zijn twee onderzoeksvragen uit het PvE438 genoemd. Deze worden hier 

beantwoord.

 

1. Zijn er aanwijzingen voor metaalbewerking?

Op basis van een aantal smeltstukken en druppels, maar ook de fragmentatie-

graad en secundaire verbranding van de metalen objecten kan gesteld worden 

dat er aanwijzingen zijn voor metaalbewerking. De vondst van een smeedhaard in 

2008 bevestigt deze theorie. De smeedactiviteiten hebben in de laat-Romeinse tijd 

plaatsgevonden.

2.  Is in het plangebied sprake van een vergelijkbare hoeveelheid metaalvondsten uit de 

op de natuurlijke ondergrond gelegen vondstlagen als bij het ADC-onderzoek? 

De hoeveelheid metaalvondsten is even groot als in de campagne van 2004.

437  http://www.grossbronzenamlimes.de/ 
438  Bult 2007.
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7.2 Metaal uit de middeleeuwen en nieuwe tijd 

C. Nooijen (ADC ArcheoProjecten)

7.2.1 Inleiding

Tweeënzestig metaalvondsten van Naaldwijk-Hoogeland zijn te plaatsen in de 

middeleeuwen of de nieuwe tijd. 

7.2.2 Vraagstellingen en werkwijze

Metaalvondsten kunnen antwoord geven op verschillende onderzoeksvragen, met 

name vragen die betrekking hebben op de aard en datering van de vindplaats en 

de sociale status van de bewoners of gebruikers. In het geval van het onderzoek 

Naaldwijk-Hoogeland zijn de volgende vragen uit het Programma van Eisen van 

toepassing:

1.  Uit welke periode(n) dateert de bewoning uit de vroege middeleeuwen? Is het 

plangebied permanent bewoond of treden er hiaten in de bewoning op?

2. Wat was het karakter van de nederzetting aan de Zuidweg gedurende de vroege 

middeleeuwen? Was deze uitsluitend agrarisch, of had de nederzetting ook een meer 

centrale rol in het nederzettingsysteem van de regio?

3.  In hoeverre heeft men in de vroege middeleeuwen de Romeinse resten herbenut als 

bouwmateriaal of als grondstof (metaal) voor economische activiteiten?

Bij de vondstverwerking en het selectieproces voor conservering en stabilisatie 

is de zelfde werkwijze gevolgd als bij de metaalvondsten uit de Romeinse tijd. In 

onderstaande paragrafen worden de verschillende metaalvondsten per periode en 

categorie beschreven. Een uitzondering geldt voor de munten en penningen. De 

determinatie van dit metaal is afzonderlijk te vinden in bijlage 7.1. 

7.2.3 Metaal uit de vroege en volle middeleeuwen

A. Bouw
De vroegste middeleeuwse vondst die op het terrein aangetroffen is, is een sleutel 

uit de Karolingische periode (figuur 7.22). Hij heeft het voor deze periode typerende 

druppelvormige handvat. Dergelijke handvatten zijn over het algemeen voorzien 

van allerlei sierlijke openingen, maar hier is dat niet het geval. De baard heeft twee 

T-vormige openingen. 

V.2474.1 (figuur 7.22)

Voorwerp: sleutel 

Context: put 34, spoor 0 

Materiaal: cu

Afmeting: lengte 85 mm

Datering 750-900

Literatuur: -

Opmerkingen: ribbels bij overgang handvat 

Figuur 7.22
Sleutel, v.2474.1: röntgenopname (a) en na 
beperkte conservering (b). Foto: Restaura. 
Schaal (b): 1:2

a

b



302	naaldwIjk

B. Kledingaccessoires
Er zijn vijf schijffibulae gevonden. Vanaf de latere Karolingische periode (de 9e 

eeuw) tot en met de 11e eeuw is dit het meest gangbare type mantelspeld in onze 

contreien. Bij opgravingen van nederzettingen uit deze periode komen doorgaans 

een of meerdere schijffibulae aan het licht. Op de ronde schijf is een versiering 

aangebracht, al dan niet voorzien van email. Deze versiering bestaat vaak uit een kruis, 

een heilige of een imitatie van een munt. Drie van de in Naaldwijk gevonden spelden 

hebben een dergelijke versiering. Zo is in de dempingslaag van de omgrachting van 

de moated site Hooghwerf in het noordoosten van het plangebied een zogenaamde 

pseudomuntfibula gevonden (figuur 7.23, voor moated site zie H5, paragraaf 5.4.4 en 

kaartbijlage 5.7). Dit soort fibulae is gebaseerd op bestaande munten. Oorspronkelijk 

gebruikte men bestaande munten om fibulae van te maken.439 Later is men imitaties 

van munten, soms sterk gelijkend, maar soms ook zeer schematisch, gaan maken 

om als mantelspeld te dragen. Dit exemplaar is vrij schematisch, maar er lijkt nog 

wel sprake te zijn van een omschrift. De afbeelding is nauwelijks zichtbaar, mede ten 

gevolge van de slechte conserveringstoestand. Te zien zijn een buste in het centrum, 

mogelijk omgeven door letters. Langs de rand bevindt zich een parelrand. Vaak zijn de 

afbeeldingen imitaties van munten van Lodewijk de Vrome (814-840), maar of dat hier 

ook het geval is, is niet te zeggen.

In put 30 kwam een heiligenfibula aan het licht (figuur 7.25). Op de voorkant staat een 

sterk gestileerde afbeelding van de buste van een heilige met een nimbus om het 

hoofd. De verdiepte delen zijn gevuld met rood email.

In een vondstlaag uit de late middeleeuwen, ten slotte, bevond zich een kruisfibula 

(figuur 7.27). De ruimten rond het kruis zijn ingevuld met wit email. Bijzonder bij dit 

exemplaar is een ophoging van het metaal in het centrum, waardoor daar een ‘stip’ is 

ontstaan.

Rozetten, dieren en min of meer geometrische versieringen komen over het algemeen 

minder vaak voor. Tijdens de opgravingen zijn twee van deze fibulae gevonden. Beide 

hebben een verhoogd centrum gevuld met een glasparel. Eén speld is een ronde schijf 

met zes gaatjes langs de rand (figuur 7.24). De tweede fibula heeft de vorm van een 

rozet met zes bladeren (figuur 7.26). De glasparel is hier verdwenen, maar de vatting 

is nog duidelijk te zien. De verspreiding van dit type komt overeen met de twee vorige 

typen: in heel Karolingisch-Ottoons Europa wordt het gevonden, vooral langs de 

kusten en in mindere mate langs de rivieren.440 Het verschil zit in de verspreidings-

dichtheid, die bij dit type kleiner is.

V.33.1 (figuur 7.23, röntgenopname)

Voorwerp: pseudomuntfibula (subtype van schijffibula)

Context: put 21, vlak 2, spoor 1 (dempingslaag omgrachting moated site)

Materiaal: cu

Afmeting: 27x26x2 mm

Datering: 800-1000

Literatuur: Frick 1992/1993, 309 ff, 456-8, geen directe parallel (mogelijk imitatie 

Lodewijk de Vrome)

Opmerkingen: afbeelding slecht te zien

439  Frick 1992/1993, 308.
440  Zie Frick 1992/1993, 439, Karte 13.

 Figuur 7.23
Pseudomuntfibula v.33.1: röntgenopname. 
Foto: Restaura. Schaal 1:1
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V.464.1 (figuur 7.24)

Voorwerp: schijffibula met verhoogd centrum, ingelegd met glaspasta 

Context: put 27, vlak 1, spoor 6030 (vondstlaag late middeleeuwen)

Materiaal: cu

Afmeting: 20x19x6 mm

Datering: 800-1200 

Literatuur: Frick 1992/1993, 327, 403, cat.nr. 47 (Minnertsga); zie ook Capelle 1978, Taf. 

9, nrs. 27-9

Opmerkingen: 6 gaatjes langs de rand

V.2423.1 (figuur 7.25)

Voorwerp: heiligenfibula (subtype van schijffibula)

Context: put 30, stortvondst

Materiaal: cu

Afmeting: 26x25x2 mm

Datering: 850-950

Literatuur: Frick 1992/1993, 293-4, type 2.1

Opmerkingen: ingelegd in rood email

V.6863.1 (figuur 7.26) 

Voorwerp: bloemvormige schijffibula met verhoogd centrum, ingelegd met glaspasta

Context: put 57, spoor 5000 (bouwvoor)

Materiaal: cu

Afmeting: 20x18x6 mm

Datering: 1000-1100

Literatuur: Frick 1992/1993, 326 (datering type niet zeker wegens gebrek aan vondsten 

in gesloten context), 460, Taf. 16. nr. 10 (Trier)

Opmerkingen: 6 bladeren; in centrum vatting voor parel van glaspasta (oorspronkelijk 

waarschijnlijk wit)

V.6875.1 (figuur 7.27)

Voorwerp: schijffibula met kruis

Context: put 57, vlak 1, spoor 5010 (vondstlaag late middeleeuwen)

Materiaal: cu, versiering met email 

Afmeting: 20x20x2 mm

Datering: 850-1000

Literatuur: geen parallellen met stip in centrum; kruis vergelijkbaar met Frick 

1992/1993, type 1.1, zie: Taf.1. nrs.40 (Holle, Niedersachsen), 89 (Wulfsen, 

Niedersachsen), 135 (Maren, Noord Brabant) 

Opmerkingen: -

C. Sieraad
Een bijzondere vondst bestaat uit enkele fragmenten van een zilveren siernaald. De 

naald heeft een relatief klein kopje dat bolrond is. Onder het kopje is een verdikking 

in de steel. Van de steel is slechts de bovenkant bewaard gebleven. Op dit deel is een 

versiering aangebracht met verticale groeven. De rest van de steel was hoogstwaar-

schijnlijk glad. 

V.6035.1 

Voorwerp: siernaald

Context: put 54, vlak 2, spoor 5020 (vondstlaag Romeinse tijd/late middeleeuwen)

 Figuur 7.24 
Schijffibula, v.464.1, voorkant (a) en achter-
kant (b). Foto: Restaura. Schaal 1:1

Figuur 7.25
Heiligenfibula, v.2423.1, voorkant (a) en 
achterkant (b). Foto: Restaura. Schaal 1:1 

 Figuur 7.26 
Bloemvormige schijffibula, v.6863.1. 
Foto: Restaura. Schaal 1:1

 Figuur 7.27
Schijffibula met kruis, v.6875.1. Foto: Restaura. 
Schaal 1:1

a b

a b
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Materiaal: ag 

Afmeting: breedte kop 4 mm

Datering: vroege middeleeuwen

Literatuur: geen directe parallellen

Opmerkingen: verticale groeven op steel

D. Persoonlijke verzorging
In de categorie persoonlijke verzorging werd een gordelgarnituur aangetroffen. Deze 

bestaat uit een ring waar twee voorwerpen aan hangen (figuur 7.28). Eén voorwerp 

is een pincet, het tweede is incompleet, waarschijnlijk was het een oorlepel of nagel-

schoonmaakinstrument.

V.1359.1 (figuur 7.28)

Voorwerp: gordelgarnituur

Context: put 30, vlak 1 (vlakvondst, vondstlaag late middeleeuwen)

Materiaal: cu

Afmeting: pincet 43x6 mm

Datering: vroege middeleeuwen 

Literatuur: vergelijk Knol 2007, 305

Riemtongen zijn metalen verstevigingen aan het uiteinde van de riem. In een dezelfde 

vondstlaag uit de late middeleeuwen is een kort breed exemplaar gevonden, zonder 

versiering

V.6837.1

Voorwerp: riemtong

Context: put 57, vlak 1, spoor 5010 (vondstlaag late middeleeuwen)

Materiaal: cu 

Afmeting: breedte 21 mm

Datering: middeleeuwen

Literatuur: -

Opmerkingen: zeer slecht

E. Klinknagels en scheepssintels
In het westen van het plangebied zijn op verschillende plekken in de vondstlaag (uit 

de late middeleeuwen) scheepsonderdelen gevonden. Het gaat om zes klinknagels en 

een sintelnagel, ook wel scheepssintel genoemd. Deze voorwerpen worden regelmatig 

gevonden in omstandigheden die niet direct met scheepvaart te maken hebben. 

Wanneer een schip namelijk niet meer als zodanig functioneerde en ontmanteld 

werd, kregen de onderdelen een nieuwe bestemming. Vooral de houten planken 

konden goed worden hergebruikt en ze kwamen bijvoorbeeld terecht in kademuren, 

beschoeiingen, grafkisten441 en bekistingen van waterputten. Een goed voorbeeld 

van deze laatste categorie is het scheepshout uit waterput 220 in werkput 57 (zie H5, 

paragraaf 5.4.1 en kaartbijlage 5.7). Het is ook niet ondenkbaar dat het scheepshout 

opgestookt werd in de haard.

De metalen verbindingen bleven veelal in de planken aanwezig. Wanneer vervolgens 

het hout verging of verbrandde, kon het metaal overblijven en met de as worden 

afgevoerd. 

441  Op twee grafvelden is scheepshout in grafkisten aangetroffen, in Vlaardingen (De Ridder 
2006, 1e helft 11e eeuw) en in een graf in Solleveld, een Merovingisch grafveld (Waasdorp en 
Eimermann 2008). 

Figuur 7.28 
Gordelgarnituur, v.1359.1. Foto: Restaura. 
Schaal 1:1
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Sintelnagels en klinknagels zijn afkomstig van twee verschillende scheepsbouwtradi-

ties. Sintelnagels komen voor in de zogenaamde karveelbouw.442 Bij deze wijze van 

constructie werden de planken van de scheepshuid tegen elkaar aan geplaatst. Kieren 

werden met mos gedicht, en bedekt met een houten latje. Dit geheel werd aan de 

wand bevestigd met kleine ijzeren strippen, de sintelnagels. Klinknagels komen uit de 

zogenaamde Scandinavische overnaadse scheepsbouwtraditie. Met deze bouwwijze 

werden schepen gemaakt van planken die elkaar deels overlapten. De planken werden 

aan elkaar met de klinknagels bevestigd. Een aantal malen was van dergelijke schepen 

een herkomst van het hout te bepalen en in die gevallen kwamen de betreffende 

schepen uit Engeland, Duitsland en Noordwest Europa (het oude Frisia).443 

De schepen die in deze traditie zijn gebouwd waren hoogstwaarschijnlijk zeegaande 

vaartuigen en hun resten worden gevonden op locaties langs de kust en langs rivieren, 

locaties die met overzeese handel in aanraking kwamen.444  

V.676.1 (figuur 7.29) 

Voorwerp: klinknagel

Context: put 28, vlak 2, spoor 6040, (vondstlaag late middeleeuwen, onder brandlaag 

huis NH07-10, zie paragraaf 5.4.4 en kaartbijlage 5.7)

Materiaal: fe

Afmeting: lengte 48 mm; binnenlengte 37 mm; ruit 25x(?) mm

Datering: -

Literatuur: -

Opmerkingen: compleet, mooi exemplaar

V.1206.2 

Voorwerp: klinknagel 

Context: put 30, vlak 1 (vlakvondst, vondstlaag late middeleeuwen)

Materiaal: fe

Afmeting: lengte 27 mm; binnenmaat 13 mm, ruit: 30x(?) mm

Lengte: 27

Datering: -

Literatuur: -

Opmerkingen: zeer kort exemplaar

V.2446.1

Voorwerp: klinknagel

Context: put 33, vlak 2 (vlakvondst, vondstlaag late middeleeuwen)

Materiaal: fe

Afmeting: lengte 48 mm; ruit circa 40x25 mm

Datering: -

Literatuur: -

Opmerkingen: compleet, maar ruit verschoven;

442  Vlierman 1996, 11.
443  Engelse herkomst in Tiel (Dijkstra 1998, 44-6, een of twee schepen, hout gekapt tussen 971 

en 1008) en Vlaardingen (De Ridder 2006, 10, hout gekapt rond 1009), Zuidduitse herkomst 
en Duits of Vlaams/Nederlands  in Katwijk (Waldus in voorbereiding); Noord-West Europa in 
Vlaardingen (De Ridder 2006, 11, kapdatum onbekend).

444  Katwijk: Waldus, in voorbereiding; Dorestad (9e eeuws scheepshout): Vlierman 1998; Tiel 
(vroeg 11e eeuws scheepshout met klinknagels, gevonden in de haven): Dijkstra 1998; 
Vlaardingen (vroeg 11e eeuws scheepshout met klinknagels, gevonden bij begravingen): 
Vlierman 2002, Leidsche Rijn (nederzetting langs Oude Rijn, 575-800, 8 losse klinknagels in 
rivierbedding): Kerkhoven 2010, 238. 

 Figuur 7.29 
Klinknagel, v.676.1. Foto: Restaura. Schaal 1:1  
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V.7847.1

Voorwerp: 3 klinknagels

Context: put 57, vlak 2, spoor 26 (vlek, vermoedelijk vondstlaag late middeleeuwen)

Materiaal: fe

Afmeting: lengte 60 mm; binnenmaten respectievelijk 49, 50 en 53 mm; ruit circa 

35x20/25 mm

Datering:

Literatuur:

Opmerkingen: compleet

V.1206.1

Voorwerp: sintelnagel, type A 

Context: put 30, vlak 1 (vlakvondst, vondstlaag late middeleeuwen)

Materiaal: fe

Afmeting: - (incompleet)

Datering: 1000-1075.

Literatuur: Vlierman 1996, 59, cat.nr. 2 (Duisburg, circa 1000 n.Chr.).

Opmerkingen: bijna compleet; lijkt schuine bovenkant te hebben, mogelijk om hem 

beter in het hout te kunnen slaan (dit komt niet vaak voor, gezien in Malburg, een 

rurale nederzetting uit de volle middeleeuwen, waar veel sintelnagels zijn gevonden 

met een schuine bovenkant)445

F. Militair
Een bijzondere vondst is een speerpunt (figuur 7.30). De punt van het blad is licht 

verbogen, waarschijnlijk als gevolg van gebruik. Wapens als speren werden vooral 

ingezet in de jacht. De aanwezigheid van een speerpunt is mogelijk te zien als een 

normaal verschijnsel in een vroegmiddeleeuwse nederzetting. Mannen droegen 

waarschijnlijk standaard een wapenrusting bij zich.446

V.1360.1 (figuur 7.30)

Voorwerp: speerpunt

Context: put 30, vlak 1 (vlakvondst, vondstlaag late middeleeuwen)

Materiaal: fe

Afmeting: lengte blad 265 mm, breedte blad 28 mm

Datering: 500-1000

Literatuur: determinatie J. Hilkhuijsen, Legermuseum Delft

Opmerkingen: aanwezig zijn: blad (puntje afgebroken) en angel; lengte blad 265 mm, 

breedte blad 28 mm; doorsnede driehoekig, 1 platte zijde

7.2.4 Metaal uit de late middeleeuwen

A. Gebouw
Uit de late middeleeuwen zijn drie sleutels afkomstig. Eén sleutel is een klein 

exemplaar met een rond handvat (figuur 7.31). Zowel de baard als het handvat is 

versierd met ingeponste puntcirkels en gekraste lijnen. De tweede heeft een klein 

ovaal handvat. De baard is incompleet. De derde sleutel is in een zeer slechte toestand. 

445  Nooijen 2000, 175.
446  Kerkhoven 2009, 245, naar aanleiding van de aanwezigheid van een speerpunt in een vroeg-

middeleeuwse nederzetting.

Figuur 7.30
Speerpunt, v.1360.1. Foto: Restaura. Schaal 1:2
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Het röntgenonderzoek maakte duidelijk dat hij zo goed als compleet is en een rond 

handvat heeft.

V.839.1 (figuur 7.31)

Voorwerp: sleutel

Context: put 28, vlak 3 (vlakvondst, vondstlaag late middeleeuwen)

Materiaal: cu

Afmeting: lengte 44 mm

Datering: 1200-1400

Literatuur: geen directe parallellen, zie voor vorm Olivier 1994, 274.

Opmerkingen: -

V.5005.1 

Voorwerp: sleutel

Context: put 56, vlak 1, spoor 5010 (vondstlaag late middeleeuwen)

Materiaal: fe

Afmeting: lengte 65 mm

Datering: late middeleeuwen

Literatuur: vergelijk voor vorm handvat: Vrede 1994, 154, afb. VII-56.3 (datering context 

onbekend)

Opmerkingen: baard incompleet

V.8001.1

Voorwerp: sleutel

Context: put 66, vlak 1, spoor 5020 (vondstlaag Romeinse tijd/late middeleeuwen)

Materiaal: fe 

Afmeting: 88x?X10 mm

Datering: late middeleeuwen

Literatuur: - 

Opmerkingen: -

B. Kledingaccessoires

B1. Gespen
Ook in deze periode bestaat de grootste groep metaalvondsten uit kledingaccessoires. 

Nu gaat het echter voornamelijk om gespen.

Een klein tinnen schoengespje heeft de vorm van een dubbele ovaal (figuur 7.32). Dit 

soort gespjes kwam veelvuldig voor in de 15e en 16e eeuw. Zij werden gebruikt op 

schoeisel en met name op trippen.447 De angel is, zoals meestal, van ijzerdraad. Drie 

D-vormige gespen hebben een onversierde beugel. Een vierde gesp met D-vormige 

opening heeft een vijfhoekige buitenzijde. 

Er zijn ook twee gespen met een ovale beugel. Eén ervan – afkomstig uit een greppel 

haaks op huis NH07-10 - heeft een integrale beslagplaat (figuur 7.33, zie paragraaf 

5.4.4 en kaartbijlage 5.7). Volgens Engelse archeologen werden deze gespen mogelijk 

gebruikt om ruitersporen aan de voet van de ruiter te bevestigen.448 In Londen is een 

vergelijkbaar gespje gevonden in combinatie met een ruiterspoor.449 Ook de tweede 

ovalen gesp heeft een integrale beslagplaat (figuur 7.34). Deze is voorzien van twee 

447  Zie Goubitz 1988, 154-8, afb. 111, 114.
448  Egan 1995, 150; Egan & Pritchard 1991, 78; Whitehead 1996, 32-34
449  Egan 1995, 150, cat. nr. 377.

 Figuur 7.31 
Sleutel, v.839.1. Foto: Restaura. Schaal 1:1  
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lange sleuven, waardoor het leder zichtbaar geweest moet zijn. Een bijzondere vorm is 

een vijfhoekige beugel (figuur 7.35). Van deze vorm zijn geen parallellen bekend.

  

V.31.1 (figuur 7.32)

Voorwerp: gesp, dubbele ovaal

Context: put 20, vlak 3, spoor 5050 (vondstlaag Romeinse tijd/late middeleeuwen)

Materiaal: sn en fe

Afmeting: 18x13x2 mm (maximale binnenbreedte: 8 mm)

Datering: 1400-1600

Literatuur: Goubitz 1988, 154-8, figuur 111, 114

Opmerkingen: met naaldrust 

V.465.1

Voorwerp: gesp, D-vormig

Context: put 28, vlak 1, spoor 6030 (vondstlaag late middeleeuwen)

Materiaal: cu

Afmeting: 23x21x4 mm (maximale binnenbreedte: 8 mm)

Datering: 1250-1500

Literatuur: -

Opmerkingen: -

V.751.1 (figuur 7.33)

Voorwerp: gesp, ovaal

Context: put 27, vlak 3, spoor 18 (korte greppel haaks op/ten westen van huis NH07-10, 

late middeleeuwen)

Materiaal: cu

Afmeting:  33x30x3 mm (maximale binnenbreedte: 12 mm)

Datering: 1200-1400

Literatuur: geen directe parallellen, zie voor vergelijkbare gespen: Egan & Pritchard 

1991, fig. 48; Egan 1995, 151, fig. 109; Whitehead 1996, 32-34

Opmerkingen: integrale beslagplaat

V.1451.1 (figuur 7.34)

Voorwerp: gesp, ovaal

Context: put 30, vlak 1 (vlakvondst, vondstlaag late middeleeuwen)

Materiaal: cu

Afmeting: 36x22x4 mm (maximale binnenbreedte: 17 mm)

Datering: 1250-1400

Literatuur: geen directe parallellen, zie voor verwante gesp: Whitehead 1996, 35, No. 

202 (1250-1400)

Opmerkingen: integrale beslagplaat

V.1646.1

Voorwerp: gesp, D-vormig

Context: put 31, vlak 1 (vlakvondst, vondstlaag late middeleeuwen)

Materiaal: cu

Afmeting: 19x17x3 mm (maximale binnenbreedte: 10 mm)

Datering: late middeleeuwen 

Literatuur: - 

Opmerkingen: angel mogelijk van fe (niet meer aanwezig)

Figuur 7.34 
Gesp, v.1451.1. Foto: Restaura. Schaal 1:1 

Figuur 7.32 
Gesp, v.31.1. Foto: Restaura. Schaal 1:1 

Figuur 7.33 
Gesp, v.751.1. Foto: Restaura. Schaal 1:1  
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V.1648.1 (figuur 7.35)

Voorwerp: gesp, vijfhoekig

Context: put 31, vlak 1 (vlakvondst, vondstlaag late middeleeuwen)

Materiaal: fe

Afmeting: 61x38x4 mm

Datering: late middeleeuwen?

Literatuur: -

Opmerkingen: breuk in beugel

V.5013.1

Voorwerp: gesp, D-vormige beugel, buitenzijde vijfhoekig

Context: put 56, vlak 1, spoor 5010 (vondstlaag late middeleeuwen)

Materiaal: cu 

Afmeting: 30x29x4 mm.; breedte opening maximaal 2 mm

Datering: 1200-1500

Literatuur: -

Opmerkingen: as ingesnoerd; naald afwezig

V.6899.1

Voorwerp: gesp, D-vormige beugel

Context: put 59, vlak 1, spoor 5000 (bouwvoor)

Materiaal: cu 

Afmeting: 18x15x4 mm; maximale breedte binnenzijde 13 mm

Datering: 1200-1500

Literatuur: Egan & Pritchard 1991, 68 ff.

Opmerkingen: compleet; as ingesnoerd

B2. Gespbroche
De gespbroche had een dubbele functie. Hij werd gebruikt om de bovenkleding te 

sluiten, maar in de loop der tijd droeg men hem meer en meer als sieraad.450  Dit 

exemplaar behoort vanwege zijn licht uitgevoerde beugel meer bij de laatste groep. 

De ronde beugel is versierd met insnoeringen die in groepjes van vijf zijn geplaatst. De 

angel ontbreekt helaas. Resten van ijzerroest op de beugel doen vermoeden dat de 

angel van ijzer is geweest. Dit lijkt vreemd, want ijzer werd niet vaak toegepast bij dit 

soort siervoorwerpen. 

V.5065.1

Voorwerp: gespbroche

Context: put 56, vlak 1, spoor 5010 (vondstlaag late middeleeuwen)

Materiaal: cu 

Afmeting: diameter 32 mm

Datering: 1200-1400

Literatuur: -

Opmerkingen: angel ontbreekt (was mogelijk van ijzer); beugel versierd met 

insnoeringen in groepjes van vijf

B3. Beslag
Naast gespen zijn er ook twee of drie beslagstukjes aanwezig. Deze hebben 

waarschijnlijk op een gordel gezeten. V.806.1 is een opengewerkt vierkant beslagstukje 

450  Janssen & Thelen 2007, 126-7.

Figuur 7.35 
Gesp, v.1648.1. Foto: Restaura. Schaal 1:1 
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(figuur 7.36). Het is versierd met een reliëf van diagonale lijnen en stippen. Het tweede 

stuk is een rond beslag. Langs de rand is een parelrand en het midden is verhoogd. In 

de late middeleeuwen waren de gordels uitbundig versierd met grote hoeveelheden 

van deze beslagstukjes naast elkaar.451  Een bijzonder beslagstukje heeft de vorm van 

een gezichtje (figuur 7.37). Dit voorwerpje zou ook een profaan insigne kunnen zijn. 

Gedurende de late middeleeuwen werden insignes door mensen uit alle lagen van de 

bevolking gedragen. Men droeg ze als versiering, als amulet of om te laten zien dat 

men bij een bepaalde groepering hoorde. Dit zijn de zogenaamde profane insignes. 

Daarnaast zijn er ook religieuze insignes, waarmee men zijn geloof uitte en pelgrimsin-

signes, die men op pelgrimstocht verkreeg. Het verschil tussen een beslagstuk en een 

insigne is te zien aan de achterzijde. Bij een beslagstukje zit daar een pin (of een gaatje 

voor een nageltje) en bij een insigne zit er een naald. Helaas is bij dit stuk de verbinding 

niet goed te zien.

V.806.1 (figuur 7.36)

Voorwerp: beslag?

Context: 27, vlak 3, spoor 82 (greppel, late middeleeuwen)

Materiaal: cu

Afmeting: 25x25x2 mm

Datering: late middeleeuwen

Literatuur: vorm sterk verwant aan sn/pb broche uit Londen, zie: Egan & Pritchard 

1991, nr.1344, p.257 (1270-1350)

Opmerkingen: mogelijk op gordel

V.1225.1

Voorwerp: beslag

Context: put 30, vlak 1 (vlakvondst, vondstlaag late middeleeuwen)

Materiaal: sn

Afmeting: 14x13x1 mm

Datering: 1300-1500

Literatuur: Egan & Pritchard 1991, 169, nr. 816 (geen datering); andere vergelijkbare 

beslagstukken: nrs. 805-817, 852-854 (1350-1450)

Opmerkingen: niet geconserveerd; integrale nagel

V.1328.1 (figuur 7.37)

Voorwerp: beslag? 

Context: put 28, vlak 3, (vlakvondst, vondstlaag late middeleeuwen)

Materiaal: sn/pb

Afmeting: 20x10 mm

Datering: late middeleeuwen

Literatuur: geen directe parallellen, vergelijk voor beslagstuk in de vorm van een kopje: 

Egan & Pritchard 1991, 202, nr. 1092 (1400-1450), voor insignes: van Beuningen & 

Koldeweij 1993, 352, afb. 592 (1375-1425); 254, figuur 608 (1375-1425)

Opmerkingen: gezichtje

C. Sieraad
Een ring met een negenhoekige buitenkant heeft een inscriptie van enkele letters met 

daartussen steeds een kruis (figuur 7.38). De letters zijn niet leesbaar. Misschien zijn ze 

dat ook nooit geweest. Ringen met een (verbasterde) inscriptie komen veelvuldig voor 

451  Zie bijvoorbeeld Willemsen 2009, Egan & Pritchard 1991, 165 ff, voor riemen met rijen ronde 
beslagstukjes. 

Figuur 7.37 
Beslag (?) met gezichtje, v.1328.1. 
Foto: Restaura. Schaal 2:1  

Figuur 7.36 
Beslag (?), v.806.1. Foto: Restaura. Schaal 1:1  
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in de late middeleeuwen. Vooral in de 15e eeuw is er een grote toename te zien in het 

voorkomen van ringen.452 Ook de niet-edelen gingen ringen dragen en men begon ze 

ook in grotere hoeveelheden te maken in onedele metalen, zoals koperlegeringen. Met 

een binnendiameter van 20 mm. is de ring is geschikt voor de ringvinger van een man, 

naar de huidige maatvoering.453

V.1640.1 (figuur 7.38)

Voorwerp: ring

Context: put 31, vlak 1 (vlakvondst, vondstlaag late middeleeuwen)

Materiaal: cu

Afmeting: 21x21x4 mm; binnendiameter 20 mm

Datering: late middeleeuwen (15e eeuw)

Literatuur: geen directe parallellen, vergelijk Janssen en Thelen 2007, 124, figuur 21, 1 

t./m. 4 

Opmerkingen: - 

D. Visserij 
Een loden plaatje heeft dienst gedaan als netverzwaring. Deze plaatjes zaten om de 

randen van de netten heen gerold.

V. 2446.1

Voorwerp: netverzwaring

Context: put 33, vlak 2 (vlakvondst, vondstlaag late middeleeuwen)

Materiaal: pb

Afmeting: lengte 32 mm

Datering: late middeleeuwen 

Literatuur: - 

Opmerkingen: niet langer opgerold

E. Vervoer
Een vondstlaag (spoor 5020 in werkput 60), bevatte naast Romeins materiaal ook 

vondsten uit de late middeleeuwen, waaronder een hoefijzer. Van het ijzer is slechts 

de helft bewaard. Door slijtage is de voorzijde zo dun geworden dat hij op die plaats 

in twee stukken gebroken is. Misschien had het hoefijzer een kalkoen, een verdikking 

aan de achterzijde ter verbetering van de grip op de weg, maar deze is dan geheel 

weggesleten. In de vondstlaag uit de late middeleeuwen (spoor 5010 in werkput 55) 

is een hoefnagel gevonden. Ook deze vertoont sporen van slijtage. De nagel heeft de 

vorm van een paddenstoel (of van een stemschroef van de viool, zoals hij in het Engels 

genoemd wordt (fiddle key)).

V. 5304.1

Voorwerp: hoefijzer

Context: put 60, vlak 2, spoor 5020 (vondstlaag Romeinse tijd/late middeleeuwen)

Materiaal: fe 

Afmeting: -

Datering: 1350-1600

Literatuur: Clark 1995, 88 ff., type 4 

Opmerkingen: -

452  Janssen en Thelen 2007, 123.
453  Mondelinge mededeling M. Hoppel, edelsmid.

Figuur 7.38 
Ring, v.1640.1: bovenkant (a) en zijkant met 
(verbasterde) inscriptie (b). Foto: Restaura. 
Schaal 2:1
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V. 5216.1

Voorwerp: hoefnagel, type fiddle key

Context: put 55, vlak 1, spoor 5010 (vondstlaag late middeleeuwen)

Materiaal: fe 

Afmeting: -

Datering: 1050-1350

Literatuur: Clark 1995, 85-7 

Opmerkingen: lichte slijtage op bovenkant kop

7.2.5 Metaal uit de late middeleeuwen-nieuwe tijd

Een aantal voorwerpen heeft een vorm, die zowel in de late middeleeuwen als in de 

nieuwe tijd voorkomt. Hieronder worden zij beschreven.

A. Kledingaccessoires

A1. Gespen

V.429.1

Voorwerp: gesp, rechthoek

Context: put 24, vlak 2, spoor 5050 (vondstlaag nieuwe tijd)

Materiaal: cu

Afmeting: 23x20x4 mm (maximale binnenbreedte: 15 mm)

Datering: 1400-1600

Literatuur: -

Opmerkingen: -

V.1201.1

Voorwerp: gesp, rond

Context: put 30, vlak 1, spoor 24 (paalkuil uit N-Z georiënteerd hekwerk nieuwe tijd)

Materiaal: cu

Afmeting: 19x18x(?) mm (maximale binnenbreedte: 14 mm)

Datering: 1350-1650

Literatuur: -

Opmerkingen: -

V.5086.1

Voorwerp: gesp, D-vormige beugel

Context: put 60, vlak 1, spoor 5010 (vondstlaag late middeleeuwen)

Materiaal: cu 

Afmeting: 30x33x4 mm; binnen 23 mm

Datering: late middeleeuwen/nieuwe tijd

Literatuur: - 

Opmerkingen: onversierde beugel; vijlsporen op de achterzijde

Drie gespen hebben eenzelfde bijzondere vorm. De rechthoekige beugel heeft een 

as die niet in verlengde van de beugel is geplaatst, maar er bovenop. De as bevindt 

zich ook niet helemaal aan het einde van de beugel, zodat er twee nokjes uitsteken. 

De gespen zijn verder niet versierd. Van deze vorm zijn vooralsnog geen parallellen 

bekend.
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V.5218.1

Voorwerp: gesp, rechthoekige beugel

Context: put 55, vlak 1, spoor 5010 (vondstlaag late middeleeuwen)

Materiaal: cu 

Afmeting: dikte 3 mm

Datering: -

Literatuur: - 

Opmerkingen: naald en deel beugel bewaard; as niet in verlengde beugel 

V.5221.1

Voorwerp: gesp, rechthoekige beugel

Context: put 55, vlak 1, spoor 5010 (vondstlaag late middeleeuwen)

Materiaal: cu 

Afmeting: 25x31x4 mm; breedte binnen 22 mm

Datering: -

Literatuur: - 

Opmerkingen: compleet; as niet in verlengde beugel

V.6852.1 

Voorwerp: gesp, rechthoekige beugel

Context: put 57, vlak 1, spoor 5010 (vondstlaag late middeleeuwen)

Materiaal: cu 

Afmeting: 25x32x5 mm; binnen 22 mm

Datering: -

Literatuur: - 

Opmerkingen: compleet; as niet in verlengde beugel

Van messen blijven de handvatten, die doorgaans van organisch materiaal zijn 

gemaakt, zelden bewaard. Ook de twee messen die hier zijn gevonden bestaan nog 

slechts uit het lemmet en (een deel van) de angel. 

V.706.1 

Voorwerp: mes, versmalde angel

Context: put 27, vlak 2, spoor 44 (vlek/nazak vondstlaag late middeleeuwen)

Materiaal: fe en ?

Afmeting: lengte lemmet 80 mm; breedte lemmet 14 mm

Datering: late middeleeuwen/nieuwe tijd

Literatuur: -

Opmerkingen: aanwezig zijn lemmet en angel; lemmet vrij klein, zowel de snijkant als 

de rug is naar de punt toe gebogen

V.5145.1

Voorwerp: mes met versmalde angel

Context: put 60, vlak 1, spoor 5010 (vondstlaag late middeleeuwen)

Materiaal: fe en ? 

Afmeting: lengte lemmet 90 mm; breedte lemmet 20 mm

Datering: late middeleeuwen/nieuwe tijd

Literatuur: aanwezig zijn lemmet en een deel van de angel

Opmerkingen: aanwezig zijn lemmet en angel (deels); lemmet vrij klein
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B. Handel en nijverheid
Ook van een loden gewicht is de datering niet bekend. Vanwege zijn aanwezigheid in 

een context uit de late middeleeuwen/nieuwe tijd, is het aannemelijk dat hij uit deze 

periode stamt. Het heeft een cilindrische vorm, licht toelopend naar de onderzijde. In 

het midden bevindt zich een verticale doorboring, die aan de bovenkant groter is dan 

aan de onderkant.

V.6847.1 

Voorwerp: gewicht

Context: put 57, vlak 1, spoor 5010 (vondstlaag late middeleeuwen)

Materiaal: pb 

Afmeting: diameter doorboring, boven 7 mm, onder 5 mm

Datering: -

Literatuur: -

Opmerkingen: gewicht 124,9 g

7.2.6 Metaal uit de nieuwe tijd

Een aantal metaalvondsten dateert uit de nieuwe tijd. Een groot deel is afkomstig 

uit werkputten 20 t/m 25 in de noordoosthoek van het plangebied. Uitgaande van 

de ligging en datering zijn de voorwerpen te koppelen aan de 17e- en 18e-eeuwse 

bewoning van boerderij Hooghwerf, zoals afgebeeld op de kaart van Kruikius (zie 

paragraaf 5.5, figuur 5.102 en kaartbijlage 5.7).

A. Kledingaccessoires

A1. Gespen
Vier gespen zijn te plaatsen in de nieuwe tijd. Twee gespen hebben een dubbel 

ovale beugel, die onversierd is gebleven. De andere hebben een D-vormige beugel. 

Waarschijnlijk zijn deze laatste afkomstig van een schoen.454 Vanaf de late 17e eeuw 

ging men schoenen met grote en vaak ook rijkversierde gespen dragen. Het gaat hier 

om relatief eenvoudig exemplaren met onversierde beugel. 

V.15.1

Voorwerp: gesp, dubbele ovaal

Context: put 20, vlak 1, spoor 5030 (vondstlaag nieuwe tijd)

Materiaal: cu

Afmeting: ?X29x3 mm (maximale binnenbreedte: 19 mm)

Datering: 1500-1700

Literatuur: -

Opmerkingen: deel beugel en naald aanwezig; naaldrust

V.344.1 

Voorwerp: gesp, D-vormig 

Context: put 24, vlak 1, spoor 5010 (vondstlaag nieuwe tijd)

Materiaal: cu

Afmeting: 25x23x3 mm 

Datering: 1650-1725

Literatuur: Whitehead 1996, 96 ff.

Opmerkingen: aanwezig zijn beugel en angel; met middenstijl

454  Zie Whitehead 1996, 96 ff.
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V.459.1

Voorwerp: gesp, D-vormig

Context: put 27, vlak 1, spoor 6030 (vondstlaag nieuwe tijd)

Materiaal: cu

Afmeting: 23x39x8 mm (maximale binnenbreedte: 30 mm)

Datering: 1350-1600

Literatuur: -

Opmerkingen: -

V.807.1

Voorwerp: gesp, dubbele ovaal

Context: put 27, vlak 3 (vlakvondst, vondstlaag nieuwe tijd)

Materiaal: cu

Afmeting: 25x23x2 mm (maximale binnenbreedte 17 mm)

Datering: 1500-1700

Literatuur: -

Opmerkingen: alleen beugel bewaard

A2. Knopen
Ook zijn er twee knopen te noemen, beide gevonden in een vondstlaag uit de late 

middeleeuwen. Vermoedelijk bevat de vondstlaag bovenin ook geroerde vondsten uit 

de nieuwe tijd. De knopen zijn namelijk te dateren in de late 17e-vroege 18e eeuw. Eén 

exemplaar is versierd met een reliëfafbeelding van een roos.

V.5564.1 

Voorwerp: knoop

Context: put 52, vlak 1, spoor 5010 (vondstlaag late middeleeuwen)

Materiaal:  cu

Afmeting: 13x12x4 mm

Datering: 1675-1750

Literatuur: -

Opmerkingen: niet versierd

V.7958.1

Voorwerp: knoop

Context: put 64, vlak 1, spoor 5010 (vondstlaag late middeleeuwen)

Materiaal: cu 

Afmeting: 11x10x4

Datering: 1675-1725

Literatuur: -

Opmerkingen: versierd met roosafbeelding 

Een zilveren filigraan fragmentje is afkomstig van een Zeeuws knoopje. Zeeuwse 

mannen droegen dit aan hun kostuum vanaf de 18e eeuw. Later gingen vrouwen ze ook 

als versiering dragen, tot op heden zelfs in heel Nederland.

V.8.1 

Voorwerp: Zeeuws knoopje 

Context: put 20, vlak 2, spoor 5035 (vondstlaag nieuwe tijd)

Materiaal: ag

Afmeting: - (incompleet)
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Datering: 1700-?

Literatuur: -

Opmerkingen: fragment

B. Naaigerei
Onder het materiaal bevinden zich twee vingerhoeden en een naairing, gevonden op 

verschillende locaties in de noordoosthoek van het plangebied.  

B1. Naairing
V.242.1 

Voorwerp: naairing

Context: put 20, vlak 1, spoor 5030 (vondstlaag nieuwe tijd)

Materiaal: cu

Afmeting: 16x16x11 mm

Datering: 1500-1650

Literatuur: Langedijk & Boon 1999, 49

Opmerkingen: handgeput

B2. Vingerhoed
V.248.1

Voorwerp: vingerhoed

Context: put 23, vlak 1, spoor 5030 (vondstlaag nieuwe tijd)

Materiaal: cu

Afmeting: hoogte: 21 mm

Datering: nieuwe tijd

Literatuur: 

Opmerkingen: conditie te slecht om verder te kunnen determineren, bedekt met dikke 

laag corrosie

V.365.1 

Voorwerp: vingerhoed

Context: put 25, vlak 1, spoor 5030 (vondstlaag nieuwe tijd)

Materiaal: cu

Afmeting: hoogte 20 mm

Datering: 1650-1750

Literatuur: Langedijk & Boon 1999, 84-5

Opmerkingen: handgeput; verdikte rand met erboven 2 rijen verticale groefjes

B3. Onbekend
Ten slotte is er een voorwerpje waarvan de functie vooralsnog onduidelijk is. Het is een 

schildvormig plaatje met scharnier waaraan een strip hangt. 

V.17.1

Voorwerp: onbekend

Context: put 21, vlak 1, spoor 5030 (vondstlaag nieuwe tijd)

Materiaal: cu

Afmeting: 30x24x1 mm

Datering: nieuwe tijd?

Literatuur: -

Opmerkingen: - 
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7.2.7 Metaal uit de Romeinse tijd of de middeleeuwen

In drie verschillende contexten is een ijzeren kram gevonden. Krammen zijn niet 

goed te dateren. Hun vorm is louter bepaald door hun functie, waardoor ze niet of 

nauwelijks een vormontwikkeling kennen. De drie contexten waarin ze zijn gevonden 

komen qua datering niet overeen. Een kram komt uit een vondstlaag uit de late 

middeleeuwen (figuur 7.39), de tweede kram uit een Romeinse/laatmiddeleeuwse kuil 

en de derde uit een Romeinse smeedhaard met mogelijk vroegmiddeleeuwse nazak 

(structuur 561, zie paragraaf 5.3.6 en kaartbijlage 5.6). Mogelijk dateren de krammen 

oorspronkelijk uit de (laat-)Romeinse of vroegmiddeleeuwse periode en is een ervan 

later als opspit in de jongere vondstlaag terechtgekomen. Ze kunnen echter ook uit 

verschillende perioden komen.

Krammen werden gebruikt als verbindingsmiddel tussen twee houten voorwerpen/

planken die naast elkaar gelegen zijn. Ze werden gemaakt van een smalle strip ijzer 

met twee puntige uiteinden, die in een hoek van 90 graden werden omgebogen. 

Nadat ze in het hout geslagen waren, werden de uitstekende punten plat gehamerd. 

Daardoor is het nu mogelijk om de houtdiktes vast te stellen van de planken waar de 

krammen in zaten. In dit geval waren de planken respectievelijk circa 15, 30 en 24 mm 

dik. 

Een speciale vorm van krammen zijn de reeds genoemde sintelnagels. Hier lijkt het niet 

om sintelnagels te gaan, aangezien beide uiteinden aangepunt zijn. De sintelnagels 

die ons tot nog toe bekend zijn, hebben alle slechts een puntig uiteinde. Het andere 

uiteinde is ofwel recht, ofwel schuin afgekapt. 

V.5201.1 (figuur 7.39, röntgenopname, voorwerp is gestabiliseerd, niet gereinigd) 

Voorwerp: kram

Context: put 55, vlak 1, spoor 5010 (vondstlaag late middeleeuwen)

Materiaal: fe

Afmeting: 70x8 mm

Datering: -

Literatuur: - 

Opmerkingen: voorwerp is gestabiliseerd, niet gereinigd

V.6151.1 

Voorwerp: kram

Context: put 55, vlak 2, spoor 154 (kuil, Romeinse tijd/late middeleeuwen)

Materiaal:  fe

Afmeting: 85x8 mm.

Datering: -

Literatuur: - 

Opmerkingen: -

V.7215.1

Voorwerp: kram

Context: put 59, vlak 1, spoor 13 (smeedhaard met slakken en brons, Romeinse tijd/

nazak vroege middeleeuwen)

Materiaal: fe 

Afmeting: lengte 100 mm

Datering: -

Literatuur: - 

Opmerkingen: -

Figuur 7.39 
Kram, v.5201.1 (röntgenopname). 
Foto: Restaura. Schaal 1:2
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7.2.8 Metaal met onbekende datering

A. Gebouw
Duimgehengen bestaan uit een ronde staaf of as die uit het kozijn steekt en een 

langwerpig beslagstuk met een horizontaal oog, dat om de staaf heen kon draaien. 

Op het terrein zijn twee assen gevonden, zogenaamde duimen. Ze bevonden zich in 

contexten die niet nader gedateerd kunnen worden, maar over het algemeen komen 

ze voor in vindplaatsen vanaf de late middeleeuwen.

V.8002.1 

Voorwerp: duim

Context: put 66, vlak 1, spoor 85 (kuil, Romeinse tijd/ middeleeuwen/ nieuwe tijd)

Materiaal: fe 

Afmeting: hoogte 45 mm

Datering: late middeleeuwen/nieuwe tijd

Literatuur: - 

Opmerkingen: bijna compleet 

V.8003.1

Voorwerp: duim

Context: put 66, vlak 1, spoor 87 (kuil, Romeinse tijd/late middeleeuwen/nieuwe tijd)

Materiaal: fe 

Afmeting: ?x50x10

Datering: late middeleeuwen/nieuwe tijd

Literatuur: -

Opmerkingen:

B. Gereedschap
In de vondstlaag uit de late middeleeuwen is de kop van een bijl gevonden. Het is een 

zogenaamde hamerbijl, omdat hij aan de achterzijde van de kop een hamer heeft. 

Deze hamer is door het gebruik licht vervormd.

V.5261.1 

Voorwerp: bijl

Context: put 56, vlak 2, spoor 5020 (vondstlaag late middeleeuwen)

Materiaal: fe (houten steel afwezig) 

Afmeting kop: 170x82x35 

Datering: -

Literatuur: -

Opmerkingen: -

C. Overig

Beslagstukje?
Van een plat rechthoekig voorwerpje is de functie helaas niet bekend. Het is zelfs 

niet duidelijk of dit voorwerp niet een afgekeurd halffabrikaat is, want er zitten 

onregelmatige stukken in. Wat we zien is een platte, opengewerkte beugel die acht 

vierkante openingen en een langwerpige opening bevat. Op de achterkant zijn kleine 

punten aanwezig. Parallellen van dit voorwerp zijn niet bekend bij de auteur. De 

meest  voor de hand liggende functie is die van beslag. De puntjes zouden kunnen zijn 

aangebracht voor fixatie in het leder.
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V.5264.1 

Voorwerp: beslagstuk?

Context: put 56, vlak 2, spoor 159 (kuil, Romeinse tijd/late middeleeuwen/nieuwe tijd)

Materiaal: cu 

Afmeting: 31x30

Datering: -

Literatuur: -

Opmerkingen: -

7.2.9 Conclusie met beantwoording van de vraagstellingen

In de inleiding zijn de voor het metaal relevante onderzoeksvragen uit het PvE455 

genoemd. Deze worden hier beantwoord.

1.  Uit welke periode(n) dateert de bewoning uit de vroege middeleeuwen? Is het 

plangebied permanent bewoond of treden er hiaten in de bewoning op?

De metaalvondsten – met uitzondering van enkele munten - vertonen een hiaat in 

de bewoning na de Romeinse tijd. Er zijn geen metaalvondsten toe te schrijven aan 

de Merovingische periode. De vroegste middeleeuwse vondst is een sleutel uit de 

Karolingische tijd. Dit beeld is in tegenspraak met het aardewerk uit de Merovingische 

periode. 

Ook bij het onderzoek uit 2004 is geen metaal uit de Merovingische tijd gevonden.456 

Net als op dit terrein zijn daar de vroegste post-Romeinse vondsten te dateren in 

de Karolingische tijd. Vanaf de Karolingische tijd lijkt er tot in de late middeleeuwen 

sprake te zijn van bewoningscontinuïteit. 

Deze hiaat is echter niet aanwezig in de munten. Er zijn slechts drie vroegmiddeleeuw-

se munten aangetroffen. Hiervan zijn er twee geslagen in de Merovingische periode. 

Een sceatta (stekelvarken) dateert uit de periode tussen 680 en 720 en een denarius 

uit de periode tussen 670 en 750. De derde munt is een denarius, geslagen tussen 822 

en 840 onder de Frankische vorst Lodewijk de Vrome. Nu is het wel aannemelijk te 

maken dat de Merovingische munten aan het einde van hun respectievelijke periodes 

zijn geslagen, dus vlak voor 720 en 750. Ook dat ze vervolgens aan het begin van de 

Karolingische periode op de vindplaats terechtkwamen. Munten werden immers een 

lange tijd gebruikt. Maar de aanwezigheid van het Merovingische aardewerk duidt 

wel degelijk op bewoning in deze periode. Wanneer we te maken hebben met kleine 

aantallen vondsten, dan is het toeval altijd een belangrijke factor. We zullen moeten 

aannemen dat het vermeende hiaat niet bestaat en dat dateerbare Merovingische 

vondsten, zoals mantelspelden en andere kledingaccessoires, wel aanwezig waren in 

de nederzetting, maar niet in de grond terecht zijn gekomen.

2.  Wat was het karakter van de nederzetting aan de Zuidweg gedurende de vroege 

middeleeuwen? Was deze uitsluitend agrarisch, of had de nederzetting ook een meer 

centrale rol in het nederzettingsysteem van de regio?

Vroege middeleeuwen
Het beeld van de vroegmiddeleeuwse – Karolingische – vondsten komt overeen met 

dat van andere nederzettingen uit deze periode. Persoonlijke voorwerpen zoals fibulae, 

455  Bult 2007.
456  Van der Feijst 2008, 147; sporen uit de 5e-7e eeuw ontbreken er eveneens..
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pincetten en sleutels zijn doorgaans goed vertegenwoordigd. Het zijn in deze periode 

ook de voorwerpen die bij uitstek van metaal vervaardigd werden. Opvallend is echter 

dat haarnaalden ontbreken.

Werktuigen kunnen ons inzicht geven in de werkzaamheden die op de vindplaats 

werden verricht. Zij worden echter slechts zelden aangetroffen en ook in deze 

nederzetting waren ze niet aanwezig. 

De sintelnagels en klinknagels wijzen op de aanwezigheid van schepen en 

scheepshout. Klinknagels wijzen daarboven ook op toegang tot internationaal 

handelsverkeer. Hoe dat eruit zag is (nog) niet duidelijk. Delen van schepen vinden 

we in belangrijke handelscentra zoals Dorestad en Vlaardingen. Maar meer en meer 

komen we klinknagels ook in kleinere nederzettingen tegen, langs de kust en rivieren, 

zoals Den Haag, Sluis, Leiden en nu dus ook Naaldwijk.457

Late middeleeuwen en nieuwe tijd
In de eerste helft van de late middeleeuwen is er in het westen van het plangebied een 

aantal huizen. In de tweede helft verplaatst de bewoning zich naar het noordoosten. 

Hier bevinden zich de resten van een moated site. Hetzelfde terrein wordt in de 17e-18e 

weer in gebruik genomen: boerderij Hooghwerf.

Ofschoon de laatst genoemde contexten op adel wijzen, valt op dat de 

metaalvondsten over het algemeen vrij eenvoudig zijn, op één vondst na: een gesp die 

mogelijk heeft toebehoord aan een ruiterspoor. 

Hoewel ruitersporen niet langer worden gezien als voorrecht voor edellieden, was het 

waarschijnlijk wel een statussymbool en niet voor iedereen toegankelijk.458 Zeker is het 

echter niet, aangezien ijzeren ruitersporen ook worden aangetroffen in betrekkelijk 

eenvoudige landelijke nederzettingen.459 Waarschijnlijk moet onderscheid verschil 

worden gemaakt tussen ijzeren en vergulde sporen, waarbij vergulde exemplaren 

eerder een relatie hebben met personen van hoge sociale status.460

Boerderij Hooghwerf wordt aan het eind van de 18e eeuw omgebouwd tot armenhuis. 

Het huis in tot in het begin van de 20e eeuw in gebruik geweest. De metaalvondsten 

uit deze periode zijn vrij groot in aantal, maar zij zijn voornamelijk afkomstig uit 

ophogingslagen. Voor de ophogingen is grond gebruikt, gevuld met afval. De herkomst 

van de grond en daarmee van de vondsten is onbekend. Of deze vondsten iets met 

de vindplaats te maken hebben is dus ook onduidelijk en daarmee is hun betekenis 

beperkt.

3.  In hoeverre heeft men in de vroege middeleeuwen de Romeinse resten herbenut als 

bouwmateriaal of als grondstof (metaal) voor economische activiteiten?

In tegenstelling tot de Romeinse tijd zijn er in het metaal uit de middeleeuwen geen 

aanwijzingen voor verhitting of bewerking in het kader van hergebruik.

457  Voor Den Haag: Waasdorp & Eimermann, 2008; Sluis en Leiden: observatie auteur.
458  Ellis 1995, 124, Bult 1995, 23 ff.
459  Nooijen 2001, 64.
460  Van Doesburg & Botman 1999.
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Grofkeramisch bouwmateriaal

A. E. Gazenbeek (Studico) met een bijdrage van L. van Diepen

8.1 Inleiding

In het kader van het uitwerken van de in 2007-2008 uitgevoerde opgravingen 

van een deel van het nederzettingsterrein in Naaldwijk is het bouwmateriaal van 

grofkeramiek462 en leem463 geteld, gewogen en gedetermineerd. Centraal staat de 

vraag wat dit materiaal zegt over de aard van de bebouwing binnen het onderzoeksge-

bied.

Het leem en het grofkeramisch materiaal zijn zeer systematisch, zowel per vlak als per 

spoor, verzameld. Daarbij zijn vrijwel alle fragmenten uit het veld meegenomen. De 

gehanteerde methodiek van verzamelen is van belang om een goed beeld te kunnen 

vormen van de bebouwing die ooit op het onderzoeksterrein heeft gestaan. Belangrijk 

is dat zoveel mogelijk materiaal wordt verzameld en bekeken. Hierbij is het relevant 

dat ook materiaal betrokken wordt dat niet afkomstig is uit sporen. Dit materiaal levert 

namelijk ook relevante informatie over de aard van die bebouwing. Bovendien levert 

juist dit materiaal veel informatie over wat er met die bebouwing is gebeurd nadat de 

vindplaats verlaten is. De tijdens het veldonderzoek gehanteerde verzamelmethode is 

derhalve uitstekend, waardoor de resultaten van het onderhavige onderzoek van het 

leem en het grofkeramisch materiaal een goed beeld kan geven van de bebouwing die 

binnen het onderzoeksgebied aanwezig is geweest. 

8.2 Onderzoeksmethoden

Het grofkeramisch bouwmateriaal is gedetermineerd op type en daarbinnen op 

onderdeel. Fragmenten waarvan het type niet vast te stellen was zijn als indetermi-

neerbaar geclassificeerd. De toewijzing van fragmenten van vlakken als delen van 

tegulae of lateres, is enigszins arbitrair omdat er een aanzienlijke overlap bestaat in 

de respectievelijke diktematen. Deze fragmenten zijn daarom aan de hand van afwer-

kingssporen op boven- en onderzijde ingedeeld.464 Alle fragmenten zijn geteld en 

gewogen. Maten zijn alleen genomen van complete facetten. 

In het bakselonderzoek zijn van alle fragmenten die ingedeeld konden worden naar 

type, de baksels beschreven aan de hand van kleur, insluitsels in de matrix en de 

hardheid en structuur van het baksel. De beschrijving is gebaseerd op macroscopische 

waarneming op de verse breuk, waartoe steeds een nieuw breukvlak is gemaakt met 

462  Het keramisch bouwmateriaal wordt hier aangeduid met de correctere term grofkeramiek. 
Dit is de gangbare term binnen de keramische wereld waarmee dakpannen, metselstenen, 
straatstenen en buizen worden onderscheiden van fijner keramisch bouwmateriaal zoals 
tegels en aardewerk. Daarmee wordt niet alleen een verschil in productgroep maar ook in 
productiemethode weergegeven.

463  ‘Leem’ betreft al het materiaal dat verhit is geweest, maar niet zodanig dat sintering heeft 
plaatsgevonden. In het verleden werd veelal gesproken over ‘hutteleem’. De overgang tussen 
leem en grofkeramiek is een vloeiende: partiële sintering kan bij zowel leem als grofkeramiek 
plaatsvinden. Onderscheid is daarom eerder naar de ontstaanswijze te maken, waarbij dit 
bij grofkeramiek intentioneel is, en bij leem een resultante van toevallige factoren (brand: 
wandmateriaal) of een afgeleide (ovenmateriaal of haarden). Een aparte categorie vormen 
de gebruiksvoorwerpen die doelbewust gebrand worden, echter niet zo heet dat sintering 
optreedt: gewichten, (werp)kogels etc..

464  Over het algemeen is de onderzijde van een later vlakker en met minder uitgesproken ver-
vormingen. Dit wordt vermoedelijk veroorzaakt doordat een drogere massa wordt gebruikt 
bij het vormen (een later hoeft niet verder bewerkt te worden). Tegulae lijken met een nat-
tere, plastischer massa te worden gemaakt, wat vaak zichtbaar is aan de vervormingen aan 
de onderzijde, die daarom regelmatig werd bijgewerkt.

8
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behulp van een steenhouwershamer. Een willekeurig aantal fragmenten is bemonsterd 

ten behoeve van vergelijkend bakselonderzoek in de toekomst. 

Alle fragmenten zijn onderzocht op primaire en secundaire bewerkings- en 

gebruikssporen. Tot de eerste categorie behoren stempels, signaturen, teltekens en 

fabricagesporen. Ook pre coctum  aangebrachte graffiti evenals indrukken van dieren, 

mensen en voorwerpen vallen hieronder. Tot de tweede categorie behoren post 

coctum aangebrachte graffiti, kapsporen, spijkergaten, mortelresten, mechanische 

slijtagesporen465 etc.

Het bouwmateriaal van leem466 is alleen gedetermineerd op (mogelijk) gebruik. Alle 

fragmenten zijn geteld en gewogen. 

8.3 Algemeen

In totaal zijn tijdens de opgravingen 6.238 fragmenten met een totaal gewicht van 

259,781 kg geborgen. Daarvan is tweederde leem en zijn 230 stuks post-Romeins 

materiaal, zodat het een kwart Romeins grofkeramisch bouwmateriaal betreft (tabel 

8.1). Daarvan is ruim 60 % (1.287 stuks) als gevolg van fragmentatie, slijtage of 

verwering niet nader te determineren. Tot slot zijn nog 2 stuks mortel aangetroffen.

type aantal 
(N=6.238)

% gewicht 
(N=259.781)

%

Tegula 268    4,30 66.485 25,59

Imbrex 88 1,41 12.241 4,71

Later 26    0,42 3.462 1,33

Later rechthoekig 72 1,15 33.581 12,93

Tegula hamata? 1 0,02 304 0,12

Tubulus 82 1,31 17.804 6,85

Wandplaat 10 0,16 1.876 0,72

Romeins, niet nader bepaald 1278 20,49 35.476 13,66

Kogel 7 0,11 149 0,06

Gewicht 20 0,32 535 0,21

Gebruiksvoorwerpen 5 0,08 50 0,02

Leem 4004 64,19 64.237 24,73

Grofkeramiek post-Romeins 386 6,19 23.581 9,08

8.4 Keramisch bouwmateriaal uit de Romeinse tijd

8.4.1 Inleiding

In de volgende paragrafen worden de onderzoeksresultaten per categorie besproken: 

het grofkeramisch bouwmateriaal, leem en mortel.

8.4.2 Grofkeramisch bouwmateriaal

Typen
Slechts 30 % (579 fragmenten) van het Romeins grofkeramisch bouwmateriaal kon 

op type gedetermineerd worden. Dit lage percentage weerspiegelt enerzijds de 

465  Onder mechanische slijtagesporen worden die sporen gerekend die ontstaan door schuren, 
krassen etc. als gevolg van belopen of hergebruik als slijpsteen etc.

466  De benaming ‘bouwmateriaal’ is hier enigszins misleidend daar deze categorie zeker niet 
alleen bouwmateriaal omvat maar ook delen van haarden, ovens en gebruiksobjecten van 
verhit leem.

Tabel 8.1 
Aantallen en gewichten grof-keramisch bouw-
materiaal en leem. Gewicht in grammen
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wijze van verzamelen in het veld, anderzijds echter ook de mate van fragmentatie 

van het materiaal, zoals blijkt uit een vergelijking met het materiaal van Forum 

Hadriani. Tijdens het daar door de Universiteit van Amsterdam in 2007-08 uitgevoerde 

onderzoek is een vergelijkbare verzamelstrategie toegepast als in Naaldwijk. Het 

determineerbare materiaal in Forum Hadriani heeft echter een gemiddeld gewicht van 

320,4 g, terwijl het materiaal van Naaldwijk een gemiddeld gewicht heeft van 92,7 g.467 

Veruit de grootste component van het determineerbaar materiaal wordt gevormd door 

dakbedekkingsmateriaal. 

Tegulae (aantal = 14,43%, gewicht = 38,62 % van het totaal) en imbrices (aantal = 4,74%, 

gewicht 7,22 % van het totaal) vormen 45,8 % van het aantal verzameld materiaal 

(tabel 8.2). 

type aantal 
(n=1857)

% gewicht 
(n=172.143)

%

Tegula 268 14,43 66.485 38,62

Imbrex 88 4,74 12.421 7,22

Later 26 1,40 3.462 2,01

Later rechthoekig 72 3,88 33.581 19,51

Lateres totaal 98 5,28 37.043 21,52

Tegula hamata ? 1 0,05 304 0,18

Tubulus 82 4,42 17.804 10,34

Wandplaat 10 0,54 1.876 1,09

Werpkogels 7 0,38 149 0,09

Gewichten 20 1,08 535 0,31

Gebruiksobjecten 5 0,27 50 0,03

Romeins, niet nader bepaald 1278 68,82 35.476 20,61

De tweede categorie met 21,5 % van het verzamelde gewicht, wordt gevormd door 

de lateres, metselstenen met een ronde, rechthoekige of vierkante vorm, bedoeld 

voor opgaand muurwerk, zuilen en dergelijk. Hieronder vallen ook de rechthoekige 

en ronde tegels evenals de vloerplaten die toegepast werden in een hypocaustum. 

Verwarmingselementen zoals tubuli en wandplaten vormen de derde categorie met 

11,6 % van het gewicht en 5,01 % van het aantal aan verzameld materiaal. 

Fragmentatie en conditie
Het materiaal is sterk gefragmenteerd, met een gemiddeld gewicht van 92,7 g. Onder 

het geborgen materiaal bevinden zich geen meer of minder complete exemplaren. 

In vergelijking met een aantal andere vindplaatsen is deze sterke fragmentatie 

goed te zien (tabel 8.3). Het gemiddeld gewicht van de tegulae fragmenten is 248 g, 

wat minder dan 5% van het gewicht van een complete tegula is.468 Bij de robuuste 

rechthoekige lateres bedraagt het gemiddelde gewicht per fragment 466 g, circa 10% 

van het gewicht van een complete later.469  

467  Gazenbeek 2011.
468  De twee complete tegulae uit Forum Hadriani (opgraving BAAC) wegen 6100 en 5800 g. In 

Ewijk zijn meerdere complete tegulae aangetroffen, waarvan vijftien zijn gewogen. Deze 
wegen tussen de 5787 en 9942 g, het gemiddelde gewicht bedraagt 6846 g. Opgemerkt 
dient echter te worden dat bij een deel van deze tegulae een van de flenzen bewust was 
afgekapt, zodat het gemiddelde gewicht van de complete tegulae oorspronkelijk hoger zal 
zijn geweest (Gazenbeek 2009 en 2011b). Brodribb komt tot een gemiddelde van 5806 g (N= 
41) bij tegula van  het badgebouw van Beauport Park. De tegula daar zijn echter wat kleiner. 
(Brodribb 1979a 140-142).

469  Het gewicht van rechthoekige lateres varieert sterk omdat de maatvoering van dit type zeer 
divers is. In dit geval moet zelfs uitgegaan worden van een minimum gewicht, daar de hier 
aangehaalde complete lateres behoren tot het kleinste formaat van dit type. In Forum Hadri-

Tabel 8.2 
Aantal en gewicht Romeins grofkeramisch 
bouwmateriaal in grammen en percentages
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type Naaldwijk 
(N=1857)

Forum Hadriani 
(BAAC)
(N=6975)

Forum Hadriani
 (AAC)
(N=20889)

Ewijk
Villa Keizershoeve
(N=6975)

Helden
Schrames
(N=1618)

Tegula 248,1 242 327,5 612,8 203,2

Imbrex 141,1 169 211,4 247,3 161,2

Later 133,2 285 334,7 445,0 343,6

Later, rond (hypocausttegel rond) 1055 963,5 1267,9

Later rechthoekig 466,4 413 505,5 1000,6

Laters totaal 378,0 781 465,7 792,6

Boogsteen 2914,0

Tegula hamata 304,0 585,8

Tubulus 217,1 187 174,5 152,6

Wandplaat 187,6 271 297,8 514,1

Werpkogels 22,5

Weefgewicht 27,0

Gebruiksobject 12,5

Romeins, niet nader bepaald 17,8 24 42,2 82,1 31,5

Het materiaal vertoont veel verwering als gevolg van langdurige blootstelling aan de 

atmosfeer of secundair gebruik als bijvoorbeeld weg- of erfverharding. De fragmenta-

tiegraad van het vondstmateriaal en het ontbreken van complete stukken, wijst op het 

verwijderen van grofkeramisch materiaal van de vindplaats, waarbij met name dat deel 

van het materiaal werd verwijderd dat nog hergebruikt kon worden. Het valt echter 

niet uit te sluiten dat het materiaal niet afkomstig is van bebouwing in de zeer directe 

omgeving, maar aangevoerd is om wegen of erven te verharden. Dit kan zowel in de 

Romeinse tijd als in de middeleeuwen of later zijn gebeurd. 

Tegulae
Van de 268 gevonden tegulaefragmenten konden alle exemplaren eenduidig aan 

een specifiek deel van een tegula worden toegeschreven. Onderscheiden zijn de 

verschillende hoeken, flenzen, vlakken en koppen (figuur 8.1)

Bij het toe schrijven van een fragment aan een deel van een tegula is de volgende 

rangorde gehanteerd: compleet (tenminste 50% van de tegula aanwezig), hoeken 

(hoek+flens+kop+vlak), flenzen (flens+vlak), koppen (kop+vlak), vlakken (alleen vlak). 

Alle delen zijn aanwezig, waarbij geen opvallende verschillen tussen de delen zijn 

waargenomen.

Omdat elke hoek van een tegula anders is, zijn deze geschikt om een minimum 

aantal individuen vast te stellen. In totaal zijn 59 hoeken onderscheiden. Aan de 

hand van de hoeken boven links kunnen tenminste zeventien individuele tegulae 

worden onderscheiden. Bij een dekking van circa 10 tegulae per vierkante meter, zou 

dit voldoende zijn voor een dakoppervlak van minder dan twee vierkante meter.470 

Zelfs wanneer rekening wordt gehouden met het feit dat in het onderzoeksgebied 

ook Romeinse dakleien zijn aangetroffen, zodat een deel van de bebouwing geen 

grofkeramische dakbedekking zal hebben gehad, laat dit duidelijk zien dat vrijwel al 

ani is een exemplaar van 2500 Baangetroffen, In Ewijk twee met een gewicht van respective-
lijk 4226 g (235/230/56 mm) en 2632 g (210/200/42 mm) (Gazenbeek 2009 en 2011b).

470  De breedte van een complete tegulae bedraagt tussen 300 en 340 mm, de lengte bedraagt 
tussen de 400 en 420 mm. Dit zijn globale maten, bredere en/of langere tegulae komen voor. 
Het oppervlak bedraagt circa 0,13 m2. De overlap bij tegulae bedraagt circa 20%, de netto 
dekking zal daarom circa 0,10 m2 bedragen. Brodribb komt tot een vergelijkbare dekking bij 
het badgebouw van Beauport Park. Bij een tegula maat van 397x310 mm en een overlap van 
10cm (=25%) komt hij uit op een dekking van 0,092 m2 (Brodribb 1979a 141-142).

Tabel 8.3 
Gemiddeld gewicht grofkeramisch 
materiaal (gewicht in grammen) van 
enkele recent onderzochte vind-
plaatsen in Nederland

Figuur 8.1 
Onderdelen van een tegula. 
LB = hoek boven links, 
RB) = hoek boven rechts, 
LO = hoek onder links, 
RO = hoek onder rechts,
 VL = vlak, 
FL = flens, 
KOP = boven- of onderzijde
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het ‘harde’ bouwmateriaal moet zijn afgevoerd nadat de vindplaats was verlaten.471

De morfologie van de onderhoeken van tegulae is niet constant gebleven gedurende 

de Romeinse tijd. Warry heeft een chronotypologie opgesteld waarin hij de hoeken 

onderverdeeld in vijf, in de tijd opeenvolgende, typen.472 Van de 29 tegulaonderhoeken 

aangetroffen in Naaldwijk waren slechts elf dusdanig compleet dat een hoektype kon 

worden vastgesteld (tabel 8.4). 

hoektype aantal hoektype
Warry

datering
Warry

H1 8 C 160 – 260 n.Chr.

H2 2 D 240 – 380 n.Chr.

H3 1 A   40 – 120 n.Chr.

 

Ondanks dat het hier maar gaat om een zeer beperkt aantal hoeken, laten deze toch 

een ruime differentiatie in de tijd zien, met mogelijke productiedata van het materiaal 

tussen de 1e en 4e eeuw. Of het hier gaat om de opeenvolgende dakbedekkingen van 

hetzelfde gebouw473 of van verschillende, elkaar in de tijd opvolgende, gebouwen, valt 

echter niet op te maken. 

Bij een aantal fragmenten is de flens afgebroken, wat bewust lijkt te zijn gedaan. Dit 

fenomeen is in Forum Hadriani en Ewijk ook al waargenomen en zou verklaard kunnen 

worden doordat deze tegulae niet zijn (her)gebruikt als dakbedekkingsmateriaal,474 

maar bijvoorbeeld als later. Bij een fragment zijn dan ook mortelresten aangetroffen, 

ook op het breukvlak. Mortelresten ontbreken echter op de andere fragmenten, 

terwijl dit juist verwacht zouden mogen worden bij een dergelijke toepassing. Mogelijk 

is leem als bindmiddel gebruikt, wat uiteraard geen sporen nalaat. Te denken valt 

echter ook aan het gebruik van tegulae in wanden van Stampflehm, en dan met name 

als afsluiting van muren om inwatering van boven te voorkomen475. Bij geen van de 

tegulae is een spijkergat waargenomen. 

Imbrices
Er zijn 88 fragmenten van imbrices aangetroffen. Het bepalen van een minimum aantal 

is moeilijk, daar het bij imbrices nauwelijks mogelijk is om onderscheid te maken 

tussen de verschillende hoeken. Over het algemeen zijn de bovenhoeken van de 

licht taps toelopende imbrices wat dunner dan de onderhoeken. De dikte en breedte 

van imbrices zijn variabel, losse hoeken kunnen derhalve op basis van hun dikte niet 

nader gedetermineerd worden. Wel kan aan de hand van de hoek tussen de kop en de 

471  Deze constatering is vooral relevant in het kader van het grofkeramisch materiaal dat wordt 
aangetroffen op vindplaatsen die op het Romeinse ‘platteland’ hebben gelegen. Veelal wordt 
aangenomen dat dit materiaal van elders is aangevoerd om secundair gebruikt te worden, 
echter niet als dakbedekking (zie bijvoorbeeld Wiepking 2001: 363-364 of Vos 2009: 48). Re-
cent onderzoek in Forum Hadriani (Gazenbeek 2009 en Gazenbeek 2011) laat zien dat op een 
vindplaats waarvan algemeen wordt aangenomen dat grofkeramische dakbedekking zeer 
gangbaar moet zijn geweest, de aangetroffen hoeveelheden dit niet onderbouwen. Er moet 
dus op grote schaal materiaal verwijderd zijn van de vindplaats. Dit lijkt ook aannemelijk voor 
de vindplaatsen op het platteland, met name ook omdat de samenstelling, zowel in verhoud-
ingen als in grootte, van het materiaal vergelijkbaar is.  

472  Warry 2006.
473  Een van de weinige gevallen waarin onderzoek is gedaan naar het vernieuwen van daken 

betreft de tempel van Belginum. In het midden van de 2e eeuw is in het kader van een ver-
bouwing hiervan het dak vernieuwd. Dit dak moet toen al circa 70 jaar dienst hebben gedaan 
(Haupt 2003).

474  Gazenbeek 2009, Gazenbeek 2011b.
475   Vitruvius vermeldt specifiek de noodzaak van een uitkragende borstwering van circa ander-

halve voet hoog als afsluiting van een muur van tichels (ongebrande leemblokken) om te 
voorkomen dat de muur door water aangetast kan worden (Vitruvius , De Architectura, Boek 
II, 8: 69).

Tabel 8.4 
Hoektypen. Bij hoektypen H1 en H2 wordt 
een deel van de verticale uitsparing verkre-
gen door een inzet in de vormkast, waardoor 
slechts twee sneden nodig zijn. Het hoektype 
H3 is arbeidsintensiever en wordt de gehele 
uitsparing gevormd door een drietal sneden
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rand van een imbrex bepaald worden of het fragment een bovenhoek of onderhoek 

vormt.476 Dit is echter alleen mogelijk indien het fragment voldoende groot is, wat bij 

dit materiaal niet het geval is. Wanneer alleen gekeken wordt naar de hoek, en niet 

naar de positie daarvan, dan kan deze ingedeeld worden als rechter- of linkerhoek, 

waarbij elke hoek twee posities zou kunnen innemen: rechtsonder of linksboven, 

respectievelijk linksonder of rechtsboven. Bij elf fragmenten gaat het om linkerhoeken 

en bij zeven fragmenten om rechterhoeken. Het minimum aantal individuen bedraagt 

tussen de zeven en elf imbrices. Dit is maar een fractie van wat verwacht mag worden 

op basis van het minimum aantal tegulae dat is aangetroffen, daar het aantal imbrices 

op een dak ruwweg gelijk is aan het aantal tegulae.477 Ook op andere vindplaatsen is 

dit fenomeen waargenomen. Een mogelijke verklaring voor dit verschil zal mogelijk 

gezocht kunnen worden in de toepassing van tegulae anders dan als dakbedekking. 

Het kan hier echter ook gaan om een waarnemingsprobleem. Imbrices hebben een 

geringer volume en zijn minder robuust dan tegulae, bij breuk zullen zij derhalve eerder 

in kleinere fragmenten uiteen vallen. Enerzijds worden deze kleinere fragmenten veelal 

minder snel bij archeologisch onderzoek verzameld, anderzijds zullen deze fragmenten 

indien zij wel zijn verzameld, door hun geringe grootte sneller als indetermineerbaar 

worden beschouwd. 

Imbrices werden op elkaar en op de onderliggende tegulae vastgezet met mortel. Dit 

diende niet alleen om afwaaien, en mogelijk afglijden, te voorkomen, maar ook om 

ongedierte te weren. Op geen van de fragmenten, en met name niet op de hoek- en 

kopfragmenten, van de imbrices bevinden zich echter resten van mortel, wat de vraag 

oproept of en hoe de imbrices op het dak werden vastgezet. 

Lateres
De lateres vormen een diffuse groep binnen het grofkeramische bouwmateriaal. In 

principe betreft het hier alle rechthoekige of vierkante stenen. In dit onderzoek zijn 

de ronde stenen, de zogenaamde hypocausttegels, hier aan toegevoegd. Dit omdat 

ronde stenen alleen herkenbaar zijn aan hun randfragmenten: vlakke delen zonder 

rand zijn identiek aan de rechthoekige stenen. Op basis van de steen zelf is op zich 

geen uitspraak te doen over het gebruik. Ze kunnen als metselstenen in opgaand 

muurwerk zijn gebruikt, maar ook als delen van zuilen van een hypocaust of als vloer- 

of wandplaten, al dan niet in combinatie met een hypocaustum. 

De 98 fragmenten van lateres zijn ingedeeld in twee hoofdgroepen: rechthoekige laters 

(N=72) en niet nader te determineren fragmenten (N=26). Indeling van fragmenten 

die niet duidelijk de kenmerkende vormen van lateres of tegulae hebben, is gebeurd 

op basis van de dikte en de randvorm, al dan niet in relatie met de afstrijkrichting 

van het dek. Op dikte alleen valt niet zondermeer een indeling te maken, daar er een 

behoorlijke overlap is tussen tegulae en lateres wat dikte betreft. Zo zijn er in Forum 

Hadriani tegulae met een dikte van meer dan 40 mm,478 maar ook lateres met een 

dikte tussen 25 en 35 mm gevonden.479 De dikte van de in Naaldwijk aangetroffen 

lateres varieert tussen 30 en 62 mm. Er zijn geen complete exemplaren aangetroffen en 

evenmin fragmenten waaruit en complete lengte- en breedtemaat kon worden herleid. 

Wel konden bij twee fragmenten een complete breedte c.q. lengte worden vastgesteld. 

476  Indien de hoek meer dan 90 graden bedraagt, dus wijkt, dan betreft het een bovenhoek. Bij 
een hoek minder dan 90 graden betreft het een onderhoek.

477  Elke tegulae wordt aan een zijkant afgedekt door een imbrex, alleen niet op de laatste verti-
cale rij tegulae. Daarentegen worden imbrices ook gebruikt als nok- en kimvorsten.

478   In Forum Hadriani zijn tegulae fragmenten gevonden met diktes tot 46 mm (persoonlijke 
waarneming).

479  Gazenbeek 2009.
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Deze varieerde van 195 mm (N=1) tot 250 mm (N=1). Daarnaast kon bij vier exemplaren 

een minimale breedte- c.q. lengtemaat worden vastgesteld, die varieerde tussen 210 

(N=1), 220 (N=2) en 230 mm (N=1). Bij de twee exemplaren waar een complete lengte 

c.q. breedte aanwezig is, is het nog meetbare deel van de ontbrekende lengte korter 

dan het complete deel. Het lijkt er op dat in Naaldwijk alleen lateres voorkomen die 

min of meer vierkant zijn, met een lengte/breedte die tussen circa 200 en 250 mm ligt. 

Er zijn geen fragmenten van het ronde type later gevonden. 

Opvallend is dat bij bijna een kwart van de fragmenten (N=22, tabel 8.5) mortel 

en bij een fragment leem is aangetroffen, terwijl dit bij het andere materiaal 

nauwelijks voorkomt. Daarnaast is maar bij een enkel exemplaar een aanwijzing 

voor mechanische slijtage aangetroffen. Dit, en de in verhouding toch wat mindere 

fragmentatie in vergelijking met het andere materiaal (zie tabel 8.3), doen een ander 

herkomsttraject vermoeden. 

type Mortel Leem Aanslag Slijtage Verhitting of 
verbranding

Tegula (n=268) 9 3 42 10

Imbrex (n=88) 1 35 1

Later (n=26) 1 1 2

Later rechthoekig (n=72) 21 1 1

Laters totaal (n=98) 22 1 1

Tegula hamata (n=1) 1

Tubulus (n=82) 38 1 3

Wandplaat (n=10) 1

Romeins, niet nader bepaald (n= 1278) 7 1 1 93 17

Verwarmingselementen
Tot de verwarmingselementen worden tubuli, wandplaten en tegulae hamata 

gerekend. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de aanwezigheid van dit soort 

bouwmateriaal niet automatisch een aanwijzing zijn voor de verwarming van ruimtes 

door middel van hypocaustum. Bekend is dat platen ook werden gebruikt in plafonds, 

waarbij ze met T-vormige spijkers direct of indirect aan de balken werden bevestigd. 

Daarnaast kunnen deze elementen hebben gediend om een spouw te creëren, wat met 

name van belang kan zijn in ruimtes die wel droog, maar niet noodzakelijkerwijs warm 

hoeven te zijn. Dat een dergelijke ‘droge’ ruimte echter aanzienlijk makkelijker op een 

meer of minder aangename temperatuur te krijgen en te houden is met behulp van 

een haard of vuurbekken, moge duidelijk zijn. 

In Naaldwijk zijn 82 fragmenten van tubuli, 10 fragmenten van wandplaten en 1 

fragment van wat waarschijnlijk een tegula hamata is aangetroffen. 

In Naaldwijk is, in verhouding tot de rest van de grofkeramiek, relatief veel materiaal 

uit deze categorie aangetroffen. Circa 5% (naar aantal) behoort tot deze categorie, 

terwijl dit elders rond de 2% ligt.480 Naar gewicht is deze verhouding nog sterker. 

Net zoals bij de lateres, is ook op de tubuli veel mortel (restanten) aangetroffen. 

Opvallend is echter dat er vrijwel geen losse mortel, in de vorm van fragmenten en 

brokken, tijdens het onderzoek is aangetroffen. We moeten daarom concluderen dat 

480  In Forum Hadriani bestaat 2% (opgraving AAC 2007-08) respectievelijk 6.9% (opgraving 
BAAC 2005), op het villaterrein in Ewijk 2,2%, en in de rurale nederzetting Helden Schrames 
0% van de grofkeramiek uit tubuli, wandplaten op tegulae hamata (Gazenbeek 2009, 2010a, 
2011 en 2011b).

Tabel 8.5 
Het voorkomen van secundaire bewerkings- 
en gebruikssporen op grofkeramische bouw-
elementen
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dit materiaal van elders is aangevoerd, maar vermoedelijk niet over een grote afstand. 

Het hergebruik van de verwarmingselementen lijkt ook een andere te zijn geweest 

dan die van de tegulae en imbrices daar de slijtagesporen die op deze laatste veelvuldig 

voorkomen, vrijwel ontbreken op de tubuli en de lateres.

Verder valt op dat de tubuli in dikte verschillen tussen de 9 en 33 mm, waarbij de 

variatie in diktes groot is. Meer dan de helft van de gemeten diktes ligt tussen de 18 en 

25 mm, waarbij het zwaartepunt op 20 mm ligt. Dit betekent dat een groot deel van de 

tubuli verschilt in formaat en derhalve niet in eenzelfde verwarmingssysteem kunnen 

zijn toegepast. Deze verschillen zijn ook waarneembaar in de verschillen in baksels, 

kamstrepen en snijsporen. In hoeverre het hier gaat om verschillen ontstaan door 

reparaties en veranderingen die in de loop van de tijd zijn doorgevoerd in hetzelfde 

verwarmingssysteem, of om onderdelen van verschillende, al dan niet opeenvolgende, 

systemen, is niet te bepalen. Het mogelijke fragment van een tegula hamata kan 

een aanwijzing zijn voor een systeem dat in de loop van de tijd is aangepast. Tegulae 

hamata lijken rond het einde van de 1e eeuw te worden verdrongen door tubuli omdat 

deze een handzamer formaat hebben.481

Om een goede hechting van de mortel van de wandafwerking te garanderen werden 

tubuli, wandplaten en tegulae hamata aan een zijde voorzien van groeven aangebracht 

met een kam of met een scherp voorwerp, vermoedelijk een mes of scherpe spatel. 

De met een kam aangebrachte groeven kenmerken zich door golvende parallelle 

lijnen, soms ook door andere motieven zoals rechte patronen of een andreaskruis. De 

in Naaldwijk waargenomen patronen - aangebracht met een kam - zijn alle golvend. 

De met een scherp voorwerp aangebrachte groeven zijn meestal in een ruitpatroon 

uitgevoerd. Er lijkt geen overeenkomst te zijn tussen de manier waarop de groeven 

zijn aangebracht en de dikte van de fragmenten. In Naaldwijk is op een fragment een 

481   Baatz 1970, 46.

Figuur 8.2 
Tubulus met rechthoekig patroon van 
groeven ter bevordering van de hechting. 
Schaal 1:1
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afwijkend patroon bestaande uit diep ingekerfde lijnen in een blokvorm waargenomen 

(figuur 8.2). Dit patroon is aangebracht op de voorkant van een kleine, oorspronkelijk 

vermoedelijk vierkante, tubulus, waarop zowel aan de binnen- als buitenzijde mortel 

zit. Mogelijk is dit fragment secundair gebruikt als funderingsmateriaal of als vulling 

van een stenen muur. 

Signaturen en telstrepen
Op 12 fragmenten van tegulae en lateres zijn signaturen of wistekens aangetroffen. Het 

betreft in 9 gevallen een door met een tot drie vingers gemaakte halve boog die aan 

de onderzijde van de tegula begint. In een geval gaat het om een halve boog gemaakt 

met een vinger op een later, die bovendien voorzien is van een stempel.482 Deze later 

heeft bovendien twee opvallende groeven die parallel aan een van de zijkanten lopen 

(figuur 8.3 en detail in figuur 8.4). De boog staat hier weer haaks op. Het is goed te 

zien dat eerst de groeven en vrijwel direct daarna de boog is aangebracht. Pas langere 

tijd daarna is het stempel aangebracht. Het gebruikte stempel lijkt dichtgeslibd te zijn 

geweest, waardoor de afdruk onleesbaar is. 

Tenslotte zijn er nog twee met een vinger gemaakte ‘lusjes’ aangetroffen, waarvan 

een exemplaar op een later en de andere op een tegula was aangebracht. De precieze 

functie van deze signaturen is nog onduidelijk, maar aannemelijk is dat zij in verband 

moeten worden gebracht met de productie van het materiaal.483 Eenvoudige vormen, 

die snel gemaakt kunnen worden, overheersen. Een mogelijke verklaring is dat de 

vormers een deel van hun productie markeerden, zodat op de droogplaats zichtbaar 

was welk deel door hen gevormd was. Indien meerdere vormers op een locatie actief 

waren, dan zouden verschillende symbolen nodig zijn om de productie onderling te 

kunnen onderscheiden. Dit impliceert ten eerste dat vormers betaald werden naar 

de productie484 die zij leverden en ten tweede dat het productieproces waarschijnlijk 

een verregaande arbeidsverdeling kende. Dit laatste is overigens bijna een noodzaak 

om de meeste typen grofkeramiek op een efficiënte wijze te kunnen produceren. In 

de middeleeuwen en nieuwe tijd was arbeidsverdeling dan ook de standaard bij de 

productie van grofkeramische producten. Graffiti aangebracht op vormelingen gaan 

regelmatig over de hoeveelheden die per dag geproduceerd zijn en lijken daarmee 

een soort productieadministratie te vormen,485 maar hoe deze werd bijgehouden is 

onbekend. Mogelijk gebeurde dit telkens aan het eind van de dag aan de hand van de 

rijen te drogen gelegde stenen op de droogplaats, waarbij de signaturen het werk van 

de individuele vormers kenbaar maakte. Parallellen voor het gebruik van merktekens 

om individuele productie te markeren zijn wel bekend uit de nieuwe tijd, bijvoorbeeld 

bij Roemeense mijnwerkers die op individuele basis steenzout wonnen in collectieve 

mijnschachten.486 Ook in Naaldwijk zijn verschillende typen signaturen aangetroffen, 

zodat er in ieder geval sprake is van verschillende vormers. Omdat echter onbekend 

is waar het materiaal is gemaakt, en dus of dit van eenzelfde locatie in plaats en 

tijd stamt, mag geen verband worden gelegd tussen de verschillende signaturen uit 

Naaldwijk. De aangetroffen variatie komt echter ook voor in andere locaties, zodat het 

482  V.5159.
483  Zie hierover ook Spitzelberger 1968.
484  Aan het begin van de 4e eeuw was dit kennelijk wel het geval, want het prijsedict van keizer 

Diocletianus uit 301 n.C. vermeldt dat een steenvormer betaald wordt naar de geleverde 
stenen (Spitzelberger 1968, 87).

485  Spitzelberger geeft een overzicht van zulke graffiti waaruit een dagproductie per man 
van 220 exemplaren blijkt. Of het hierbij uitsluitend ging om het vormen, of dat ook het 
voorbereidend werk en de afvoer van de vormelingen binnen deze dagproductie vielen, is 
onbekend. (Spitzelberger 1968, 86).

486  Murgoci 1931.

Figuur 8.3 
Later met dubbel groef, signatuur en stempel, 
v.5159

Figuur 8.4 
Detail van de later met stempel over signatuur 
en groef heen, v.5159
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duidelijk is dat er sprake is van een bepaald patroon in het aanbrengen van signaturen. 

Maar hoe deze precies georganiseerd was, kan op dit moment nog niet worden 

vastgesteld. Wel kan uit het zichtbaar verschil in tijd tussen het aanbrengen van het 

wisteken en het stempel op de voornoemde later, worden afgeleid dat de vormer 

waarschijnlijk niet diegene was die stempelde.

Er zijn geen telmerken aangetroffen op het materiaal. Op zich is dit niet verwonderlijk, 

daar deze maar weinig voorkomen. Zo zijn tijdens de opgraving van 2007-08 in Forum 

Hadriani, waar de verzamelstrategie van het vondstmateriaal overeenkomt met die 

van Naaldwijk, maar 6 telmerken, waarvan 2 bovendien twijfelachtig, aangetroffen op 

een totaal van circa 1200 potentiële fragmenten.487 In Naaldwijk zijn slechts 42 koppen 

van tegulae gevonden.

Stempels 

L. van Diepen

Inleiding
De productie van bakstenen bouwmaterialen ten behoeve van militaire bouwactivitei-

ten werd door het Romeinse leger zelf uitgevoerd. Pannenbakkerijen vinden we in de 

directe omgeving van legerplaatsen, maar ook waren gedetacheerde (legioen)soldaten 

werkzaam in gecentraliseerde bedrijven zoals de Tegularia Transrhenana en op De 

Holdeurn (Berg en Dal). Ook moeten er pannenbakkerijen hebben bestaan die in het 

bezit van burgers waren. Hierbij valt te denken aan villa-eigenaren.488

De Tegularia Transrhenana kennen we alleen van stempels op baksteen. Men verwacht 

dat dit centrale bedrijf aan het einde van de 1e eeuw in gebruik was en aan de overzijde 

van de Rijn ter hoogte van Xanten of Neuss gezocht moet worden.

Op het terrein van De Holdeurn zijn verscheidene grote dakpanovens aangetroffen. In 

de Flavische tijd waren hier soldaten werkzaam van de Legio X Gemina. In latere tijd 

produceerden soldaten van de Legio I Minervia (Antoniniana) uit Bonn en de Legio 

XXX (Ulpia Victrix) uit Xanten daar hun pannen en tegels. Vanaf het midden van de 2e 

eeuw was het bedrijf op De Holdeurn een centrale instelling, zoals blijkt uit de grote 

hoeveelheid stempels met de tekst Exercitus Germanicus Inferior. Deze verzamelnaam 

voor alle in de provincie Germania Inferior gelegerde troepen werd de overkoepelende 

naam voor de grote centrale pannenbakkerij. Soldaten die er werkzaam waren, werden 

onttrokken aan verschillende militaire eenheden. Deze gedetacheerde soldaten 

worden aangeduid met de term vexillarii.489

Op het baksteenmateriaal uit Naaldwijk zijn 12 stempels aangetroffen. In tabel 8.6 is 

het aantal stempels weergegeven naar militaire eenheid. Tabel 8.7 geeft een overzicht 

van alle leesbare stempels. De helft van de stempels is toe te wijzen aan de Classis 

Germanica Pia Fidelis. Twee exemplaren behoren tot de Exercitus Germanicus Inferior en 

de Legio X Gemina is vertegenwoordigd met een stempel. De overige zijn onleesbaar 

of onbekend.

487  Telmerken komen alleen voor op de kopse zijden (onderzijden) van tegulae. Over de tel-
merken van Forum Hadriani zie Gazenbeek 2011.

488  Haalebos en Franzen 2000, 121.
489  Haalebos en Franzen 2000, 121.



grofkeramIsch bouwmaterIaal    331

stempel aantal

Legio X Gemina Pia Fidelis 1

Exercitus Germanicus Inferior 2

Classis Germanica Pia Fidelis 8

onbekend 2

onleesbaar 1

totaal 14

eenheid Vnr. lezing drager kader letters opmerkingen type

Legio X 
Gemina Pia 
Fidelis

8055 LXGPF TEG recht-
hoekig

reliëf P en F kopstaand, 
horizontale lijn door 
midden stempel, 
geblokt kader

Brunsting/Steures 
1995, type 113

Exercitus 
Germanicus 
Inferior 

8194 kader TEG recht-
hoekig

hol versierd kader met 
een driepuntige 
ansae

Holwerda/Braat 1946, 
pl. XXVIII, 12; Haalebos 
1977, Taf. 28, 58; 
Haalebos/Franzen 
2000, afb. 64, 27

2050 aan-
hangsel

TUB rond hol halfrond aanhangsel 
met twee strepen

Holwerda/Braat 1946, 
pl. XXIX, 34a; Haalebos/
Franzen 2000, afb. 
68-69, 88 en 89

Classis 
Germanica 
Pia Fidelis

1732 CGPF IMB recht-
hoekig

reliëf gelijkend op Holwerda 
1923, pl. LXVIII, 45

1513 CG[ TEG recht-
hoekig

reliëf

1357 CGPF TEG recht-
hoekig

reliëf grote ruimte tussen 
kaderrand en begin- 
en eindletter

6840 CGPF TEG recht-
hoekig

reliëf grote ruimte tussen 
kaderrand en begin- 
en eindletter

identiek met vnr 2441; 
Holwerda 1923, pl. 
LXVIII, 45

6471 CGPF TEG recht-
hoekig

reliëf smalle letters, grote 
ruimte tussen C en G

Holwerda 1923, pl. 
LXVIII, 46

6882 CGPF IMB recht-
hoekig

reliëf smalle letters, grote 
ruimte tussen C en G

Holwerda 1923, pl. 
LXVIII, 46

5541 [C]GPF TEG recht-
hoekig

reliëf gelijkend op Holwerda 
1923, pl. LXVIII, 45

2441 [CG]PF TEG recht-
hoekig

reliëf grote ruimte tussen 
kaderrand en F

identiek met vnr 6840

onbekend 6497 [---]GRF TEG recht-
hoekig

reliëf vermoedelijk is de R 
een P en staat er [C]
GPF, of [EX]GRF

vgl. vnr 6471

7967 E[---]? TEG recht-
hoekig

reliëf slecht leesbaar

Legio X Gemina (Pia Fidelis)
Dit legioen was van kort na 70 tot circa 104 n.Chr. gelegerd in Nijmegen en 

produceerde in deze periode baksteenmateriaal op de Holdeurn. Keizer Trajanus 

verplaatste de eenheid naar het Donaugebied in verband met de eerste Dacische 

oorlog.490

In deze groep stempels uit Naaldwijk bevindt zich een exemplaar met de tekst 

LXGP[F], oftewel Legio X Gemina Pia Fidelis. De eretitel Pia Fidelis Domitiana kreeg 

het legioen toegekend in 89 n.Chr. Nadat Domitianus in 96 n.Chr. was vermoord en de 

damnatio memoriae over hem was uitgesproken, kwam de laatste bijnaam, Domitiana, 

te vervallen.491 Dit stempel kan niet voor 89 n.Chr. in gebruik zijn genomen en dateert 

waarschijnlijk pas van na 96 n.Chr.

490  Polak, Kloosterman en Niemeijer 2004, 206-7.
491  Bogaers en Haalebos 1988, 38-9.

Tabel 8.6 
Overzicht van de aangetroffen stempels

Tabel 8.7 
Overzicht van de leesbare stempels (zie 
figuur 8.5).
Codering:
IMB = Imbrex
TEG = Tegula
TUB = Tubulus
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Exercitus Germanicus Inferior
Zoals eerder beschreven komt de gecentraliseerde productie op De Holdeurn vanaf 

het midden van de 2e eeuw op gang. De rechthoekige stempels zijn op De Holdeurn 

waarschijnlijk vanaf 175 n.Chr. in gebruik zijn genomen, de ronde stempels van de 

vexilarii zijn vermoedelijk iets ouder (vanaf 140 n.Chr.).492

De variatie in Exercitus-stempels is groot. Holwerda merkte al op dat bij de stempels 

van de Exercitus Germanicus Inferior naast de gebruikelijke reliëfletters ook holle of 

verzonken letters voorkomen. Het toepassen van een holle letter lijkt verder alleen bij 

consulaire stempels voor te komen. 493 Andere opvallende variaties zijn het gebruik van 

rechthoekige en ronde kaders en de afwisseling van ante- en retrograde stempels. De 

verschillen tussen de toegepaste lettertypen zijn talrijk. 

In Naaldwijk zijn twee verschillende stempels aangetroffen van de Exercitus Germanicus 

Inferior: een halfrond aanhangsel dat behoort bij een rond stempel met verzonken 

letters en een rechthoekig stempel met een soort driehoekige ansae als kader (tabel 

8.8). Het laatstgenoemde stempel wordt niet veelvuldig aangetroffen. Parallellen zijn 

gevonden in Alphen aan den Rijn, Maurik en Valkenburg (ZH).494

Stempels van de Exercitus Germanicus Inferior en in mindere mate van de Vexillarii 

Exercitus Germanici Inferioris, behoren tot de meest voorkomende baksteenstempels 

in Neder-Germanië en vormen samen veelal circa 75% van het gehele stempelbestand 

van een vindplaats.495 Voor Naaldwijk gaat dit beeld niet op, want de stempels van de 

Classis Germanica zijn daar in de meerderheid. Dit is niet vreemd als men ervan uitgaat 

dat in Naaldwijk een steunpunt van de vloot moet zijn gevestigd.

Classis Germanica (Pia Fidelis)
De Neder-Germaanse vloot had haar basis bij Köln-Alteburg, circa vier kilometer van 

de hoofdstad van Germania Inferior. Men verwacht dat de vloot enkele steunpunten 

had langs de limes. Mogelijkheden daarvoor zijn Leiden-Roomburg (Matilo), Naaldwijk 

en Katwijk aan Zee (Lugdunum).

Stempels met de tekst CGPF worden hoofdzakelijk gevonden aan de Rijn in 

Zuid-Holland en dichtbij de kust. Veere, Voorburg (Forum Hadriani), Naaldwijk, 

Ouddorp en Domburg hebben de meeste exemplaren opgeleverd, maar ook in onder 

andere Leiden, Zwammerdam en Wijk bij Duurstede werden ze aangetroffen.496

Vooralsnog is er weinig variatie in het uiterlijk van de CGPF-stempels. Er zijn drie 

varianten: een stempel met gelijkmatige letters waarbij veel ruimte is gelaten tussen 

de kaderrand en de begin- en eindletter497, een tweede variant is soortgelijk maar de 

ruimte tussen de kaderrand en de letters is kleiner en een derde variant heeft smalle 

letters, waarbij opvallend veel ruimte tussen de C en G is gelaten.498 In het materiaal 

van Naaldwijk zijn alle varianten aanwezig (tabel 8.8).

492  Haalebos en Franzen 2000, 123, noot 104; Haalebos 1977, 178.
493  Holwerda en Braat 1946, 106.
494  Deze gegevens zijn afkomstig uit de database van baksteenstempels die is opgezet door 

J.E. Bogaers en J.K. Haalebos. Momenteel is de database in bewerking bij Auxilia (Radboud 
Universiteit Nijmegen).

495  De gebruikte gegevens komen uit Holwerda 1923, tabel 4, 139-140. Hierbij zijn alleen de 
stempels meegenomen waarvan de toewijzing tot een bepaalde militaire eenheid zonder 
twijfel is. De aantallen uit 2005 zijn beschikbaar gesteld door A. Gazenbeek.

496  Deze gegevens zijn afkomstig uit de database van baksteenstempels die is opgezet door 
J.E. Bogaers en J.K. Haalebos. Momenteel is de database in bewerking bij Auxilia (Radboud 
Universiteit Nijmegen).

497  Holwerda 1923, pl. LXVIII, 45.
498  Holwerda 1923, pl. LXVIII, 46.
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Figuur 8.5 
Overzicht van stempels. 
Schaal 1:2

v.1732

v.6194v.6840

v.1513

v.8055

v.6497

v.5541
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Gebruik van stempels
Op de vraag of het voorkomen van door militairen gestempeld materiaal duidt 

op een actieve betrokkenheid van het militair gezag (en/of de staat) bij de bouw 

c.q. onderhoud van een bouwwerk, is geen eenduidig antwoord te geven. Indien 

aangenomen wordt dat alleen de staat kon beschikken over door militairen gemaakte 

producten, dan is de villa ongetwijfeld een onderneming van de staat geweest. 

Probleem zijn dan echter de stempels die regelmatig opduiken in civiele contexten, 

zoals in Forum Hadriani of bijvoorbeeld de nederzetting in Huissen.

plaats aard locatie aantal
fragmenten

aantal militaire 
stempels

verhouding

Ewijk1 villa 1395 2 1:788

Beneden Leeuwen2 villa 1062 0 > 1:1062

Kesteren-de Woerd3 nederzetting 4156 1 1:4156

Lieshout Beekseweg4 nederzetting 700 0 >1:700

Alphen Goudse Rijpad5 nederzetting a/d limes 1793 0 >1:1793

Huissen Loostraat-zuid6 nederzetting a/d limes 733 1 1:733

Naaldwijk II7 nederzetting 1275 6 1:212

Forum Hadriani (BAAC)8 stad 1:410

Forum Hadriani (AAC)9 stad 1:966

Woerden10 castellum en vicus 16000 67 1:238

Naaldwijk nederzetting 1857 12 1:155

In tabel 8.8 zijn van enkele locaties waarin de grofkeramiek systematisch is verzameld, 

de verhoudingen weergegeven tussen het verzameld materiaal en de daarop 

aangetroffen stempels. De verhouding tussen fragmenten zonder en fragmenten 

met militaire stempel lijkt in civiele nederzettingen boven 1: 1.000 te liggen, al komen 

uitzonderingen voor, zoals Huissen en Forum laten zien. In een uitgesproken militaire 

vindplaats zoals het castellum en de vicus van Woerden bedraagt deze verhouding 

daarentegen 1:238. Voorzichtig kan derhalve geconcludeerd worden dat er een 

duidelijk verschil in ‘stempeldichtheid’ is tussen zuiver militaire contexten enerzijds en 

civiele contexten anderzijds. 

Het voorkomen van militaire stempels in een stad zoals Forum, kan nog verklaard 

worden vanuit een actieve betrokkenheid van de staat bij de stichting en tot 

ontwikkeling brengen van de stad, al is dit niet zo waarschijnlijk omdat de stempels 

van de Exercitus Germanicus Inferior die in Forum veel voorkomen pas na 175 n.Chr. 

gangbaar werden, of vanuit een militaire aanwezigheid binnen die stad. Een dergelijke 

verklaring laat echter geen ruimte voor bijvoorbeeld Huissen, dat een onmiskenbaar 

ruraal karakter heeft. Een mogelijkheid die dat wel toelaat, is de aanname dat (bouw)

materialen afkomstig uit de militaire productie verhandeld werden, als nieuwe of 

gebruikte producten. De vraag is dan waar Naaldwijk in dit rijtje past. Zowel het hier 

gepresenteerde onderzoek, als eerdere onderzoek uitgevoerd door het ADC, leverde 

een ‘stempelverhouding’ op die overeenkomt met een zuiver militaire vindplaats zoals 

Woerden. Dit lijkt een sterke aanwijzing te zijn voor een militaire aanwezigheid in, of in 

de directe omgeving van, Naaldwijk.

Onbewuste indrukken
In de nog natte klei van de vormelingen zijn regelmatig afdrukken terecht gekomen 

die de activiteiten en de flora en fauna rondom de productielocatie weerspiegelen.499 

499  Spitzelberger geeft een mooi overzicht van dit soort indrukken, waarbij hij niet alleen verk-
laringen vanuit toeval, maar ook vanuit een bewust handelen bespreekt. Een van de verklar-
ingen die voor bijvoorbeeld de afdrukken van hondenpoten, maar ook voor de wistekens, 
wordt gegeven, is dat deze een bovennatuurlijke betekenis zouden hebben gehad, en dus 
als een rituele handeling zouden zijn aangebracht. Spitzelberger maakt aannemelijk dat dit 
niet erg waarschijnlijk is. (Spitzelberger 1968).

Tabel 8.8
Voorkomen van militaire stempels in civiele en 
militaire contexten. Er zijn tot op heden maar 
weinig locaties waar grofkeramiek systematisch 
is verzameld (en gepubliceerd), zodat het 
vergelijken van verhoudingen tussen hoeveel-
heden en stempelaantallen nog slechts een 
indicatie kan geven

Tabelnoten
1  Gazenbeek 2011b.
2  Kars 2003.
3  Wiepking 2001.
4  Hiddink 2005.
5  Kars 2004.
6  Schuurmans 2008. Het grofkeramisch materi-
aal wordt door de auteur aangeduid als sloop-
materiaal dat is aangevoerd vanuit het nabij 
gelegen castellum in de Loowaard. Nederzetting 
en castellum zijn echter contemporain, zodat dit 
niet waarschijnlijk lijkt.
7  Brakman en Van Pruissen 2008.
8  Gazenbeek 2009.
9  Gazenbeek in voorbereiding. AAC: deze 
gegevens zijn gebaseerd op circa 75% van het 
grofkeramisch vondstmateriaal, Gazenbeek, 
2011. 
10  Van Pruissen, Kars et al.2008. 
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Een aanzienlijk deel van deze indrukken betreft afdrukken van vingers, voeten - al dan 

niet geschoeid -, gereedschap en vormen die tijdens het fabricageproces bij toeval 

ontstaan. Op de grofkeramiek van Naaldwijk zijn vier afdrukken van vingers en de 

palm van een hand aangetroffen. Daarnaast zijn er enkele indrukken die gerelateerd 

kunnen worden aan het maken, zoals krassen en indrukken van randen (vormkasten, 

werktafels?). Tenslotte zijn op twee tegulae en een later de indrukken van een 

evenhoevige en van twee honden waargenomen.500 Wat betreft de honden gaat het 

in een geval om meervoudige indrukken van dezelfde hond op een, helaas onleesbaar, 

gestempelde tegula. 

Baksel, productie en herkomst 
Van een deel van het grofkeramisch materiaal is een macroscopisch onderzoek 

uitgevoerd naar het baksel. Alleen de 583 fragmenten die naar type en onderdeel 

te onderscheiden waren, zijn onderzocht op kleur, insluitsels in de matrix en 

bakselstructuur. Doel van dit onderzoek is een globaal inzicht te krijgen in het type 

klei dat gebruikt is bij het fabriceren van het materiaal. Daarbij is  vooral gekeken naar 

de insluitsels, waarbij negen criteria zijn gehanteerd: zand, grind, ijzer (concreties, 

neerslag), amorfe kalk, schelp- en slakkenhuisresten, glimmers, organica (met name 

indrukken plantaardig materiaal), kleibrokken en vlekken en tenslotte antropogeen 

materiaal. Aan de hand hiervan kan een indicatie gegeven worden uit welke soort 

omgeving de gebruikte klei mogelijk afkomstig is. Voor een nauwkeurige herkomst-

bepaling zal – zeker voor materiaal afkomstig uit de Rijn-Maasdelta – grootschalig 

onderzoek met gebruikmaking van geochemische analyses ingeschakeld moeten 

worden.501

Het maken van grofkeramische producten is tot in de 19e eeuw weinig veranderd.502 

We mogen er daarom vanuit gaan dat de processen bekend uit de late middeleeuwen 

en de nieuwe tijd in meer of mindere mate overeenkomen met die uit de Romeinse 

tijd. In essentie komt het proces van stenen bakken er op neer dat geschikte klei wordt 

gedolven, verweerd, plastisch gemaakt, gevormd, gedroogd en tenslotte gebakken. 

Elk deel van dit proces werd handmatig uitgevoerd, met maar een heel beperkte inzet 

van dierlijke of mechanische krachten. Het eindproduct is daardoor letterlijk grof; niet 

alleen in de vorm, maar ook in de samenstelling van het materiaal. 

Gangbaar was dat de steenovens in de directe nabijheid van de kleiputten of –groeves 

lagen. Klei werd in horizontale en verticale richting gedolven voor zover dit technisch 

mogelijk was. Beperkende factoren waren behalve juridische en fysisch-geografische 

zaken zoals perceelsgrenzen, bebouwing, rivieren en beken en de grondwaterspiegel, 

vooral de geschiktheid van de klei voor grofkeramische doeleinden. 

500  Evenhoevige 6408BKS A (tegula), hond 5099 BKS AB (later) en 8154BKS A en 7967BKS F 
(tegula, twee aaneensluitende fragmenten).

501  Het sediment dat in de Rijn-Maas delta geschikt is voor de fabricage van grofkeramiek, 
bestaat grotendeels uit materiaal dat steeds opnieuw door de rivieren wordt omgewerkt, 
getransporteerd en opnieuw afgezet en dat bovendien van dezelfde bronnen afkomstig is. 
Onderscheid naar productielocaties binnen het gebied van de delta zal daarom moeizaam 
zijn. Haalebos heeft in de jaren negentig van de vorige eeuw wel een aanzet hiertoe onder-
nomen, door enkele monsters van gestempelde tegulae afkomstig van verschillende locaties 
te laten onderzoeken aan de Freie Universitat in Berlijn. De resultaten van dit onderzoek zijn 
helaas nooit gepubliceerd, maar de analyseresultaten lieten zeer weinig onderscheid zien 
(persoonlijke mededeling J.K. Haalebos).

502  In de 19e eeuw begint een proces van mechanisering dat tot een omkering van het oude 
principe dat de klei het productieproces bepaalt. De moderne grofkeramische industrie is 
niet meer afhankelijk van de klei, maar stelt aan de hand van verschillende bronnen zelf 
geschikte kleien voor specifieke doeleinden samen. Met behulp van volledig gemechanise-
erde processen worden deze mengsels gevormd tot en breed scala aan producten. Het is een 
kapitaalintensieve industrie geworden, waarin de productielocatie losgekoppeld is van de 
vindplaatsen van de grondstoffen. Zie bijvoorbeeld Bender 2004.
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Klei die te mager of te vet is, dient eerst te worden vermengd om verwerkt te 

kunnen worden. Dat kan, maar indien voldoende klei aanwezig is die niet hoeft te 

worden vermengd, ligt het voor de hand om deze te gebruiken. Geschikte kleien, 

met een juiste bijmenging van zand, komen algemeen voor in het rivierenlandschap, 

met name op de flanken van de oeverwallen. Het zandgehalte varieert, afhankelijk 

van de sedimentatieprocessen, in zowel horizontale als verticale zin. Daarnaast 

spelen bodemvormende processen een rol in de ontwikkeling van klei, zoals onder 

andere uitspoeling en neerslag van ijzer en kalk, rijping en doorworteling. Veel van 

de hierboven geschetste elementen zijn zichtbaar in Romeins grofkeramiek. Met 

name zand komt in vrijwel alle baksels voor, al is het vaak door haar fijnheid slecht 

zichtbaar. Het wordt echter ook als matig grove tot grove korrel in grotere of kleinere 

hoeveelheden aangetroffen, evenals grind. Dit laatste is een opvallende verschijning 

in de matrix, daar grind, evenals ‘pitten’ (grotere ijzer/mangaan concreties), in 

grofkeramiek bij het bakken gemakkelijk breuken veroorzaakt. Dat zowel grind als 

concreties, evenals overigens wortels, aangetroffen worden, wijst er op dat men 

de klei niet of nauwelijks zuiverde. IJzer in de vorm van oxide vlekken of concreties 

komt zeer regelmatig voor. Deze vlekken worden veroorzaakt door uitgeloogd ijzer 

dat weer is neergeslagen, meestal langs structuren ontstaan door bioturbatie of het 

rijpingsproces. Deze structuren zijn soms ook herkenbaar in een gefacetteerde of 

‘brokkelige’ structuur van de matrix. Dit kan echter ook veroorzaakt worden doordat 

de plasticiteit van de klei maar net voldoende was bij het vormen. 

Naast de matrix en de insluitsels daarin, is ook gekeken naar de kleur en de structuur 

van het baksel. De kleur van een baksel is - in grote lijnen - afhankelijk van de 

samenstelling van de klei, de baktemperatuur en de ovenatmosfeer. Een kalkhoudende 

klei zal geel bakken, een ijzeroxide houdende klei rood en een ontijzerde klei wit. 

Echter, de kleur is ook afhankelijk van de baktemperatuur, waarbij bijvoorbeeld kalk 

pas boven de 1050 °C de kleur gaat bepalen. Daarnaast is de plaats in de oven van 

belang, daar in de periferie van de oven lagere temperaturen (kunnen) voorkomen 

waardoor slechter gebakken producten bleker van kleur zijn. Daar tegenover staan 

dan de producten die in de directe omgeving van de warmtebron hebben gezeten, 

die veelal een diep rode tot (donker)paarse kleur hebben.503 In een zuurstofarme 

ovenatmosfeer ontstaat een grijs product. 

503  Bij dergelijke producten, die wegens hun hardheid als klinker kunnen worden aangeduid, 
komt incidenteel geelkleuring voor, vrijwel altijd in de vorm van kleine vlekken of slierten. 
Hieruit valt af te leiden dat bij het branden de temperatuur boven de 1050 °C is gekomen. 
Maar ook dat de kalk ongelijkmatig verdeeld lijkt te zijn binnen de matrix. Overigens ver-
tonen dergelijke fragmenten ook altijd wel scheurvorming of tordering (kenmerkend voor 
mondstenen) zodat het de vraag is of ze afkomstig zijn van geweest van complete, bruikbare 
stukken, of van breuk dat als vullings- of funderingsmateriaal is gebruikt. Interessant in dit 
verband zijn de misbaksels (mondstenen?) die aangetroffen zijn in Leiden-Roomburg (in het 
Kanaal van Corbulo (Hazenberg 2000) en uitbraaksleuven van het castellum [eigen waarnem-
ing voorjaar 2011]) en in Vleuten (Leidsche Rijn LR62, Gazenbeek in voorbereiding), waar ze 
gebruikt zijn als funderings- of beschoeiingsmateriaal.
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1 2 3 4 5 6 7 8 %

Imbrex [n=87]

1 17 19,5

3 1 1,1

8 1 1,1

12 5 5 5,7

13 28 28 32,2

14 1 1 1,1

18 5 5 5,7

38 17 17 19,5

123 1 1 1 1,1

138 11 11 11 12,6

68 6 58 1 0 0 0 34

Later [n=97]

1 16 16,5

3 10 10,3

12 3 3 3,1

13 19 19 19,6

38 28 28 28,9

138 8 8 8 8,2

1348 1 1 1 1 1,0

47 3 66 1 0 0 0 37

Tegula [n=267]

1 31 11,6

3 3 1,1

8 2 0,7

12 12 12 4,5

13 80 80 30,0

18 11 11 4,1

34 2 2 0,7

38 78 78 29,2

123 4 4 4 1,5

128 2 2 2 0,7

137 2 2 2 0,7

138 30 30 30 11,2

1238 7 7 7 7 2,6

1248 1 1 1 1 0,4

1358 1 1 1 1 0,4

1378 1 1 1 1 0,4

182 26 208 3 1 0 3 133

Tubulus [n=79]

1 9 11,4

8 2 2,5

12 3 3 3,8

13 26 26 32,9

18 5 5 6,3

38 18 18 22,8

137 1 1 1 1,3

138 14 14 14 17,7

1268 1 1 1 1 1,3

59 4 59 0  0 1 1 40

n 1 2 3 4 5 6 7 8

Imbrex 87 78,2 6,9 66,7 1,1 0 0 0 39,1

Later 97 48,5 3,1 68,0 1,0 0 0 0 38,1

Tegula 267 68,2 9,7 77,9 1,1 0,37 0 1,1 49,8

Tubulus 79 74,7 5,1 74,7 0 0 1,3 1,3 50,6

Tabel 8.9
Insluitsels in de matrix, naar type product. 
Boven aantallen gerelateerd aan combinaties, 
onder percentages per categorie insluitsel. 
Codes: 
1=zand; 
2=grind; 
3= ijzeroxide/mangaan; 
4=kalk, diffuus; 
5=kalk, schelpen; 
6=mica (glimmers); 
7=organica (indrukken planten); 
8=kleistructuren; 
9=antropogeen materiaal (afwezig, niet 
opgenomen in tabel). 
Codes in de linker kolom (combinaties) zijn 
samengesteld uit bovenstaande codes. 
Bijvoorbeeld: 138= matrix met zand, ijzerox-
ide/mangaan en kleistructuren
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Tabel 8.9 laat zien dat zand, ijzeroxide/mangaan en kleistructuren in wisselende 

samenstellingen in alle producten voorkomen. De combinaties zand samen met 

ijzer/mangaan (13) en ijzer/mangaan samen met kleistructuren (38) zijn het meest 

voorkomend, gevolgd door combinaties met grind. Kalkconcreties, schelpen, glimmer 

en plantenresten komen maar zelden voor en antropogeen materiaal helemaal 

niet. Wat opvalt, is dat de lateres relatief weinig grind en zand maar juist veel ijzer/

mangaan bevatten ten op zichten van andere typen grofkeramiek. Dit duidt op een 

differentieel gebruik van kleien, waarbij voor de lateres een vettere klei werd gebruikt. 

Dit hoeft overigens niet noodzakelijkerwijs een klei te zijn van een andere locatie, 

aangezien binnen dezelfde winlocatie verschillende soorten klei kunnen voorkomen. 

Of deze winlocaties in de directe omgeving van Naaldwijk hebben gelegen of elders 

kan, binnen het kader van dit onderzoek, alleen bepaald worden – en dan nog slechts 

indicatief – door de baksels te vergelijken met die van elders. Een vergelijking met 

grofkeramiek van Forum Hadriani dat relatief nabij was gelegen, een enigszins 

vergelijkbare geologische ondergrond heeft en eveneens een civiele nederzetting was, 

ligt dan voor de hand. Bovendien is de grofkeramiek recentelijk op vergelijkbare wijze 

onderzocht.504

n 1 2 3 8

Type N FH N FH N FH N FH N FH

Imbrex 87 2672 78,2 89,1 6,9 16,6 66,7 61,6 39,1 54,0

Later 97 1180 48,5 86,8 3,1 22,0 68,0 60,9 38,1 62,5

Tegula 267 6525 68,2 86,5 9,7 13,7 77,9 68,5 49,8 59,3

Tubulus 79 193 74,7 89,6 5,1 48,2 74,7 74,1 50,6 76,2

n 4 5 6 7 9

Type N FH N FH N FH N FH N FH N FH

Imbrex 87 2672 1,1 10,0 - 0,7 - 1,9 - 0,5 - 0,2

Later 97 1180 1,0 13,4 - 1,0 - 2,2 - 2,7 - 0,4

Tegula 267 6525 1,1 9,8 0,4 1,2 - 2,0 1,1 1,6 - 0,1

Tubulus 79 193 - 4,2 - 0,5 1,3 0,5 1,3 0,5 - 2,0

In tabel 8.10 worden van de vier meest voorkomende typen grofkeramiek uit Naaldwijk 

en Forum Hadriani de insluitsels in de matrix vergeleken. Wat als eerste opvalt is dat 

de grofkeramiek uit Forum Hadriani meer zand en grind bevat dan dat uit Naaldwijk. 

Daarnaast bevat het meer kleistructuren en wat minder ijzer/mangaanverbindingen. 

Tenslotte komen kalkconcreties (en schelpen) relatief veel voor. Uit deze verschillen 

kan geconcludeerd worden dat de gebruikte klei op verschillende plaatsen gewonnen 

is. De fijnere kleien gebruikt in Naaldwijk lijken uit een bij de kust gelegen deel van 

de delta afkomstig te zijn. Het grovere materiaal van Forum Hadriani lijkt eerder 

afkomstig te zijn uit de nabije omgeving van een actieve rivier, mogelijk zelfs een 

eind stroomopwaarts daarvan. Hierbij moet echter het volgende worden opgemerkt: 

kustwaarts neemt de hoeveelheid grof materiaal in de sedimentlast van een rivier af, 

zodat sedimenten met (daarin) grover materiaal verder stroomopwaarts te verwachten 

zijn dan sedimenten waarin alleen fijner materiaal voorkomt. Echter, binnen de zone 

waarin grover materiaal wordt afgezet, kan en wordt ook fijner materiaal afgezet. 

Zodoende kunnen binnen eenzelfde locatie grover en fijner materiaal gelaagd 

voorkomen. Bij het gebruik van dergelijke gelaagde voorkomens kunnen daarom van 

eenzelfde locatie grofkeramische producten komen met verschillen in de samenstelling 

504  Het betreft de onderzoeken van 2005 (BAAC) en van  2007-08 (UvA) waarvan de grofk-
eramiek door de auteur is onderzocht (Gazenbeek 2010 en Gazenbeek 2011). In de vergeli-
jking is alleen het materiaal van het onderzoek van 2007-08 meegenomen, daar dit op 
soortgelijke wijze is verzameld als bij het hier gepresenteerde onderzoek.

Tabel 8.10 
Vergelijking van de insluitsels in de matrix, 
naar type product, uitgedrukt in percentages 
per categorie insluitsel voor de grofkera-
miek van Naaldwijk (N) en Voorburg (Forum 
Hadriani - FH). In de bovenste helft van de 
tabel staan de vier meest voorkomende inslui-
tsels bijeen. 
Betekenis codes: 
1=zand; 
2=grind; 
3= ijzeroxide/mangaan; 
4=kalk, diffuus; 
5=kalk, schelpen; 
6=mica.(glimmers); 
7=organica (indrukken planten); 
8=kleistructuren; 
9=antropogeen materiaal
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van de insluitsels in de kleimatrix. Omgekeerd komt het echter nauwelijks voor dat in 

de zone waarin de sedimentlast van een rivier alleen nog bestaat uit fijner materiaal, 

grover materiaal wordt afgezet. Daarom kan, naarmate de grovere insluitsels in 

de kleimatrix afnemen, aangenomen worden dat de grofkeramiek waarschijnlijk 

afkomstig is van meer stroomafwaarts gelegen locaties. Tabel 8.11 laat de drie meest-

voorkomende combinaties van insluitsels in de kleimatrix zien, uitgesplitst naar type en 

locatie.

Imbrex Later Tegula Tubulus

N FH N FH N FH N FH

1 19.5 16.9 16.5 9.4 11.6 11.9 - 5.7

13 32.2 11.9 19.6 10.2 30.0 13.0 32.9 -

138 - 30.5 - 26.2 - 33.6 17.7 23.8

1238 - - - - - - - 31.6

38 19.5 - 28.9 - 29.2 - 22.8 -

Duidelijk is dat het materiaal uit Naaldwijk fijner van samenstelling is dan het materiaal 

uit Forum. Met name de combinatie zonder zichtbaar zand (38) onderstreept dit. De 

fijne, wat vet aandoende klei waaruit veruit de meeste lateres gevormd zijn, duiden 

daarom op een winlocatie in de omgeving van Naaldwijk.

Verspreiding en toepassing
Aan de hand van de verzamelde grofkeramiek zijn maar in beperkte mate uitspraken 

te doen over de aard en omvang van de bebouwing die binnen het onderzoeksge-

bied aanwezig moet zijn geweest. De hoeveelheid grofkeramisch bouwmateriaal dat 

op Romeinse vindplaatsen wordt aangetroffen, is nog maar een fractie van wat er 

oorspronkelijk ooit geweest moet zijn. Anders dan bij het materiaal van veel andere 

vondstcategorieën, blijft grofkeramiek een bepaalde waarde behouden, vooral in de 

aan harde bouwmaterialen arme delta van Rijn en Maas. Het nog bruikbare materiaal 

zal in de post-Romeinse tijd van de vindplaats verwijderd zijn voor hergebruik 

elders.505 In latere fasen van afbraak en hergebruik, zullen ook kleinere brokken puin 

zijn verwijderd, bijvoorbeeld om als funderingsmateriaal te worden gebruikt. Alleen 

materiaal dat op dat moment aan het zicht onttrokken was, zal achtergebleven zijn. 

Wat rest, en wat we ook hoofdzakelijk terugvinden, is het onbruikbare afval. Dit blijkt 

ook wel uit de fragmentatiegraad van het vondstmateriaal: het gemiddelde gewicht 

van bijvoorbeeld de verzamelde tegulaefragmenten bedraagt slechts enkele procenten 

van dat van een complete tegula. 

Anderzijds is het bij grofkeramisch bouwmateriaal op een vindplaats veel minder van 

belang of het uit een gesloten context, spoor of structuur afkomstig is. Het tijdens het 

verval en/of sloop achtergebleven materiaal verspreid zich wel enigszins, maar blijft 

toch in de directe omgeving van waar het verdwenen bouwwerk heeft gestaan. Uit dit 

materiaal kan nog veel informatie gehaald worden over een gebouw waarvan slechts 

nog enkele grondsporen resten. 

Veruit het grootste deel van het grofkeramisch bouwmateriaal zal oorspronkelijk als 

dakbedekkingsmateriaal zijn gebruikt, slechts een klein deel (lateres, tubuli etc. en de 

tegulae die ontdaan zijn van hun flenzen) heeft een andere functie gehad.

505  Eaton laat zien dat bij hergebruik niet alleen de beschikbaarheid van Romeins bouwmate-
riaal een rol speelde, maar ook andere motieven, zoals de symbolische betekenis die aan 
hergebruikt Romeins materiaal werd gegeven (Eaton 2000).

Tabel 8.11 
Vergelijking van de drie meest voorkomende 
combinaties van insluitsels in de matrix, naar 
type product, uitgedrukt in percentages voor 
de grofkeramiek van Naaldwijk (N) en Forum 
Hadriani (FH). 
Betekenis codes: 
1=zand; 
2=grind; 
3= ijzeroxide/mangaan; 
8=kleistructuren
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Steenbouw
Het geborgen materiaal kan enkele aanwijzingen geven over de vorm van de 

steenbouw. Wanneer grofkeramisch materiaal is gebruikt in gemetselde structuren, 

dan zou dit sporen in de vorm van mortelrestanten op het materiaal moeten 

achterlaten. Op verschillende fragmenten van Naaldwijk zijn inderdaad ook 

mortelresten waargenomen. Een deel daarvan is te verklaren als zijnde gebruikt 

in een stenen fundering of als vulling van een stenen muur, maar de hoeveelheid 

fragmenten met mortel is gering. Als er al sprake van steenbouw zou zijn, dan zou het 

grofkeramisch bouwmateriaal ook verwerkt kunnen zijn in muren van stampflehm. 

Voorzien van een witte stuclaag doen dergelijke muren in ieder geval optisch niet 

onder voor muren die geheel uit steen zijn opgetrokken.

Verwarmingssystemen
Aanwijzingen voor verwarmingssystemen, in de vorm van onder andere tubuli- en 

lateresfragmenten, zijn wel aangetroffen en zelfs in relatief grote aantallen. Wat 

echter ontbreekt in het vondstspectrum is mortel, dat in een bouwwerk waarin een 

verwarmde ruimte of een badruimte zich zou hebben bevonden, toch aanwezig zou 

moeten zijn. Bovendien blijkt uit de voornoemde grote variatie in de dikte van de 

tubulifragmenten, dat het materiaal afkomstig moet zijn geweest van of verschillende 

fasen van eenzelfde, of van verschillende verwarmingssystemen. Gezien de mogelijke 

militaire context nabij de vindplaats, valt eventueel te denken aan een badgebouw in 

de omgeving. Niet uitgesloten mag echter worden dat (een deel van) de aangetroffen 

verwarmingselementen niet zozeer afkomstig zijn van een verwarmingssysteem, als 

wel van een toepassing als spouwmuur. Daarbij kan heel goed hergebruikt materiaal 

zijn toegepast, bijvoorbeeld materiaal dat vrijkwam bij renovatie- of verbouwingswerk-

zaamheden aan een gebouw met een verwarmingssysteem in de omgeving. Voor een 

spouwmuur is het minder goed aansluiten van de afzonderlijke elementen minder van 

belang dan bij een verwarmingssysteem. Bovendien kunnen de verschillende maten 

gebruikt zijn in verschillende wanden van verschillende gebouwen, bijvoorbeeld alleen 

in die wanden die op het weer gericht zijn. Het vrijwel ontbreken van slijtagesporen 

op de tubuli, doet vermoeden dat ze op een andere wijze en voor een andere redenen 

naar de vindplaats zijn gebracht dan veel van het andere grofkeramiek. Tenslotte is het 

voor een toepassing in een spouwmuur niet noodzakelijk om de tubuli in te bedden in 

mortel; leem zal in de praktijk ook goed voldaan hebben. Dat verklaart dan mogelijk 

het ontbreken van mortel op de vindplaats.

Hergebruik
Hergebruik van bouwmateriaal is en was zeer gangbaar. Vanaf de late middeleeuwen 

is dit proces goed gedocumenteerd en bovendien aantoonbaar in bouwwerken. Uit 

de Romeinse tijd is hierover weinig bekend, maar er is geen reden om aan te nemen 

dat het toen ook al niet gebeurde. Wie de moeite neemt om op vindplaatsen in 

Italië, Griekenland of Klein-Azië de muren nader te bestuderen, herkent al snel de 

bouwelementen die een tweede leven leiden. Staande muren uit de Romeinse tijd 

zijn echter zeer zeldzaam in Nederland, maar recent onderzoek van bouwmateriaal 

afkomstig van het castellum van Leiden-Roomburg leverde brokken wandschildering 

op die secundair verwerkt waren in het beton van de castellummuur.506 Hergebruik 

zal dus plaatsgevonden hebben. Hoe dat zich vertaalt naar Naaldwijk is de vraag. Een 

aanzienlijk deel van het materiaal vertoont slijtagesporen als gevolg van betreding, wat 

eerder wijst op gebruik als weg- of erfverharding. Het gaat hier dan wel om stukken 

506  Lopend onderzoek van de auteur.
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die vermoedelijk al gebroken waren (als gevolg van bouw-, sloop- of transportschade). 

De fragmenten grofkeramisch bouwmateriaal zijn vooral aangetroffen in de 

werkputten 55, 60 en de aangrenzende putten 57 en 66, die alle rondom de kern van de 

nederzetting liggen (figuur 8.6). 

Hergebruik of dakbedekking
De fragmenten van tegulae en imbrices zonder slijtage kunnen afkomstig zijn van 

gebruik als dakbedekking; deze zijn ook geconcentreerd rond de kern van de 

nederzetting (figuur 8.7). De concentraties van dit materiaal in de vondstlaag zouden 

gerelateerd kunnen worden aan de onderliggende gebouwen NH08-1/2, NHC-2,  

NHC-B2 en NHC-3 van fasen 1 tot 4 (zie kaartbijlage 5.2 t/m 5.4). Ook is een relatie 

mogelijk met gebouwen - onder andere NHC-4 -van fase 5 (zie H5, paragraaf 5.3.5 en 

kaartbijlage 5.5). De plattegronden van de huizen getuigen echter van een traditioneel 

inheemse huizenbouw, waarin het dak doorgaans van hout en riet was vervaardigd. 

Een bedekking met tegulae en imbrices is weliswaar niet uit te sluiten, maar in de 

plattegronden zijn geen aanvullende sporen van Romeinse invloeden zoals een porticus 

gevonden. Bovendien valt op dat de tegulae, imbrices (figuur 8.7), lateres (figuur 8.8) en 

tubuli (figuur 8.9) in grote lijnen dezelfde spreiding laten zien binnen de opgravingen 

als de gehele verzameling grofkeramiek (figuur 8.6). Ofschoon verschillend in functie 

lijken de verschillende typen grofkeramiek slechts een grote concentratie in de 

vondstlaag te vertegenwoordigen in plaats van individuele structuren daarbinnen. 

Datering
Het dateren van Romeins grofkeramiek is geen eenvoudige zaak. Het meeste houvast 

om het materiaal te dateren, bieden tot op heden de stempels. Pogingen om het 

materiaal te dateren aan de hand van stilistische kenmerken zijn nog nauwelijks 

ondernomen. De algemene indruk is dat tegulae in de loop van de tijd kleiner zijn 

geworden. Recentelijk heeft Feugere507 getracht dit te onderbouwen, maar diens typo-

chronologie lijkt alleen toepasbaar in Gallia508. Verder lijken de tegulae hamata rond 

het eind van de 1e eeuw te zijn verdrongen door tubuli, die handzamer zouden zijn, met 

name omdat ze minder snel transportschade zouden oplopen.509 

Bij het determineren van het materiaal van Naaldwijk is ook gekeken naar de vorm van 

de tegulahoeken, die in de loop van de tijd verandert. Van de 29 onderhoeken kon van 

slechts 11 exemplaren het hoektype worden bepaald (tabel 8.4). In de typo-chronologie 

van Warry510 behoren ze tot diens type A dat tussen 40 en 120 n.Chr. gangbaar was 

(N=1) en tot diens type C, dat door hem gedateerd wordt tussen 160 en 260 n.Chr. 

(N=8), en tot het type D, dat tussen 240 en 380 n.Chr. gangbaar zou zijn geweest (N=2). 

In vergelijking met de stempels valt op dat zeven van de negen leesbare stempels 

vanaf het laatste decennium van de 1e eeuw, een mogelijk vanaf het midden van de 2e 

eeuw en een tussen de laatste kwart van de 2e eeuw en globaal 260 n.Chr. gedateerd 

kunnen worden. De aanwezigheid van een mogelijk fragment van een tegulae hamata, 

sluit aan bij het voorkomen van het vroege type hoek van Warry. Aan de hand van de 

grofkeramiek kan de aanwezigheid van bewoning in de Romeinse tijd alleen zeer ruim 

gedateerd worden. Vrijwel zeker is er in de 1e eeuw al bewoning, maar hoelang deze 

doorloopt, en of er sprake is van continuïteit, is aan de hand van het materiaal dat nu 

onderzocht is, niet te beantwoorden. Daarbij dient bovendien aangetekend te worden, 

507  Feugere 2000.
508  Het materiaal van Forum zou in de typo-chronologie van Feugere in de 4e eeuw of later 

thuishoren (Gazenbeek 2009).
509  Baatz 1970, 46.
510  Warry 2006.
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Aantal lateres per m2
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Aantal tubuli per m2
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Figuur 8.9 
Verspreiding van de tubuli per m2 over de westelijke helft van de nederzetting



346	naaldwIjk

dat lang niet zeker is of het materiaal daadwerkelijk afkomstig is van bebouwing 

binnen het onderzoeksgebied zelf, of dat het van elders is aangevoerd. Dit laatste lijkt 

bij de verwarmingselementen vrijwel zeker het geval te zijn geweest.

8.4.3 Leem

Inleiding
Verhit leem wordt over het algemeen aangeduid als hutteleem. Deze term impliceert 

echter dat het materiaal alleen afkomstig is van gebouwen, en is derhalve incorrect. 

Verbrand leem ontstaat overal waar leem aan verhitting wordt blootgesteld, dus ook 

bij haarden, stookplaatsen en ovens. De mate van verbranding wordt bepaald door 

de duur en intensiteit van de blootstelling aan het vuur. Deze materiaalcategorie is 

daardoor nogal diffuus, met een zeer grote variatie in kleur, hardheid en vorm. Verhit 

leem en grofkeramiek ontstaan in eenzelfde proces, maar het verschil wordt bepaald 

door de intentie van dit proces voor elk van de materialen. Er bestaat een overlap 

tussen deze twee materiaalgroepen, waarbij het langdurig aan een hoge temperatuur 

blootgestelde leem niet van slecht gebakken grofkeramiek te onderscheiden is.511 Dit, 

in combinatie met de depositie- en bodemomstandigheden, bepaalt in hoeverre het 

materiaal nog herkenbaar is bij een opgraving. Zacht, weinig verhit materiaal, zowel 

leem als grofkeramiek, zal volledig zijn opgelost en hooguit nog herkenbaar zijn als 

een verkleuring van de bodem. Alleen als het materiaal voldoende langdurig verhit 

is geweest, kunnen herkenbare vormen worden waargenomen. Tenslotte dient nog 

vermeld te worden dat de manier waarop vondsten geborgen en gewassen worden, 

vaak resulteren in het verlies van informatie. Verhit leem is, zeker als het vochtig is, 

zeer kwetsbaar waardoor elke mechanische kracht of hydraulische invloed die er op 

uitgeoefend wordt, leidt tot breuk en/of (verdere) slijtage. Voor de duidelijkheid zal hier 

verder de term leem worden gebruikt, en niet hutteleem, roodleem of verhitte leem, 

daar deze termen elk maar gedeeltelijk deze materiaalcategorie bestrijken.

Omdat leem als (bouw)materiaal vanaf het neolithicum tot het recente verleden 

is gebruikt, en veelal op een zelfde wijze waardoor het vormenspectrum extreem 

homogeen is, kan leem niet op basis van visuele waarneming gedateerd worden. Wel 

kan, aan de hand van de vorm, bewerkingssporen en/of indrukken van objecten, de 

oorspronkelijke toepassing of functie worden herleid. Behalve als bouwmateriaal in 

gebouwen en ovens is leem ook gebruikt om (weef)gewichten en/of (slinger)kogels van 

te maken.

Aantallen, samenstelling en toepassing
In totaal zijn 4.004 fragmenten leem aangetroffen. Veruit het grootste deel hiervan 

– naar aantal – bestaat uit amorfe stukken die niet nader te determineren zijn (tabel 

8.12). Fragmenten van wanden vormen de tweede groep naar aantal, maar de eerste 

naar gewicht. De overige vondstcategorieën betreffen objecten die maar in zeer kleine 

aantallen voorkomen. Een vergelijking tussen het gemiddeld gewicht van de niet te 

determineren fragmenten en de wandfragmenten laat zien dat de laatste ruim vijf 

keer groter zijn. Daarom kan veilig worden verondersteld dat veruit het grootste deel 

van de indetermineerbare fragmenten oorspronkelijk een bouwkundige toepassing 

heeft gekend. Dit hoeft overigens niet uitsluitend als vulling van een wand uitgevoerd 

in vakwerk te zijn geweest, maar ook als adobe(blokken) of stampflehm. In deze 

511  Dit heeft ook een rol gespeeld bij de vondstverwerkers: het leem is verspreid over de catego-
rieën VKL (verbrande klei, grootste deel) en BKS (baksteen). Omgekeerd komt grofkeramiek 
ook voor in de categorie VKL. 
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laatste toepassingen ontbreken de indrukken van takken en staken kenmerkend voor 

vakwerkwanden, maar mogelijk zouden de indrukken van stro en ander plantaardig 

materiaal, die in veel van de brokken te zien zijn, begrepen moeten worden vanuit een 

dergelijke toepassing. 

aantal gewicht (g) gemiddeld gewicht (g)

indet 3.326 31.458,3 9,64

WAND 636 32.477,2 51,06

OVEN 6 92,0 15,33

PROP 4 210,2 52,55

GEBOUW 32 658,3 20,57

Van de 636 fragmenten die als een deel van een wand konden worden gedefinieerd, 

zijn 26 fragmenten op grond van de volledige of gedeeltelijke verglazing die ze 

hebben ondergaan, vermoedelijk afkomstig van ovens.512 Gezien de temperatuur 

waarbij verglazing optreedt, is het niet aannemelijk dat dit gebeurd zal zijn bij brand 

in een gebouw of in een (open) haard. Wel kunnen in een smeedhaard temperaturen 

worden bereikt waarbij verglazing kan optreden. De fragmenten zijn echter ‘schoon’, 

dat wil zeggen er zitten geen herkenbare materiaal, as- of slakdelen in, zodat ze 

waarschijnlijk niet van een vloer of bodem afkomstig zijn, maar van een wand of 

plafond. Smeedhaarden zijn over het algemeen vlak en open. Een aantal fragmenten is 

intrigerend wegens de scherpe overgang tussen het gesmolten en het niet-gesmolten 

leem.513 Men zou een meer diffuus verloop verwachten, met een uitgesproken rood en 

hard gebrande zone direct onder de gesmolten laag. Een van de fragmenten (v.7194) 

heeft een duidelijke indruk van een tak parallel aan het vlak en is dus deel van een 

wand geweest, bij de andere fragmenten is dit niet te zien. Wel is op een fragment 

(v.5983) te zien dat druppels vloeibaar materiaal in een gesmolten laag zijn gevallen, 

wat alleen mogelijk is als het een bodemfragment betreft (figuur 8.10).

Alle voornoemde wandfragmenten zijn afkomstig van een zone (werkputten 59 en 

60) waar metaal is verhit en herbewerkt (zie figuur 3.1). De meeste zijn afkomstig 

van smeedhaard 561 of de gerelateerde, nabijgelegen haardkuil (spoor 12, vlak 2 

in werkput 60) uit de eindfase 6 van de nederzetting (zie H5, paragraaf 5.3.6; H7, 

paragraaf 7.2.3 en kaartbijlage 5.6) 

De overige wandfragmenten zijn als zodanig gedefinieerd op basis van een of 

meerdere glad afgewerkt(e) vlak(ken) en/of indrukken van hout. Daarnaast zijn er ook 

nog fragmenten zonder deze kenmerken, die echter op basis van de gelijkenis van 

het materiaal met dat van wandfragmenten, beschouwd kunnen worden als zijnde 

afkomstig van een wand.

512  Het betreft v.5159  uit een laat-Romeinse kuil S60.1.37 (put 60, vlak 1, spoor 37; 2 fragment-
en), v.5947 uit vroegmiddeleeuwse kuil S60.2.118 (opspit?; 1 fragment), v.5983 uit haardkuil 
S60.2.122 nabij smeedhaard 561 van fase 6  (2 fragmenten)  en v.7194 uit smeedhaard 561 
van fase 6 (21 fragmenten). 

513  V.7194 uit smeedhaard 561 uit fase 6 en v. 5983 uit nabij gelegen haardkuil S60.2.122 uit 
dezelfde fase.

Tabel 8.12 
Verhit leem naar vorm

Figuur 8.10 
Opvallende wanddelen van een oven- of 
smeedhaard uit eindfase 6 van de Romeinse 
bewoning: (a) v.5983 uit een haardkuil met 
inslagpunten van druppels; (b) v.7194 met 
verglaasde laag (boven) en takindruk (rechts); 
(c) v.7194 tubulusfragment met verglaasd 
materiaal met leem (onder); beide stukken 
van v.7194 zijn afkomstig uit smeedhaard 561

a

b

c
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exterieur interieur

Hout 87

Tak 169

Tak + staak 1

Staak 9

Riet of stro 7

Afgestreken 203

Kam/groef 4

Mortel 68

Beschildering? 1

totaal 276 273

Tabel 8.13 geeft een overzicht van de verschillende kenmerken, verdeeld naar het 

voorkomen op het exterieur (het oorspronkelijke, afgewerkte vlak) of interieur (het vlak 

ontstaan door het breken van de wand) van het fragment. Daar een fragment zowel 

interieure als exterieure kenmerken kan hebben, is er een overlap, die echter in deze 

tabel omwille van de duidelijkheid niet wordt weergegeven. Aan de interieure zijde van 

de fragmenten komen de indrukken van het vlechtwerk waartussen en waartegen het 

leem heeft gezeten, veruit het meest voor. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt 

naar de indrukken van takken en van staken. De eerste zijn waarneembaar als circa 

vingerdik, rond hout, de laatste als dikker, hoekig hout. De takindrukken hebben een 

vrij uniforme diameter, wat verklaard zou kunnen worden door het gebruik van takken 

afkomstig van systematisch geëxploiteerd hakhout. De staken hebben hun hoekige 

vorm waarschijnlijk gekregen door het klieven van dikkere stammen. Deze dikkere 

staken vormen een raamwerk waar dunnere takken haaks tussen gevlochten of gestoken 

worden. Een dergelijke wandvlak vormt waarschijnlijk, maar niet noodzakelijkerwijs, een 

deel van een wand uitgevoerd in vakwerk. In 2001 is binnen het castellum van Alphen aan 

den Rijn een deel van een dergelijk wandvlak aangetroffen (figuur 8.11).514 Deze techniek 

is overigens tot in de 19e eeuw nog toegepast, met name op het platteland.515 

De afwerking – de exterieure zijde - van de wandfragmenten bestaat uit vlakken die 

afgestreken, gekamd, aangesmeerd of beschilderd zijn. In alle gevallen is het vlak glad 

gestreken (figuur 8.12). Soms zijn duidelijk strepen, getrokken door vingers in de natte 

leem, waar te nemen, in andere gevallen is er sprake van een meer of minder egaal vlak. 

Deze is overigens niet altijd recht, 13 fragmenten kennen een bij benadering haakse 

hoek. 

514  Polak, Kloosterman en Niemeijer 2004.
515  Zie Eggen 1989.

Tabel 8.13
Indrukken en bewerkingssporen bij het 
verhit leem

Figuur 8.11 
Voorbeeld van een deel van een wandvlak 
van een vlechtwerkwand. Afkomstig uit het 
castellum van Alphen aan den Rijn. Tekening: 
R. Reijnen, Radboud Universiteit Nijmegen
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Een opvallend stuk is een fragment met een binnenhoek die zeer strak en glad is 

afgewerkt (figuur 8.13).516 Een dergelijke afwerking is alleen mogelijk indien bij het 

afwerken gebruik wordt gemaakt van een spaan of vergelijkbaar gereedschap. 

Een dergelijke wandafwerking duidt op een heel andere functie van de ruimte dan de 

meer ruw afgewerkte vlakken. Bekend is inmiddels dat leem als constructiemateriaal 

voor wanden een veel bredere toepassing heeft gehad dan tot voor kort werd gedacht. 

Dit wordt geïllustreerd door de rijk beschilderde muren die in het recente verleden in 

Nijmegen en Tongeren zijn gevonden.517 In beide gevallen betreft het wanden van leem 

die tweezijdig bepleisterd en beschilderd waren en in hun geheel waren omgevallen, 

waarbij de een in een kelder is terechtgekomen en de andere als funderingslaag voor 

een nieuw vloerniveau is gebruikt. Hierdoor zijn ze grotendeels behouden gebleven. 

Ze laten zien dat leem - in combinatie met hout – zeker niet de slechte reputatie heeft 

die Vitruvius er aan geeft,518 maar veeleer dat het, mits het mooi was afgewerkt, rustig 

gebruikt kon worden in bouwwerken met een bepaalde status. Ook het hoekfragment 

zou hier een voorbeeld van kunnen zijn, al is wel duidelijk dat de gladde afwerking 

van het leem hier het beoogde eindresultaat is geweest. Bij andere fragmenten zijn 

echter wel aanwijzingen voor een mortellaag, of op zijn minst een laag witkalk, op 

het leem. In de meeste gevallen is dit nog waarneembaar als een witte of grijze sluier. 

Stukken met zowel een laag leem als mortel zijn niet aangetroffen. Het vermoeden 

bestaat echter dat juist de overgang tussen leem en mortel een zwakke plek is, en 

dat bij het vergaan van een muur hier vooral breuken optreden.519 Daarbij komt, dat 

wandschilderingen en de mortellagen waarop deze zijn aangebracht, bij verhitting 

bros worden en uiteenvallen, terwijl leem dan juist hard wordt.520 Het ontstaan van 

het ene resulteert dus in het verlies van het andere. Dat het loslaten van de mortellaag 

van de dragende leemwand een probleem kon zijn, wordt mogelijk geïllustreerd door 

het voorkomen van leemfragmenten waarbij het vlak gekamd of gestempeld is op 

een wijze vergelijkbaar met die van tubili. In Naaldwijk zijn twee kleine fragmenten 

aangetroffen die mogelijk kamstrepen hebben. Van elders zijn grotere stukken bekend, 

onder andere uit Forum Hadriani en Vechten.521 Een dergelijke bewerking zou door de 

toename van het hechtingsvlak inderdaad in een betere hechting kunnen resulteren, 

maar de verschillen in materiaal en de daaruit voortvloeiende verschillen in reactie op 

externe invloeden zouden wel eens dusdanig groot kunnen zijn, dat deze toename ad 

ultimo toch nog onvoldoende was. Samenvattend kan derhalve gesteld worden dat er 

aanwijzingen zijn voor verschillende vormen van wandafwerking die boven een niveau 

dat verwacht mag worden binnen een gewone inheemse nederzetting, uitstijgen.

Gebruiksvoorwerpen
Een andere categorie waarbij de scheidslijn tussen grofkeramiek en verhit leem diffuus 

is, is die van de gebruiksvoorwerpen. Hieronder verstaan we alle objecten gemaakt van 

klei die een bepaalde functie in huishoudelijke, ambachtelijke, industriële of militaire 

516  V.7345.
517  Zie Laken 2010 en Laken in voorbereiding.
518  Vitruvius over leem.
519  Overigens zijn ook de overgangen tussen de verschillende mortellagen zwakke plekken, 

veel van de  stukken van wandschilderingen en mortellagen aangetroffen in archeologische 
contexten vertonen juist hier breuken (persoonlijke mededeling L. Laken en eigen waarnem-
ing auteur)

520  Met dank aan L. Laken voor de adviezen betreffende de relatie tussen wandschilderingen, 
mortellagen en leem. 

521  Forum Hadriani; Gazenbeek 2011; Vechten: collectie PUG, onderzoek 1896. Met dank aan 
Joanneke Hees voor het tonen van het materiaal. Daarnaast zijn delen van gekamde of 
gestempelde wanden bekend uit Engeland (Geslingthorpe, in Draper 1985: 79-80) en België 
(Braives, in Massart 1981: 188).

Figuur 8.12 
Voorbeelden van aangestreken wanden, 
boven v.1601, onder v.60. Het bovenste frag-
ment vertoont duidelijk de sporen van de 
vingers in de nog natte leem. Let ook op de 
indruk van een strohalm die licht diagonaal 
over de onderste helft loopt. Op het onderste 
fragment zijn de indrukken van vingers veel 
minder evident aanwezig. Wel is de lichte 
grauwe sluier goed te zien, die op veel frag-
menten voorkomt

Figuur 8.13 
Een strak afgewerkte binnenhoek, v.7345
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activiteiten hebben. Hierbij moet gedacht worden aan gewichten, verzwaarders, werp- 

of slingerkogels, vuurbokken etc. Ook proppen, steunen, ringen en andere hulpstukken 

uit ovens vallen hieronder, evenals hulpstukken zoals truyeres uit de metaalverwerken-

de, industriële en ambachtelijke activiteiten. Een deel van deze objecten wordt bewust 

gemaakt ten behoeve van deze activiteiten, terwijl een deel ervan juist ontstaat als 

gevolg daarvan. Al naar gelang het bedoelde gebruik en/of de ontstaansgeschiedenis 

betreft het materiaal dat als grofkeramiek of als verhit leem kan worden beschouwd. 

Daarnaast werd voor dergelijke objecten ook natuursteen gebruikt. Voorbeelden 

hiervan zijn te vinden bij werpkogels en gewichten. Hieronder worden alle objecten 

gemaakt van leem, ongeacht de mate waarin ze gebakken zijn, behandeld. 

Gewichten
Gewichten vormen veruit de grootste groep binnen de lemen voorwerpen, met 

20 fragmenten die zeker, en 28 fragmenten die zeer waarschijnlijk deel hebben 

uitgemaakt van gewichten. Er lijken twee typen gewichten voor te komen: platte 

driehoekige en meer of minder platte ronde. Deze laatste vorm is naar aantal het 

meest talrijk. 

Een opvallend stuk is een gewichtje dat niet gevormd is van leem, maar gemaakt is van 

een tegulafragment.522 Het betreft een ronde schijf met een zorgvuldig geboord gat 

in het midden en een gewicht van 82 g. Bekend zijn vergelijkbare objecten gemaakt 

van leisteen. In Forum Hadriani zijn vijf exemplaren gevonden die in gewicht variëren 

tussen 40 en 120 g.523 Ook elders zijn dergelijke schijven aangetroffen. Ze worden 

verklaard als netverzwaarders of als spinsteentjes. Twee spinklossen zijn met zekerheid 

aan de textielvervaardiging te koppelen. Een fragment van een ringvormig object 

tenslotte kan als weefgewicht gebruikt zijn, maar ook netverzwaarder.

Kogels
Er zijn 15 fragmenten aangetroffen die aan kogels zijn toegeschreven, waarvan echter 

slechts zeven met zekerheid. Er zijn geen complete exemplaren aangetroffen. Een 

exemplaar betreft echter een vrijwel complete kogel, enigszins biconisch van vorm 

(30x20 mm) en met een gewicht van 14 g. Gezien deze maat betreft het waarschijnlijk 

een slingerkogel. Twee fragmenten van kleine exemplaren behoren vermoedelijk ook 

tot deze categorie. De andere fragmenten hebben convexe vlakken die eerder passen 

bij grotere werpkogels. 

Onbekend
Tussen de gebruiksvoorwerpen zitten 13 fragmenten waarvan onduidelijk is tot 

welke objecten ze oorspronkelijk behoorden. Vier stukken doen denken aan delen 

van schijven, maar zijn te gefragmenteerd om daarover duidelijkheid te krijgen. Een 

fragment bestaat uit een gootje met een lengte van 55 mm en een breedte van circa 20 

mm.524 Het is met name op de breukvlakken afgesleten, zodat niet goed kan worden 

vastgesteld hoe de vorm precies is geweest. Zeven fragmenten behoren tot een stuk 

waarvan de buitenzijde bestaat uit een stompe hoek en de binnenzijde uit een concaaf 

vlak.525 De buitenzijde is bruinbeige van kleur en aan de buitenzijde zeer glad en aan 

de binnenzijde vlak met enige groeven. Het interieur is brokkelig en zwart van kleur als 

gevolg van smoren. Het geheel doet denken aan een deel van een mal. Vergelijkbare 

objecten zijn niet bekend uit de literatuur. 

522  V.5225.
523  Gazenbeek 2011.
524  V.5176.
525  V.2348.
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Grondstof en herkomst
Zoals te verwachten is, is de samenstelling van het materiaal zeer diffuus. Het 

materiaal is over het algemeen vrij siltig, met een bijmenging van uiterst fijn zand, 

waardoor het vaak enigszins poederig aanvoelt. In veel van de fragmenten zijn 

duidelijk de indrukken te zien van plantaardig materiaal in de vorm van gras of 

strostengels en bladeren. Grover materiaal in de vorm van grof zand of grind komt 

nauwelijks voor. Wel is in veel van de fragmenten ijzeroxide, hoofdzakelijk in de vorm 

van rode vlekken, waargenomen. De hardheid van het materiaal varieert van zeer 

zacht tot zeer hard. De kleur is over het algemeen licht, overwegend crème en beige 

verlopend naar bleek oranje en rood. Dit beeld past in datgene wat verwacht mag 

worden van materiaal dat niet intentioneel gebakken is. 

Winning en gebruik van leem - dus ook verhit leem - is per definitie plaatsgebonden 

zodat de gebruikte grondstof afkomstig zal zijn uit de (zeer) directe omgeving van de 

locatie waar verhit leem aangetroffen wordt. De eisen die aan het materiaal worden 

gesteld, zijn lager dan die voor grofkeramiek daar leem voor de bouw van wanden 

gevormd noch gebakken hoeft te worden. Het moet vooral voldoende plastisch zijn om 

goed tussen de takken en staken van het vlechtwerk door te kunnen dringen en glad 

afgestreken te kunnen worden. Daarnaast moet het bij het drogen niet teveel krimpen 

en/of scheuren. Door plantaardig materiaal door de klei te mengen kan dit laatste 

overigens voor een deel worden opgevangen. 

Opvallend is – of misschien juist niet -  dat het verhit leem wat samenstelling betreft 

enige overeenkomst vertoont met de grofkeramiek. Met name het ontbreken van 

grovere insluitsels en het relatief veel voorkomen van ijzer(oxide) komt bij beide 

categorieën in Naaldwijk voor. Dit doet vermoeden dat, althans voor een deel van de 

grofkeramiek, dezelfde soort klei is gebruikt als voor het aansmeren van de wanden. 

De vraag is nu, of ‘dezelfde soort’ ook als ‘van dezelfde locatie’ kan worden uitgelegd. 

8.4.4 Mortel

Er zijn slechts 5 fragmenten mortel aangetroffen, met een totaal gewicht van 141 

g. Drie fragmenten dateren uit de nieuwe tijd, de overige twee uit de Romeinse 

tijd. Opvallend is dat deze laatste twee geen amorfe vorm hebben zoals de meeste 

mortelfragmenten die uit deze periode worden aangetroffen. Een fragment526 is 

waarschijnlijk afkomstig van een dak, terwijl het andere fragment527 dat een grovere 

samenstelling heeft mogelijk in een wand of een vergelijkbare constructie verwerkt 

is geweest. Daarnaast is op een aantal fragmenten van de grofkeramiek mortel 

aangetroffen. Meestal betrof het hier slechts enkele plekken, een dunne laag of een 

mortelwaas. Alleen bij een tegulafragment528 is een dikkere laag aangetroffen, waarvan 

de samenstelling overigens sterk overeenkomt met het voornoemde fragment dat 

vermoedelijk in een wand is verwerkt. Al met al is er maar zeer weinig mortel op deze 

vindplaats aangetroffen, in tegenstelling tot leem, dat juist rijk vertegenwoordigd is. 

Dit doet vermoeden dat mortel weinig is toegepast op de vindplaats. Gebouwd is er in 

leem, al dan niet in combinatie met hout in vakwerkconstructies. De twee fragmenten 

mortel uit de Romeinse tijd die zijn aangetroffen zullen vermoedelijk met ander 

materiaal, waarschijnlijk de grofkeramiek, van elders zijn aangevoerd. 

526  V.607.
527  V.916.
528  V.1723.
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8.4.5 Conclusie 

Samenvattend kan gesteld worden dat er in Naaldwijk in principe bebouwing geweest 

kan zijn met een dakdekking van grofkeramiek en mogelijk wanden met een spouw. 

Deze wanden zijn opgetrokken als vakwerk met stampflehm wanden. Er zijn geen 

aanwijzingen voor steenbouw aangetroffen, waarin grofkeramiek werd toegepast. 

Een deel van het aangetroffen bouwmateriaal is hergebruikt, deels min of meer in 

de oorspronkelijke functie (de tubuli), deels in een secundaire functie als weg- of 

erfverharding. Gezien het voorkomen van militaire stempels op de grofkeramiek 

en de afwezigheid van bebouwing die onmiskenbaar militair van karakter is, is er 

mogelijk ook sprake van hergebruik van militair bouwmateriaal. Dit lijkt, gezien het 

contemporaine karakter van de vindplaats, gebeurd te zijn met instemming van het 

militaire gezag. Het kan hier gaan om echt hergebruik, dus het opnieuw gebruiken 

van reeds eerder in een militaire context gebruikt materiaal, of om het gebruik van 

een militaire urplus dat, al dan niet via tussenhandel, aan de lokale bevolking ter 

beschikking werd gesteld. 

8.5 Keramisch bouwmateriaal uit de middeleeuwen en nieuwe tijd

8.5.1 Inleiding

De post-Romeinse grofkeramiek omvat bakstenen, dakpannen en –tegels, plavuizen 

en wandtegels uit de late middeleeuwen en de nieuwe tijd. Veruit het meeste materiaal 

betreft bakstenen, waarvan het grootste deel uit de nieuwe tijd stamt (tabel 8.14). 

Onder de 55 bakstenen uit de late middeleeuwen zijn geen complete exemplaren, 

zodat geen lengtematen maar slechts enkele breedte- en diktematen gemeten 

konden worden. De breedte varieert tussen 120 en 145 mm en de dikte tussen 50 en 

72 mm. Opvallend zijn een geprofileerde hoeksteen, die vermoedelijk van een deur- of 

raamomlijsting afkomstig is, en een fragment van mogelijk een tweede geprofileerde 

steen. Dit laatste stuk is op basis van de kleur en de structuur van het baksel als 

laatmiddeleeuws grofkeramiek beschouwd, maar zou ook nog gerekend kunnen 

worden tot het leem gezien de zachtheid van het materiaal. 

type aantal gewicht (g)

Baksteen 230 18.041

Dakpan 5 316

Daktegel 1 301

Plavuis, ongeglazuurd 2 3.022

Plavuis, geglazuurd 2 831

Wandtegel 8 629

Niet determineerbaar 138 441

8.5.2 Bakstenen

Ruim 100 fragmenten van het baksteen stammen op basis van het baksel en/of de 

maten529 uit de nieuwe tijd. Onder dit materiaal bevinden zich veel IJsselsteentjes, 

waarvan enkele exemplaren door verbranding rood gekleurd zijn.

529  Breedtes variëren tussen 58 en 90 mm, de diktes tussen 32 en 53 mm.

Tabel 8.14 
Aantallen en gewichten post-Romeins 
grof-keramisch bouwmateriaal.
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8.5.3 Dakpannen

De vijf fragmenten van dakpannen behoren allemaal tot de zogenaamde holle pannen. 

De fragmenten zijn te klein om het type nauwkeuriger te kunnen omschrijven, 

maar de indruk bestaat dat ze allemaal van Oud-Hollandse pannen afkomstig zijn. 

Machinaal vervaardigde exemplaren ontbreken. Dit type pan werd vanaf 1500 tot 

ver in de 19e eeuw gemaakt.530 Opvallend is een hoekfragment van een daktegel. 

Dit type dakbedekking is ouder dan de holle pan en vereiste over het algemeen ook 

een steilere dakhoek. Dit type pan werd vanaf circa 1300 gemaakt.531 De productie 

is in verschillende vormen doorgegaan tot het heden, maar een datering in de late 

middeleeuwen van deze daktegel is goed mogelijk, daar dit type pan na 1500 lijkt te 

worden verdrongen door de handzamere holbolle of Hollandse pannen.

8.5.4 Plavuizen en wandtegels

Tenslotte is er een aantal plavuizen en wandtegels aangetroffen. Ze zijn afkomstig 

uit de 17e-18e-eeuwse boerderij Hooghwerf op het noordoostelijk terrein, die aan 

het eind van de 18e eeuw tot arbeidershuis is omgebouwd. De twee ongeglazuurde 

plavuizen bestaan uit een fragment van een grijze en een complete rode. Deze 

laatste heeft de afmetingen 225x225x28 mm. De twee geglazuurde plavuizen zijn 

beiden van roodbakkende klei vervaardigd en zijn respectievelijk bruin en groen 

geglazuurd. Het bruine exemplaar is slechts 9 mm dik, wat zou kunnen betekenen dat 

het hier ook om een wandtegel zou kunnen gaan. Het groen geglazuurde exemplaar 

is compleet en meet 135x138x19 mm. De wandtegels bestaan vrijwel uitsluitend uit 

fragmenten van witte tegels met een blauw motief. Een exemplaar is compleet en 

meet 129x126x10 mm. De dikte van deze tegel wijst op een iets hogere ouderdom dan 

de overige fragmenten. De polychrome versiering in de vorm van een bloemvaas in 

een kwadraat van deze tegel was gangbaar in de eerste helft van de 17e eeuw (figuur 

8.14).532 De overige delen van tegels laten slechts fragmenten van hun versiering zien. 

Deze is steeds lichtblauw van kleur. Alleen de hoekfiguren in de vorm van ‘bijtjes’ zijn 

herkenbaar. Een datering van deze tegels, op basis van hun lichte kleur en het open 

karakter van de versiering, in de 18e of 19e eeuw lijkt waarschijnlijk. Dit sluit aan op de 

datering van het aardewerk uit het armenhuisje.

Een fragment is duidelijk afkomstig van een industrieel vervaardigde tegel. Ook het 

motief, een rood bloemblad op een groene ondergrond doet denken aan tegels uit de 

20e eeuw.

8.5.5 Conclusie

De grofkeramiek uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd bestrijkt een lange periode. 

De polychrome wandtegel, het fragment van een daktegel en de geprofileerde 

baksteen doen vermoeden dat hier, vermoedelijk vanaf de late middeleeuwen tot 

in de vroegmoderne tijd, een gebouw moet hebben gestaan met een relatief hoge 

status. Dit wordt verder onderbouwd door de fragmenten van een pilaster uitgevoerd 

in kolenkalksteen (zie H5, paragraaf 5.5 en H9, paragraag 9.5). Deze vondsten uit de 

nieuwe tijd zijn alle te koppelen aan boerderij Hooghwerf uit de 17e-18e eeuw. De 

laatmiddeleeuwse vondsten behoren vermoedelijk toe aan een voorganger van deze 

boerderij: de omgrachting van de boerderij lijkt terug te voeren op een moated site uit 

de 13-14e eeuw. 

530  Mombers  2000: 14.
531  Mombers 2000: 8.
532  Zie Korf, 1960: 93 afbeelding 160.
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Figuur 8.14 
Hollandse tegel. Schaal 1: 2
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Natuursteen

S. Knippenberg

9.1 Inleiding 

De opgravingen hebben een aanzienlijk aantal stenen opgeleverd. In totaal zijn 

er 2000 stenen en fragmenten verzameld met een gezamenlijk gewicht van 

294,1 kg (tabel 9.1). Daarvan zijn 1161 stukken met een gewicht van 217,8 kg 

tijdens de 2007-campagne en 839 stukken met een gewicht van 76,3 kg tijdens de 

2008-campagne geborgen. Dit materiaal is in de grondsporen toebehorende aan de 

verschillende perioden van bewoning en in de afdekkende vondstlagen aangetroffen. 

Daar de vindplaats op een haakwal ligt, die arm is aan natuurlijk gesteente van enige 

omvang, moet ervan worden uitgegaan, dat vrijwel al het steen door mens gedurende 

de verschillende bewoningsfasen naar de vindplaats is aangevoerd. Voor een groot 

deel van het steenmateriaal is dat op voorhand al duidelijk, omdat het daarbij gaat 

om steensoorten die niet van de nature in de rivierafzettingen van Rijn en Maas 

voorkomen en dus nooit op natuurlijke wijze in de omgeving terecht kunnen zijn 

gekomen. Dit materiaal heeft daarom een exotische herkomst. Voor het herkende 

riviergrind, bestaat vooral in het geval van het materiaal van geringe omvang(<2 cm), 

nog een mogelijkheid dat het van nature binnen de afzettingen van de vindplaats kan 

voorkomen en daarom als een natuurlijke achtergrondruis gezien moet worden.

Bij de bestudering van de collectie natuursteen uit Naaldwijk is getracht de volgende 

vragen te beantwoorden:

1.  Wat is de herkomst van het materiaal en in wat voor vorm is het naar de vindplaats 

getransporteerd? 

2.  Is het materiaal op de vindplaats zelf bewerkt? 

9

2007-campagne 2008-campagne Totaal

Steensoort N % G % N % G % N % G %

Kolen kalksteen 167 14,4 26769,2 12,29 47 5,6 6392,5 8,38 214 10,7 33161,7 11,28

Bioclastische packstone 10 0,9 1515,1 0,70 1 0,1 439,4 0,58 11 0,6 1954,5 0,66

Zandige packstone 18 1,6 20265,4 9,31 5 0,6 4467,8 5,86 23 1,2 24733,2 8,41

Kalksteen (overig) 23 2,0 43540,7 19,99 39 4,6 4164,5 5,46 62 3,1 47705,2 16,22

Leem - - - - 1 0,1 63,6 0,08 1 0,1 63,60 0,02

Siltsteen 5 0,4 284,6 0,13 - - - - 5 0,3 284,6 0,10

Zandsteen 50 4,3 7343,3 3,37 71 8,5 5912,1 7,75 121 6,1 13255,4 4,51

Kwartsitische zandsteen 80 6,9 1212,3 0,56 150 17,9 3192,6 4,18 230 11,5 4404,9 1,50

Kwartsiet 195 16,8 5571,7 2,56 131 15,6 9872,7 12,94 326 16,3 15444,4 5,25

Kwarts 307 26,4 2859,6 1,31 170 20,3 2340,2 3,07 477 23,9 5199,8 1,77

Vuursteen 31 2,7 934,8 0,43 24 2,9 1658,9 2,17 55 2,8 2593,7 0,88

Lydiet 17 1,5 190,3 0,09 5 0,6 42,6 0,06 22 1,1 232,9 0,08

Kiezelgesteente (overig) 11 0,9 284,2 0,13 5 0,6 49,5 0,06 16 0,8 333,7 0,11

Tuf 99 8,5 42144,4 19,35 50 6,0 16351,0 21,43 149 7,5 58495,4 19,89

Puimsteen 1 0,1 5,2 0,00 2 0,2 5,5 0,01 3 0,2 10,7 0,00

Tefriet 107 9,2 58273,5 26,76 103 12,3 19493,0 25,55 210 10,5 77766,5 26,44

Graniet 2 0,2 70,6 0,03 2 0,2 814,8 1,07 4 0,2 885,4 0,30

Kristallijn gesteente 3 0,3 2479,7 1,14 4 0,5 78,1 0,10 7 0,4 2557,8 0,87

Marmer 1 0,1 1807,7 0,83 - - - - 1 0,1 1807,7 0,61

Leisteen 29 2,5 2036,0 0,93 21 2,5 695,4 0,91 50 2,5 2731,4 0,93

Fylliet - - - - 6 0,7 190,6 0,25 6 0,3 190,6 0,06

Schist 2 0,2 168,9 0,08 1 0,1 72,6 0,10 3 0,2 241,5 0,08

Onbepaald 3 0,3 14,0 0,01 1 0,1 1,4 0,00 4 0,2 15,4 0,01

totaal 1161 100,0 217771,2 100,0 839 100,0 76298,8 100,00 2000 100,0 294070,0 100,00

Tabel 9.1 
Aantal (N) en gewicht (G in grammen) per steen-
soort opgedeeld naar opgravingscampagne
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3.  Waartoe hebben de stenen gediend en wat zegt dat over de activiteiten die hebben 

plaatsgevonden op de vindplaats?

4.  Bestaan er verschillen in steensoortengebruik en werktuigen tussen de verschillende 

bewoningsfasen? Zo ja, gaat het hierbij om een functioneel onderscheid tussen 

de bewoningsfasen en wat zegt dat over een eventueel verschil in uitgevoerde 

activiteiten?

Om deze vragen te beantwoorden zijn alle verzamelde stenen volgens een 

beschrijvende methode bestudeerd. Daarbij zijn de volgende variabelen van iedere 

steen gecodeerd: (a) de steensoort, (b) het type artefact, (c) de compleetheid, (d) 

de grootteklasse, (e) de aanwezigheid en aard van gebruiks- en bewerkingssporen, 

(f) de aard van het uitgangsmateriaal en (g) eventuele sporen van verbranding of 

verhitting. Alleen bij werktuigfragmenten en bouwstenen zijn de maten genomen.533 

De identificatie van gebruikssporen gebeurde met het blote oog, aangevuld met 

waarnemingen met behulp van een handlens (vergroting 10x). Op basis hiervan is het 

werktuigtype bepaald. De macroscopisch onderzochte werktuigen zijn in een reeks 

werktuigtypen ingedeeld, op basis van de kenmerken zoals aangegeven in tabel 9.2.534 

Een goede vergelijking van het gebruik van natuursteen tussen de verschillende 

perioden wordt bemoeilijkt door het palimpsestkarakter van de vindplaats. In veel 

contexten bleek het materiaal uit verschillende perioden niet tot nauwelijks te 

scheiden. Voor de goede duiding van het gebruik van natuursteen per periode komt 

daarbovenop ook nog eens de moeilijkheid, dat een deel van het materiaal, dat 

gedurende de Romeinse periode is aangevoerd en benut, in de latere middeleeuwse 

fasen mogelijk is hergebruikt. Een dergelijk hergebruik van Romeins materiaal is een 

kenmerkend gegeven voor met name de vroege middeleeuwen.535 Dit betekent dat 

aan het voorkomen van bepaalde steensoorten op zich geen daterende waarde is toe 

te kennen. 

werktuigtype kenmerken

Klopsteen Een in de hand gehouden steen waarop putjes aanwezig zijn als gevolg van 
het kloppen tegen een hard voorwerp.

Aambeeld Een vaak platte passief gebruikte steen met op het platte vlak putjes aanwe-
zig als gevolg van het kloppen tegen een hard voorwerp.

Klop/wrijfsteen Een in de hand gehouden steen waarop afgevlakte putjes aanwezig zijn als 
gevolg van een kloppende en tegelijkertijd een wrijvende beweging.

Maalsteen Steen waarbij een gebruiksvlak aanwezig is dat als gevolg van een malende 
beweging afgesleten is. Het gebruiksvlak is plat tot (licht) concaaf voor 
maalsteenliggers of plat tot licht convex voor lopers. Het gebruiksvlak onder-
scheidt zich van een slijpsteen doordat het nog enigszins ruw aanvoelt als 
gevolg van bouchaderen of de onregelmatige aard van de gebruikte steen.

Slijpsteen (passief ) Steen waarbij een gebruiksvlak aanwezig is dat als gevolg van een slijpende 
werking is afgesleten. Het gebruiksvlak onderscheidt zich van een maalsteen-
vlak doordat het glad tot zeer glad afgesleten is en soms uitgesleten groeven 
of uitgesleten brede banen bezit. 

Slijpblok Een slijpsteen met meerdere concave slijpvlakken.1

Actieve slijpsteen (wetsteen) Een in de hand gehouden slijpsteen, waarbij de slijpvlakken convex zijn.

Polijststeen Steen met een gepolijst vaak convex oppervlak, dat als gevolg van wrijvende 
beweging is ontstaan. De steen vertoont vaak evenwijdige krasjes.

Wrijfsteen Een in de hand gehouden steen waarbij (een deel van) een convex oppervlak 
door een schurende beweging is afgesleten. 

533  In geval van werktuigfragmenten zijn de maten genomen van die zijdes, die compleet zijn.
534  Bij dit onderscheid dienen nog enkele opmerkingen geplaatst te worden. Het onderscheid 

tussen liggers (passieve) of lopers (actieve) werktuigen was vaak niet te maken op basis van 
het aanwezige werktuigfragment. 

535  Kars 1982; Knippenberg 2006.

Tabelnoten
1  E. Kars 2000.

Tabel 9.2 
Werktuigtypen van natuursteen
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9.2 Steensoorten en herkomst

Inleiding
Binnen de collectie is een breed palet aan steensoorten herkend (tabel 9.1). De aard 

van de steensoorten en van het uitgangsmateriaal tonen aan dat de bewoners van 

Naaldwijk natuursteen afkomstig van uiteenlopende bronnen hebben benut. 

Riviergrind
Riviergrind neemt in aantal de voornaamste plaats in. Onder het grindmateriaal 

komen kwarts, en dan met name melkwitte gangkwarts, kwartsiet en kwartsitische 

zandsteen veel voor. In mindere mate zijn vuursteen, lydiet, andere kiezelgesteentes, 

graniet, porfier en een enkel plat keitje leisteen aanwezig. Dit zijn alle steensoorten, 

die in de riviergrindafzettingen van Maas en Rijn voorkomen. In Nederland komen 

dergelijke grindrijke afzettingen in het stuwwallengebied onder andere nabij de 

Utrechtse heuvelrug aan het oppervlak, maar verder naar zuiden toe ook in de 

Maasterrassen. 

Tefriet en tufsteen
Van een duidelijk andere oorsprong zijn het tefriet en tufsteen, die beide ook in 

significante hoeveelheden zijn aangetroffen. Tefriet, ook wel basaltlava genoemd, 

is een poreus vulkanisch gesteente, dat al sinds de late bronstijd gewonnen wordt in 

de vulkanische regio uit het Kwartair en Tertiair rond Mayen in Midden-Duitsland als 

grondstof voor de vervaardiging van maalstenen.536 Vanaf die periode wordt het wijd 

verspreid in Nederland benut tot in de Romeinse tijd en latere middeleeuwen.537 

Tufsteen, een door wind afgezet vulkanisch materiaal, is een relatief zacht gesteente 

dat sinds de Romeinse tijd veel gebruikt is als bouwmateriaal. Het in Naaldwijk 

aangetroffen tufsteen vertoont in zijn uiterlijke kenmerken van een fijn vesiculaire 

matrix met daarin een sterk variërende concentratie aan detritische steenfragmenten 

een sterke overeenkomst met wat algemeen wordt aangeduid als Römer-tufsteen. 

Deze tufsteenvariëteit werd gedurende de Romeinse tijd op grote schaal gewonnen 

op verschillende locaties in het Eifelgebied, waar dit kwartaire en tertiaire gesteente 

aan het oppervlak ligt. Het tufsteen is van daaruit wijd verspreid binnen het noordelijk 

deel van het Romeinse rijk.538 Men treft het veelvuldig aan in belangrijke Romeins-

Nederlandse vindplaatsen, met name de legerplaatsen (castra en castellae), en grote 

nederzettingen.539 Ook na de Romeinse tijd, tot zelfs in de 20e eeuw, blijft het een 

veel gebruikte bouwsteen.540 

Kalksteen 
Kalksteen vormt in aantal en gewicht ook een zeer voorname component van 

het steenmateriaal binnen de vindplaats Naaldwijk. Onder het kalksteen is er 

een opmerkelijk variatie aan kalksteensoorten te herkennen. Kolenkalk, ook wel 

Belgische hardsteen genoemd,541 vormt de hoofdmoot. Dit is een fijnkorrelige 

donkergrijze kalksteen met een klein aandeel witte fossielfragmenten. Het ontleent 

zijn donkere kleur aan een hoog gehalte bitumen.542 Het komt voor in afzettingen 

536  Joachim 1985; van Heeringen 1985; H. Kars 1980.
537  Zie bijv. Hiddink & Boreel 2005a,b; E. Kars 2000, 2001; H. Kars 1980.
538  H. Kars 1982
539  Bechert 1983; Van Enckevoort & Thijssen 2004.
540  Dubelaar, 2002.
541  Dubelaar 2002; Verhofstad & van den Koppel 2006, 72.
542  Verhofstadt & van den Koppel 2006, 72-73.
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uit het Vroeg-Carboon, die in de Belgische en Noord-Franse Ardennen dagzomen.543 

Daar wordt het ook nu nog op grote schaal gewonnen als grondstof voor bouw- en 

sierstenen.544 Sporadisch treft men het ook in de Maasafzettingen aan.

Een andere kalksteenvariëteit, die weliswaar in veel kleinere aantallen voorkomt, is een 

witte tot licht beige kalkzandsteen. Het is opgebouwd uit doorzichtige (waarschijnlijk 

kwarts) en zwarte korrels die verkit zijn in een fijne kalkmatrix (micriet).545 Dergelijke 

kalkstenen komen voor in afzettingen uit het Eoceen in België en worden vanaf de 

14e eeuw gewonnen en als bouwsteen gebruikt. Daarnaast is een witte bioclastische 

kalksteen546 ook meerdere malen herkend. Mogelijk dat deze afkomstig is uit Noord-

Frankrijk.547 Voor het overige bestaat het kalksteen uit veelal individuele stukken die 

sterk in opbouw variëren. Onder deze stukken dient de kalksteen, waaruit een mijlpaal 

fragment is gemaakt nog vermelding. Het gaat om een fijnkorrelige witte kalk met 

een kleine fractie aan fossielen en fossielfragmenten. Tevens zijn er homogeen over 

de steen minuscule zwarte korrels aanwezig. Mogelijk dat dit organische deeltjes 

betreft. De steen voelt zandig aan heeft iets weg van mergel, maar het is fijner en 

compacter.548 Mogelijk dat het hierbij om Kunradersteen gaat, die in Zuid-Limburg 

voorkomt.549 

Leisteen
Een ander, van elders aangevoerd steenmateriaal is leisteen. Ook binnen dit materiaal 

is er enige variatie aanwezig. Binnen de Romeinse sporen is over het algemeen een 

blauwgrijze, vaak wat dikkere lei aangetroffen, terwijl uit de jongere sporen een donker 

grijze dunne lei overheerst. Vanaf de middeleeuwen is het Belgische Fumay in het 

Maasdal een bekende vindplaats voor leisteen, maar er zijn ook bronnen in het Rijn-

leisteenplateau in de Duitse Eiffel geëxploiteerd.550

Siltsteen
Siltsteen komt in kleine aantallen voor. Het bestaat voornamelijk uit een roze, harde 

variant met een kleine glimmerfractie. De bron van dit materiaal is onbekend. Siltsteen 

komt voor in het Rijnmassief in de Eiffel. 

Schist
Daarnaast zijn er enkele individuele werktuigfragmenten, in het bijzonder enkele 

wetstenen, die van schist vervaardigd zijn. Van de (vroege) middeleeuwen is bekend 

dat wetstenen van vergelijkbare materialen op meerdere plaatsen in België, Duitsland, 

maar ook in Noorwegen en Groot-Brittannië gewonnen werden.551 Een bron uit België 

of Duitsland ligt het meest voor de hand. 

Marmer
Het meest exotische stuk is een schouderstuk van een Romeins officieren- of 

keizerbeeld, gemaakt van wit marmer met een muscoviet fractie (kleurloze mica). 

Gedurende de Romeinse tijd werd dit metamorfe kalkgesteente op verschillende 

plaatsen in de Mediterrane wereld gewonnen.552 Peter Jongste, specialist op het 

543  Dubelaar 2002; Verhofstadt & van den Koppel 2006, 72-73.
544  Verhofstadt & van den Koppel 2006, 72-73.
545  Te classificeren als een packstone volgens de classificatie van Dunham 1962.
546  Een packstone volgens de classificatie van Dunham 1962.
547  E. Kars 2000, 150; H. Kars 1981.
548  In de Dunham (1962) classificatie is de steen als een mudstone te classificeren.
549  Dubelaar 2002.
550  Dubelaar 2002; Kars 2000, 150.
551  Kars 1983.
552  Jongste 1995.
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gebied van de herkomst van marmer, herkende het als afkomstig van het eiland Paros, 

waar een van de belangrijke marmermijnen uit de Klassieke oudheid lag. Vermoedelijk 

gaat het om de Paros II variëteit.553

9.3 Artefacten

Binnen het beschreven materiaal kan een onderscheid gemaakt worden tussen (a) 

bewerkte dan wel niet bewerkte stenen met sporen van gebruik - de werktuigen en 

werktuigfragmenten, (b) bewerkt steenmateriaal en eventueel bewerkingsafval van 

het vervaardigen van werktuigen, (c) bewerkt steen gebruikt als bouw- of sculptuur-

materiaal, en (d) stukken zonder sporen van bewerking of gebruik. De laatste groep is 

met een aantal van 1422 veruit het grootst (tabel 9.3).554 Bouwstenen en aanverwante 

brokken maken ook een belangrijk onderdeel uit van het assemblage (N=135). 

Daarnaast zijn er enkele bijzondere gemodificeerde stukken herkend, waaronder 

een mijlpaal- en een sculptuurfragment. In totaal 155 stukken (8,3%) zijn als zekere 

werktuigen dan wel werktuigfragmenten geïnterpreteerd. Bij nog eens 12 (2,7 %) 

werden sporen aangetroffen die mogelijk op gebruik duiden. Onder de werktuigen 

zijn maalstenen het meest talrijk, gevolgd door wetstenen, klop- en slijpstenen. Een 

polijststeen, een vijzelfragment, een mogelijke toetssteen en een aambeeldfragment 

complementeren het geheel aan werktuigen. Tenslotte bevinden zich onder het 

materiaal enkele afslagen. De meeste zijn vermoedelijk ontstaan tijdens gebruik van 

werktuigen. Daarentegen bevinden zich onder het vuursteen enkele afslagkerntjes, een 

afslagwerktuig en een afslag, die duiden op bewerking van dit materiaal.555 

553  Peter Jongste (Hazenberg Archeologie), persoonlijke mededeling 2007; zie bijv. ook Jongste 
1995.

554  Het betreft keien en keifragmenten.
555  Sommige werktuigen bezitten ook nog steeds bewerkingssporen. Deze zijn hierbij niet 

meegeteld.
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----11------1-741-3galsfA 18
------------2------giutkrewgalsfA 2
------------31-----nrekgalsfA 4

------------13-11--neetspolK 6
Klopsteenfragment - - - 2 - 1 - - - - - - - - - - - - - 3
Mogelijke klopsteen - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 1
Mogelijk aambeeldfragment - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 1

--2--kolbpjilS - - - - - - - - - - - - - - 2
Slijpblok met klopsporen - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1
Slijpblokfragment - - 6 1 - - - - - - - - - - - - - - - 7
Slijpsteenfragment 1 - 8 - 3 - - - - - - - - - - - - - - 12
Mogelijk slijpsteenfragment - - 3 1 1 - - - - - - - - - - - - - - 5

33-1neetsteW - - - - - - - - - - - - 1 - 8
Wetsteenfragment 1 - 2 3 5 - - - - - - - - - 1 - - 2 - 14
Mogelijke wetsteen - - - 3 1 - - - - - - - - - - - - - - 4
Mogelijk toetssteen - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 1

------------1------neetstsjiloP 1
--1--tnemgarflezjiV - - - - - - - - - - - - - - 1

Maalsteen liggerfragment - - - - - - - - - - - 4 - - - - - - - 4
Maalsteen loperfragment - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - 3
Maalsteenfragment - - - - - - - - - - - 90 - - - - - - - 90
Maalsteen halffabricaat - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 1
Maalsteen halffabricaat frag. - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - 2

Sculptuurfragment - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1
--1--neetswuoB - - - - 1 - - - - 1 - - - - 3

Bouwsteenfragment 9 - - - - - - - - 42 - 1 - - 1 - - - - 53
Bouwsteen met mortel 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
Bouwsteenfrag. met mortel 2 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 3
Mogelijk bouwsteenfragm. 3 - 2 - 1 - - - - - - - - - - - - - - 6

-----tnemgarflegeT - - - - - - - - - 23 - 2 - 1 26
Tegel/slijpsteenfragment - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1
Mogelijk tegelfragment - - 1 - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - 3

----1tnemgarfliuZ - - - - - - - 2 - - - - - - 3
Mijlpaalfragment 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
Fragm. figuratieve of siersteen 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
Onbepaald object - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 1

Complete kei met mortel 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
Keifragment met mortel 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
Hoekig steen met mortel 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Hoekig fragment met mortel 12 - 1 - 1 - - - - 1 - - - - - - - - - 15

2----11---41619264471274122-41iek etelpmoC 909
Incomplete kei 2 - 7 13 10 3 4 1 - - - - - - - - - - - 40

--1-121---141102260503-8tnemgarf ieK 191
Complete hoekige steen   29 - 3 - - - - - - - - - - 1 - - - - - 33
Incomplete hoekige steen 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Hoekig steenfragment 189 3 20 1 9 - 2 - 1 3 1 - - 2 7 - 1 - 2 241

--1-41--8011101--12536241 korB 258
----1dlaapebnO - - - - - - 1 - - - - - - - 2

Totaal 310 5 121 230 326 477 55 22 16 149 3 210 4 7 50 1 6 3 5 2000

Tabel 9.3 
Aantal artefacttypen per steensoort aangetrof-
fen gedurende de opgravingen van 2007-2008
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9.4 Werktuigen

Maalstenen
De maalsteen is het meest voorkomende werktuigtype binnen de vindplaats. Voor de 

vervaardiging van maalstenen werd tefriet als enige grondstof gebruikt. Deze grondstof 

kent geen goede conserveringskenmerken. Tefriet heeft over het algemeen namelijk 

de neiging om sterk te verweren als het een tijd in de grond heeft gezeten. Bij het 

bergen valt het dan ook gemakkelijk uit elkaar. De mate van fragmentatie verschilt wel 

enigszins, als gevolg van de variatie binnen het uitgangsmateriaal. Over het algemeen is 

de wat meer compacte tefriet, met minder holtes, beter bestand tegen verwering. Deze 

fragmentatie bemoeilijkt een goed zicht op de vorm en het type van de maalstenen 

die in Naaldwijk gebruikt zijn. Veel fragmenten zijn geclassificeerd als brok. Dit zijn 

fragmenten zonder een duidelijk te herkennen, door gebruik afgesleten maalvlakge-

deelte. Bij 51 artefacten was een dergelijk vlak wel te herkennen. Voor zover vast te 

stellen, gaat het bij al deze gevallen om fragmenten van handmolenschijven. Dit type 

maalsteen bestaande uit twee over elkaar liggende schijven, waarvan de bovenste 

schijf (de loper) met de hand werd rondgedraaid, doet zijn intrede vanaf de Romeinse 

tijd.556 Binnen de aangetroffen fragmenten kon maar zeer sporadisch een onderscheid 

gemaakt worden tussen een loperschijf en een liggerschijf. In vorm en omvang bestaat 

er een zekere variatie tussen de aangetroffen schijffragmenten. De meeste schijven 

bezitten slechts een gebruikt maalvlak, bij een enkele uitzondering kan worden 

vastgesteld dat beide vlakken gebruikt zijn. Sommige stukken bezitten karakteristieke 

billen op de rand en enkele ook op het niet gebruikte vlak. Bij deze laatste exemplaren 

is veelal ook een opstaande rand aanwezig op het niet gebruikte vlak, waarop de billen 

doorlopen. Deze uitgebreider vormgegeven schijven zijn over het algemeen iets dikker 

dan de eenvoudige schijven zonder opstaande rand. Bij enkele grote fragmenten bleek 

het mogelijk om bij benadering de diameter te bepalen. Bij de meeste schijven ligt deze 

rond 42 cm, met enkele uitschieters naar 48 en 49 cm. 

De vorm van alle ondefinieerbare, voornoemde brokken lijkt goed bij de categorie maal-

steenschijven te passen. Geen van de brokken heeft een dergelijk grote omvang die dit 

tegenspreekt. 

De opgravingen hebben tevens een opmerkelijk artefact opgeleverd, dat inzicht geeft 

in de wijze waarop dergelijke schijven getransporteerd en verhandeld werden. In een 

slootvulling557 uit de Karolingische periode is een complete schijf aangetroffen, die geen 

gebruikte maalvlakken bezit (figuur 9.1, v.271). De schijf heeft een diameter die varieert 

van 42,3 tot 40,5 cm en een dikte van 7,9 cm. Het betreft in dit geval een halffabricaat 

die reeds tot een ruwe schijf was gevormd, maar waarbij nog enkele essentiële 

aspecten, zoals het gat in het midden, ontbreken. Binnen de collectie zijn nog twee 

fragmenten aanwezig van een schijf, waarbij beide platte vlakken geen aanwijzingen 

bezitten van gebruik. Dit geeft aan dat in ieder geval een deel van de schijven in 

een onvolmaakte vorm werd getransporteerd, verhandeld en uiteindelijk Naaldwijk 

bereikte. Vermoedelijk werden deze halffabricaten pas op de plaats van bestemming 

tot een bruikbare schijf afgewerkt. Een andere mogelijke verklaring is dat er binnen de 

vindplaats van Naaldwijk een atelier aanwezig was waar de halffabricaten tot bruikbare 

schijven werden vervaardigd, om vervolgens elders te worden verhandeld. Een dergelijk 

verklaring is geopperd voor de vroegmiddeleeuwse handelsnederzetting te Dorestad, 

waar vele halffabricaten zijn aangetroffen.558 Het geringe aantal vondsten te Naaldwijk 

doet vermoeden dat deze laatste verklaring niet erg waarschijnlijk is en dat het eerder 

gaat om vervaardiging voor lokaal gebruik.

556  Harsema 1979.
557  Spoor 22, vlak 1 van werkput 35.
558  Kars 1980.

Figuur 9.1 
Halffabricaat van een maalsteen (tefriet) uit de 
Karolingische periode, v.271
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Slijpgereedschap
In totaal zijn 53 artefacten geclassificeerd als slijpgereedschap en nog eens negen als 

mogelijk slijpwerktuig. Hieronder vormen wetstenen met 26 exemplaren, waaronder 

vier mogelijke de hoofdmoot. De passievere varianten, slijpstenen dan wel slijpblokken, 

zijn 27 keer herkend, waaronder vijf mogelijke fragmenten.

Onder de wetstenen bestaat er een variatie in vorm en grondstof. Bij twaalf exemplaren 

en mogelijk een dertiende betreft het antropogeen gevormde, staafvormige wetstenen. 

Daaronder bevinden zich exemplaren met een rechthoekige, vierkante en een ovale 

doorsnede. De lengte van deze gevormde exemplaren varieert van 11,0 tot 5,8, de 

breedte 3,8 tot 3,1 en de dikte van 2,4 tot 1,4 cm. Tevens bevindt zich binnen deze 

groep een zeer plat exemplaar met een rechthoekige doorsnede (figuur 9.2, v.5281.1). 

Mogelijk gaat het hierbij om een hergebruikt tegelfragment. Een van de fragmenten 

met ovale doorsnede bezit een visgraatmotief,559 een zeer kenmerkend motief voor 

Romeinse wetstenen. Deze zijn volgens Lanting te dateren tussen 40 en 120 n.Chr.560 

Onder de fragmenten bevinden zich enkele stukken die als zodanig zijn hergebruikt. 

Tevens zijn bij sommige nog afgevlakte putjes te zien. Hierbij gaat het vermoedelijk 

om een overblijfsel van het vervaardigingproces, waarbij de stenen door middel 

van boucharderen561 in de juiste vorm zijn gebracht. Bij een exemplaar562 zijn op de 

breukrand twee groeven aanwezig die duiden op het herhaaldelijk slijpen van messen 

op dezelfde plek langs deze rand.

Bij de resterende wetstenen gaat het om natuurlijke keien die als wetsteen dienden. 

Opvallend is dat over het algemeen langwerpige en enigszins platte keien zijn 

uitgekozen (figuur 9.2). Wat betreft de omvang bestaat er voornamelijk in de breedte 

meer variatie dan bij de handgevormde wetstenen. De lengte varieert van 9,7 tot 7,8, de 

breedte 6,5 tot 2,1 en de dikte van 2,1 tot 0,8 cm. De meeste van deze wetstenen zijn 

niet intensief en vaak ook niet op alle zijdes gebruikt. Eén vertoont tevens klopsporen. 

De variatie aan steensoorten onder de wetstenen is opmerkelijk. Het meest komen 

kwartsiet, zandsteen en kwartsitische zandsteen voor, veelal in verschillende 

variëteiten. Alle natuurlijke wetstenen zijn van een van deze steensoorten vervaardigd. 

Ook bevinden zich twee exemplaren van kalkzandsteen, twee van schist en een van 

leisteen onder de wetstenen. Deze laatste materiaalcategorieën zijn alle vertegenwoor-

digd onder de antropogeen gevormde stukken.

Naast de wetstenen is er een aantal fragmenten aangetroffen met gebruikte 

oppervlaktes die een dermate grote omvang hebben, dat ze vermoedelijk aan passief 

gebruikte slijpstenen of slijpblokken hebben behoord en niet aan in de hand gehouden 

wetstenen. Slijpblokken, dat wil zeggen slijpstenen met meerdere gebruiksvlakken, 

zijn met tien exemplaren vertegenwoordigd. Bij de meeste gaat het om fragmenten. 

Er bestaat variatie in vorm en aantal gebruikte vlakken. Bij enkele stukken zijn alle 

vlakken gebruikt, bij de meeste echter gaat het om een kleiner aantal. Tevens vertonen 

sommige stukken sporen van hergebruik of van verschillend gebruik. Zo zijn bij drie 

exemplaren een of meerdere uitgesleten groeven aangetroffen; drie andere bezitten 

klopsporen. Mogelijk dat het bij een van deze laatste exemplaren om een fragment van 

een hergebruikte mortier gaat.563

Zandsteen is sterk dominant onder de slijpblokken met negen exemplaren. Het tiende 

stuk is vervaardigd van kwartsitische zandsteen.

559  v.5166.1.
560  Lanting 1974.
561  Steen zo bewerken dat een ruw oppervlak ontstaat.
562  V.2002.1.
563  V.5104.1
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Schaal 1:2
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Bij veel van de overige stukken is er door hun fragmentatie geen goed onderscheid 

tussen een slijpblok of slijpsteen te maken (zie tabel 9.2). Ze zijn algemeen als slijp-

steenfragment geclassificeerd (N=17). Bij twee kon daadwerkelijk vastgesteld worden 

dat het om een slijpsteen gaat en niet om een slijpblok, bij nog eens twee suggereert 

de platte vorm een dergelijke interpretatie.

Onder de niet nader te definiëren fragmenten zitten twee exemplaren met groeven. 

Gezien het vele voorkomen van groeven bij slijpblokken zou het hierbij dus om dit 

type werktuig kunnen gaan. Tevens vertonen sommige stenen sporen van hergebruik 

na fragmentatie. Het gaat om vier zandstenen van uiteenlopende variëteiten en een 

kwartsiet. Bij vier zijn duidelijk plat tot lichtelijk concaaf door gebruik afgesleten 

vlakken aanwezig. Het vijfde fragment bezit een slijpgroef. Een van de fragmenten is 

nadat de steen gebroken was als een actief werktuig (wetsteen) gebruikt, aangezien 

de breukranden duidelijk door gebruik zijn afgesleten. Een ander fragment bezit ook 

nog klopsporen op het gebruiksvlak en heeft vermoedelijk ook als een soort aambeeld 

gediend.

Overige werktuigen

Klopstenen
Naast het slijpgereedschap zijn er enkele artefacten aangetroffen met sporen die 

duiden op een ander soort gebruik. Klopstenen, vijf complete exemplaren en een 

fragment, zijn binnen de groep overige werktuigen het talrijkst. Het gaat in alle 

gevallen om niet intensief gebruikte keien van uiteenlopende vorm en omvang. Op 

basis van deze variatie en geringe gebruiksduur is het duidelijk dat dit type werktuig 

zeer ad hoc gebruikt werd en geen structurele plaats innam in het werktuigen arsenaal. 

Kwarts komt drie keer voor, vuursteen, zandsteen en kwartsitische zandsteen alle een 

keer. 

Aambeeld
Naast deze klopstenen is er ook een fragment van een mogelijk aambeeld in de 

opgraving aangetroffen. Het gaat om een klein fragment van een grote kei van 

kwartsiet met een plat vlak met klopsporen daarop.564

Toetssteen
Een klein fragment van lydiet kei bezit op een van zijn natuurlijke oppervlaktes glans 

en een reeks krassen.565 Het is mogelijk dat het hierbij gaat om een fragment van 

een toetssteen. Lydiet werd veel gebruikt voor een dergelijk doeleinde.566 Het is 

namelijk uitermate geschikt door zijn fijne en homogene samenstelling, evenals zijn 

resistentie tegen zuren en zijn grote hardheid (voor het testen van het gehalte aan 

edelmetalen).567 Alleen microscopische gebruikssporenanalyse zou uit kunnen wijzen 

of het daadwerkelijk om een toetssteen gaat. 

Polijststeen
Een klein maaseitje van vuursteen (3,8x2,5x1,4 cm) bezit een zeer glanzend oppervlak 

met minuscule parallelle krasjes.568 Dergelijke sporen vindt men vaak terug bij 

steentjes die als polijststeen zijn gebruikt voor het glanzend maken van de wanden 

van aardewerk.  De magering in het aardewerk is hierbij vaak de oorzaak is voor het 

ontstaan van de vele krasjes.

564  V.2076.1.
565  V.755.1.
566  Zie bijvoorbeeld H. Kars 1983.
567  Wälcli 1981.
568  V.5157.1.
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9.5 Bouwmateriaal

Inleiding
Een groot deel van het gesteentemateriaal kan als bouwmateriaal worden bestempeld. 

Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds steensoorten die 

duidelijk tot bepaalde vormen zijn bewerkt, zoals rechthoekige blokken, zuilen en 

platte tegels, en anderzijds steensoorten die een dergelijk bewerkingsproces niet 

hebben ondergaan en in hun natuurlijke vorm zijn benut. Tot de eerste groep behoort 

al het tufsteen- en leisteenmateriaal. Tevens kunnen enkele individuele stukken 

zandsteen, kwartsitische zandsteen, kalksteen en graniet daartoe gerekend worden. 

Tot de tweede groep kunnen we de meeste variëteiten van het kalksteen, vooral de 

kolenkalk, en (een deel van) het riviergrind rekenen.

Tufsteen
Het tufsteenmateriaal is zeer gefragmenteerd aangetroffen. In slechts een geval is een 

compleet bouwblok gevonden: in waterput 116 van Romeinse fase 5 (zie H5, paragraaf 

5.3.5 en kaartbijlage 5.5). Het betreft hier echter een herbewerkt blok met een omvang 

van 22x21x11 cm (figuur 9.3, v. 1434). Op basis van enkele grote fragmenten kan 

tevens worden vastgesteld dat de blokken over het algemeen rechthoekig moeten zijn 

geweest en een omvang gehad moeten hebben die groter dan 20 cm was. 

Leisteen
Ook onder het leisteen bevinden zich geen complete tegels. Veel stukken lijken 

opzettelijk te zijn gefragmenteerd, daar er negatieven op de randen aanwezig zijn. Bij 

enkele dikke tegelfragmenten, zijn delen van grote gaten herkend, die waarschijnlijk 

dienden ter bevestiging.

Kolenkalksteen
De kolenkalkstukken vormen een gevarieerd geheel. In bijna alle gevallen gaat het 

om natuurlijke stukken of fragmenten daarvan. Een uitzondering geldt voor een 

bouwfragment569 afkomstig van de 17e-18e-eeuwse boerderij Hooghwerf in het 

noordoosten van de opgraving (zie H5, paragraaf 5.5 en figuur 5.109). Het betreft een 

incompleet stuk bewerkt kolenkalksteen, met een lengte van 29 cm en een breedte 

van 26 cm. Het stuk is niet compleet: de onderkant, een zijkant en vermoedelijk 

ook de bovenkant zijn in het verleden afgebroken, daarnaast zijn er diverse recente 

beschadigingen. Het gaat om een deel van een pilaster: vermoedelijk de rechter 

bovenhoek van een deur of raam. De voorkant is versierd met diamantkop en aan de 

bovenzijde een sponning en halfrondprofiel. Het vlak heeft een lijnvormige bewerking 

aangebracht met puntbeitel en de randen een regelmatige randslag aangebracht met 

een beitel. De bewerkte zijkant is vlak (scharreerslag?) en wordt aan de achterzijde 

afgesloten door een sponning. De bovenkant lijkt onbewerkt maar vermoedelijk is hier 

een deel afgebroken. Het halfrondprofiel gaat namelijk niet vloeiend maar rafelig over 

in het vlak, dat bovendien onregelmatig in hoogte is. De achterkant is ruw bijgewerkt; 

vermoedelijk met een puntbeitel.

De overige, natuurlijke, kolenkalkstukken zijn op basis van de natuurlijke buitenkant 

onder te verdelen in twee groepen: enerzijds sterk verweerde en enigszins gerolde 

stukken en anderzijds weinig verweerde en zeer hoekige stukken. De stenen in de 

eerste groep hebben een witte tot licht grijze buitenkant. Vermoedelijk betreft het in 

dit geval materiaal dat uit een riviercontext afkomstig is. Daarbij moet wel opgemerkt 

569  Beschrijving door G. Gazenbeek (Studico).

Figuur 9.3 
Bouwblok van tufsteen, v.1434.
Schaal 1:4
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worden dat het materiaal waarschijnlijk niet over grote afstand is getransporteerd en 

dus ergens niet ver van een primair voorkomen moet zijn verzameld. De tweede groep 

heeft een donkere kleur, grijs tot donker grijs, en vertoont maar een geringe mate van 

mechanische verwering. Dit materiaal is waarschijnlijk afkomstig van plekken waar 

kolenkalk dagzoomt en als geërodeerde stukken voor het oprapen ligt. 

In beide gevallen is materiaal van uiteenlopende vorm en omvang verzameld. De 

kleinste stukken zijn ongeveer 4 cm groot, terwijl het grootste stuk een maximale 

dimensie van 29 cm heeft. Onder de minder verweerde variant bevinden zich 

gemiddeld iets grotere stukken dan onder de verweerde variant, wat geheel past bij 

het idee dat de laatste groep door langere mechanische verwering in gemiddelde 

omvang moet zijn afgenomen ten opzichte van de eerste groep. 

Het sporadisch voorkomen van mortelresten op de kolenkalkstukken toont aan dat 

dit materiaal als een soort bouwsteen, of beter gezegd als funderingsmateriaal heeft 

gefungeerd. Sommige stukken bezitten ook aanwijzingen voor het intentioneel 

fragmenteren, waarschijnlijk om het een meer geschiktere vorm of omvang te geven. 

Dit bewerken is wel veel meer rudimentair dan bij het tufsteen, dat tot over het 

algemeen meer regelmatige vormen heeft.

Riviergrind
In aantal vormt riviergrind de grootste groep aan aangetroffen natuurstenen. Het 

materiaal is over het algemeen weinig gefragmenteerd en relatief klein in omvang. 

Het meeste materiaal is niet groter dan 6 cm. Kwarts en kwartsiet zijn de meest 

voorkomende gesteentes. Een enkele kiezel bezit resten van mortel en dit suggereert 

dat deze stenen net als de kolenkalk in muren of funderingen zijn verwerkt. Gezien 

hun geringe omvang hebben ze waarschijnlijk als een soort opvullingmateriaal dienst 

gedaan. Een vergelijkbaar gebruik wordt ook binnen een Romeinse legerplaats onder 

het Rooie Dorp te Nijmegen gerapporteerd.570

Het is moeilijk hard te maken dat dit voor al het aangetroffen grind geldt, aangezien 

de overgrote meerderheid geen resten van mortel bezit. Aan de andere kant is het 

benoemen van een andere functie voor dit materiaal niet gemakkelijk. Zoals reeds 

aangegeven, is het mogelijk dat de kleine fractie van het grind van nature voorkomt 

in de zandige afzettingen van de vindplaats. Dit lijkt echter niet aannemelijk voor de 

stukken groter dan 2 cm. 

9.6 Enkele bijzondere objecten

Marmeren schouderstukfragment
Een van de meest opmerkelijke stenen vondsten gedurende de campagne in 2007 

betreft een fragment van een Romeins marmeren beeld,571 aangetroffen in een 

(laat) middeleeuwse waterput (waterput 2, zie H5, paragraaf 5.4.4) (figuur 9.4). Het 

fragment meet 14,9 bij 14,2 bij 8,3 cm. Het is afkomstig van de schouderpartij en stelt 

een pterugerion voor. Dit is de Griekse benaming voor beschermende lappen die over 

de schouder hingen in de legeruitrusting van een hoge officier of soldaat. Deze waren 

vermoedelijk van leer of linnen gemaakt. Op het fragment zijn drie van dergelijke 

flappen te zien, met een deel van een vierde ernaast. De flappen hebben een breedte 

van 4 cm en zijn gescheiden van elkaar door een 0,8 cm tussenruimte. Op de flappen 

zelf is een groef te zien, die de contouren van de flap volgen op ongeveer 0,6 cm van 

de rand. Waarschijnlijk weerspiegelen deze groeven de stikselinkepingen, die de lappen 

bevestigden. Onderaan de flappen zijn bij twee ook nog goed de kwasten te zien. 

570  Van Enckevoort & Thijssen 2004.
571  V.382.2.
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Gezien deze kwasten is het fragment vermoedelijk afkomstig van een beeld van een 

hoge officier of gaat het zelfs om een beeld van de keizer in legeruitrusting. 

Het stuk lijkt intentioneel gefragmenteerd te zijn. Op enkele plaatsen zijn grote 

negatieven te zien die moeten zijn ontstaan nadat er een harde klap op het object 

gegeven was. Na gefragmenteerd te zijn, is het stuk waarschijnlijk nog als een soort 

klopsteen gebruikt. Vele breukranden zijn duidelijk afgerond en vertonen klopsporen. 

Ook een van de randen van de pterugerionflappen vertoont beschadigingen. Het 

fragment vertoont ook meerdere barsten, die mogelijk te wijten zijn aan verhitting. 

Dit hergebruik verklaart waarschijnlijk de (laat) middeleeuwse context waarbinnen het 

voorwerp is gevonden. 

Mijlpaalfragment
Een ander bijzonder stenen artefact betreft een fragment van een Romeinse mijlpaal 

(figuur 9.5, v.2506.1), aangetroffen in de westelijke sloot uit fase 5 van de inheems-

Romeinse nederzetting (zie H5, paragraaf 5.3.5 en kaartbijlage 5.5). Het is vervaardigd 

uit een witte fijne kalksteen met een kleine fossielfractie en fijn organisch materiaal. 

Het fragment meet 24,6 bij 24,2 bij 13,6 cm en bezit een bol gerond vlak met daarop 

twee complete letters op een regel, de N en O, en een letterdeel, vermoedelijk 

behorende tot een L op de onderliggende regel. De complete letters meten 6,0 cm. Bij 

benadering is de oorspronkelijke diameter van de zuil 30 cm geweest. Dit is opmerkelijk 

klein vergeleken bij de vier recent aangetroffen mijlpalen in het Wateringse Veld (Den 

Figuur 9.4 
Marmeren schouderstuk van een levensgroot 
keizerbeeld uit laatmiddeleeuwse waterput 2, 
v.382. Schaal 1:2
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Haag), waarvan de omtrek rond de 145 cm ligt.572 Dit geeft omgerekend een diameter 

van ongeveer 46 cm. De breukvlakken van het stuk doen enigszins verweerd aan. Dit 

zou erop kunnen duiden dat het fragment is hergebruikt, vermoedelijk als bouwsteen, 

zoals het meeste overige kalksteen. 

Zuilfragment
Onder het graniet bevinden zich twee stukken die van hetzelfde object afkomstig 

zijn. Ze hebben toebehoord aan een platte schijf, die vermoedelijk onderdeel was van 

een zuil. Op basis van een van de fragmenten kan vastgesteld worden dat de schijf 

een diameter van 20 cm heeft gehad. Dit stuk bezit ook een groef op het platte vlak, 

waarschijnlijk ter bevestiging. Het andere stuk betreft een afslag, die van deze schijf is 

afgeslagen.

9.7 Overig materiaal

Onder het materiaal bevinden zich enkele vuurstenen, die duidelijk sporen bezitten van 

bewerking en/of gebruik. Dit is opmerkelijk gezien de post-prehistorische datering van 

de vindplaats. Toch betreffen het in dit geval ontegenzeggelijk artefacten, die met de 

bewoning te Naaldwijk geassocieerd dienen te worden. Het gaat om een afslag, twee 

(grof) geretoucheerde artefacten en drie afslagkernen, waarvan een afsplinteringen 

van (grof?) gebruik vertoont. Wat opvalt, is dat het om rudimentair bewerkt materiaal 

gaat, dat geen grote overeenkomsten vertoont met prehistorisch bewerkt vuursteen. 

Dit past goed bij de late context waarbinnen het gevonden is.

De werktuigen bezitten alle een steile rand, die hetzij geretoucheerd is, hetzij gebruiks-

retouche vertoont. Dit suggereert dat deze werktuigen als een soort schraapwerk-

tuigen zijn gebruikt. Wat de precieze functie van deze schrabbers is geweest en hoe 

dat zich verhield ten opzichte van het gangbare gebruik van metalen voorwerpen, is 

zonder gebruiksporenonderzoek niet vast te stellen.

9.8 Steengebruik per periode

Een van de doelstellingen van het onderzoek is te zien of er verschillen dan wel 

overeenkomsten zijn tussen de onderscheiden bewoningsfasen te Naaldwijk. Om dit 

te bewerkstelligen zijn de stenen op basis van hun sporencontext gedateerd. Deze 

datering is verkregen tijdens de analyse van de sporen en structuren, waarbij naast 

de aanwezigheid van daterende kenmerken van het aardewerk in de sporen, ook 

de onderlinge samenhang van de sporen en hun oversnijding een grote rol speelde 

(zie H3, paragraaf 3.2). Bij de koppeling van de sporen en hun aardewerkinhoud 

bleek dat er vele sporen zijn, en dit geldt dan vooral voor de waterputten uit de 

latere bewoningsfasen, waarin aardewerk uit verschillende perioden is aangetroffen. 

Voor een groot deel kan dit worden toegeschreven aan de opspit van materiaal uit 

oudere, onderliggende sporen bij het graven van bijvoorbeeld een waterput in de late 

middeleeuwen. Er moet echter ook sterk rekening gehouden worden met hergebruik 

van oud materiaal in jongere fasen. Een dergelijk hergebruik geldt waarschijnlijk in 

sterkere mate voor het veel meer resistente steen dan voor het aardewerk.

Ondanks deze beperkingen is er toch een poging gedaan om de verschillende 

bewoningsfasen in grote lijnen met elkaar te vergelijken. Om de te vergelijken samples 

niet te klein te laten zijn, zijn de fasen opgedeeld in vier hoofdperioden, te weten de 

Romeinse tijd, de vroege middeleeuwen, de late middeleeuwen en de nieuwe tijd. 

Helaas moet geconstateerd worden dat een grote groep artefacten niet exclusief tot 

572  Waasdorp 2003.
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Figuur 9.5 
Mijlpaalfragment uit de westelijke nederzettingssloot 
van fase 5 (175-225 n.Chr), v.2506.1. Schaal 1:3
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een van deze vier perioden gedateerd kon worden. Het gaat daarbij om 993 stukken, 

bijna 50% van het totaal. Tevens is gebleken dat het sample uit de nieuwe tijd dermate 

klein is (N=21; 1%) dat een goed beeld van het steengebruik gedurende deze periode 

niet te verkrijgen is. Dit kleine sample is hoogstwaarschijnlijk voor een groot deel te 

wijten aan het kwantitatief veel mindere belang dat werd gehecht aan het gebruik van 

steen in de nieuwe tijd (met uitzondering van bouwmateriaal). 

Zoals verwacht mocht worden op basis van de hierboven uiteengezette beperkingen 

van deze vergelijking, zijn de verschillen tussen de hoofdperioden gering tot nauwelijks 

aanwezig. Toch kunnen er voor het gebruik van sommige steensoorten, dan wel 

artefacttypen enige opmerkingen geplaatst worden. 

Tufsteen is het meest in sporen aangetroffen, die aan de bewoningsfasen van de 

Romeinse tijd en meer nog aan de vroege middeleeuwen zijn toegeschreven. Dit 

exotische gesteente doet zijn intrede in de Romeinse tijd. Het heeft toen voornamelijk 

gediend als bouwmateriaal. Men treft het vooral aan in centrale nederzettingen, zoals 

castra, castellae en vici, en niet tot nauwelijks in inheemse, rurale nederzettingen. Door 

het uiteenvallen van het Romeinse rijk en de daarbij behorende infrastructuur, ziet 

men in de daarop volgende vroege middeleeuwen dat dit bouwmateriaal voornamelijk 

wordt hergebruikt daar waar dergelijke Romeinse centrale nederzettingen aanwezig 

waren.573 In dit licht dient ook het gebruik van het tufsteen gedurende deze periode 

in Naaldwijk gezien te worden. Uit de analyse van de sporen, structuren en de overige 

vondstcategorieën - vooral het aardewerk en metaal- is gebleken dat de bewoning 

van Naaldwijk in een rurale, inheemse nederzetting is te plaatsen, vermoedelijk in de 

directe nabijheid van een militair centrum. In de daaropvolgende late middeleeuwen 

neemt de relatieve hoeveelheid tufsteen af en bestond er een mindere grote behoefte 

tot hergebruik.  

In dit licht bezien is het interessant om te constateren dat er juist voor de kolenkalk een 

omgekeerde relatie bestaat. Dit materiaal komt het meest frequent in sporen uit de 

late middeleeuwen voor en treft men minder aan in die van de Romeinse tijd en vroege 

middeleeuwen. Ook dit materiaal is als bouwmateriaal gebruikt. Waarschijnlijk had 

men makkelijker dan voorheen toegang tot de bron van deze steensoort, waardoor de 

behoefte aan tufsteen gedurende deze latere fase kleiner werd. Tevens is de variatie 

aan kalksteen gedurende de late middeleeuwen het grootst, hoewel deze gedurende 

de Romeinse tijd ook aanzienlijk te noemen is.

Wat betreft artefacttypen zijn er nauwelijks verschillen aanwezig. Hierbij dient 

wel opgemerkt te worden dat de kleine aantallen van sommige typen een goede 

vergelijking wel bemoeilijken. Het enige duidelijke verschil is dat het aantal gevormde 

bouwstenen gedurende de late middeleeuwen relatief lager ligt dan gedurende 

de eerdere perioden. Dit hangt nauw samen met het minder frequent gebruik van 

tufsteen gedurende deze latere periode. Voor het overige kunnen er nauwelijks 

verschillen genoemd worden. Dit geldt ook voor de aard van de werktuigen binnen 

iedere periode. Blijkbaar waren de verschillende aan steen gerelateerde activiteiten 

aan weinig verandering onderhevig. 

Het is opmerkelijk dat het ontegenzeggelijk Romeins marmeren beeldfragment van 

een pterugerion in een laatmiddeleeuwse waterput is aangetroffen. Het betreft in dit 

geval een mooi voorbeeld van hergebruik. Het fragment bezit dan ook klopsporen 

langs de breukranden.

573  Knippenberg 2006.
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Steen per context
Naast een vergelijking van het steengebruik per bewoningsperioden, is ook gekeken 

naar de aard van de context waarbinnen het materiaal is gevonden. Specifiek is 

er op gelet of bepaalde structuren opmerkelijke assemblages hebben opgeleverd; 

assemblages die mogelijk iets zouden kunnen zeggen over de activiteiten, die er 

hebben plaats gehad. Een goed inzicht wordt bij deze analyse bemoeilijkt door 

de kleine hoeveelheid artefacten die in de meeste structuren is aangetroffen. 

Een uitzondering zijn de waterputten die over het algemeen relatief veel stenen 

werktuigen, vooral grote maalsteenfragmenten van tefriet, bevatten. Daarnaast 

leverden de verschillende greppels en kavelsloten ook naar verhouding veel materiaal 

op. 

De uit de Romeinse tijd daterende waterput 116 uit fase 5 is in dit opzicht een van de 

rijkste sporen (zie H5, paragraaf 5.3.5 en kaartbijlage 5.5). Er zijn naast de voornoemde 

elf maalsteenfragmenten, waaronder enkele grote, twee slijpsteenfragmenten, een 

klopsteen en het herbewerkte enige complete tufsteenblok uit dit spoor verzameld. 

Opvallend is dat er daarnaast weinig ander steen, dat over het geheel genomen toch in 

Naaldwijk de boventoon voert, is aangetroffen. Een dergelijk exclusief voorkomen van 

werktuigen is wel in meerdere waterputten het geval. 

Onder sloten valt structuur 32 op, de westelijke nederzettingssloot uit de 5e Romeinse 

bewoningsfase (zie H5, paragraaf 5.3.5 en kaartbijlage 5.5). Dit spoor heeft naast het 

voornoemde mijlpaalfragment de volgende stukken steen opgeleverd: een maalsteen-

fragment, twee wetstenen, een tufsteenfragment, enkele leistenen tegelfragmenten 

en tenslotte meer dan 40 keien, keifragmenten en brokken.

9.9 Conclusie

De vindplaats te Naaldwijk heeft een opmerkelijk rijk palet aan stenen artefacten 

opgeleverd. Ook de vondst van een marmeren beeldfragment en een fragment van een 

mijlpaal zijn bijzonder te noemen. Verder is het duidelijk dat gedurende de Romeinse 

tijd materiaal uit verschillende herkomstgebieden is aangevoerd, riviergrind ergens 

langs de stuwwallen of Maasterrassen, tefriet in de vorm van maalsteen halffabricaten 

uit Mayen, tufsteenblokken uit de Eifel, kalksteen uit de Ardennen en leisteen uit de 

Eiffel of Ardennen. Het marmer van het beeldfragment is zelfs afkomstig van het 

Griekse eiland Paros. Waar het beeld echter vervaardigd is en vanwaar het precies naar 

Naaldwijk vervoerd is, blijft vooralsnog onduidelijk. Uitgaande van het overwegend 

inheems-Romeinse karakter van de bewoning te Naaldwijk moeten we de bron bij een 

Romeins centrum in de directe omgeving zoeken; een centrum dat in goede verbinding 

stond met het achterland. Hierbij moet men ook de mogelijkheid van aanvoer over zee 

open houden. 

Dit rijke palet aan steensoorten bood de bewoners uit de vroege middeleeuwen de 

kans om zonder veel inspanning bruikbaar bouwmateriaal te verkrijgen voor lokaal 

gebruik. Dit is waarschijnlijk ook voor veel van het aangetroffen materiaal de wijze van 

vergaren geweest. Toch heeft er ook gedurende deze periode en de daarop volgende 

late middeleeuwen aanvoer van buitenaf plaatsgevonden. Te denken valt aan het 

tefriet, dat in grote aantallen aanwezig blijft en zich door zijn poreuze karakter en 

vaak intensieve gebruik minder goed leent voor hergebruik. In de late middeleeuwen 

komt daar nog het kalksteen bij en waarschijnlijk ook het leisteen, dat van een andere 

variëteit is dan het Romeinse materiaal. 
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Het meeste aangetroffen steen te Naaldwijk moet als bouwmateriaal gezien 

worden en diende ter fundering van wanden, die deels ook uit hout en leem waren 

opgetrokken. Een ander voorname plaats wordt ingenomen door maalstenen uit 

tefriet, dat ook in relatief grote aantallen is aangetroffen. Hierbij is de vondst van een 

halffabricaatschijf uit de Karolingische periode opmerkelijk te noemen, aangezien 

men dergelijke artefacten maar zelden aantreft in een Nederlands context. De overige 

werktuigen, waaronder het slijpgereedschap, nemen een kleinere plaats in het 

steenassemblage in. Er zijn dan ook geen duidelijke aanwijzingen voor ambachtelijke 

specialisaties binnen een van de bewoningsperioden.

In hoeverre de bewerking en het gebruik van het vuursteen uitzonderlijk is, valt 

moeilijk vast te stellen, aangezien een dergelijk fenomeen binnen Romeinse en 

middeleeuwse vindplaatsen vaak wordt toegeschreven aan een oudere prehistorische 

bewoningscomponent, zonder zich goed af te vragen of het vuursteen mogelijk 

gedurende deze latere perioden gebuikt kan zijn.574 Binnen Naaldwijk is in ieder geval 

geen sprake van een oudere bewoningscomponent en moet het gebruik van vuursteen 

aan de Romeinse of middeleeuwse bewoning worden toegeschreven. Een vergelijkbaar 

fenomeen is onlangs ook voor de vroegmiddeleeuwse bewoning te Groot-Olmen in 

Bloemendaal vastgesteld.575 Opvallend is dat het ook binnen die vindplaats gaat om 

vrij rudimentair bewerkte schrabberachtige werktuigen, wat erop duidt dat dit een 

terugkerend karakteristiek is voor dit jonge gebruik van vuursteen. 

574  Van Gijn persoonlijke mededeling 2009; zie ook Knippenberg 2008b waar een gebruikte 
afslag, aangetroffen binnen de vroegmiddeleeuwse nederzetting van Rijnfront, aan naburige 
ijzertijdbewoning wordt toegeschreven.

575  Knippenberg 2011.
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Glas 

T. Vanderhoeven (EARTH Integrated Archaeology)

10.1 Inleiding

 Tijdens de verschillende opgravingscampagnes (2004,576 2007 en 2008) op de locatie 

Naaldwijk-Hoogeland zijn in totaal maar liefst 198 fragmenten glas aangetroffen.577 

Van deze fragmenten zijn 145 stuks toe te schrijven aan de Romeinse tijd, welke van 49 

verschillende artefacten afkomstig zijn. Twintig artefacten zijn aan een specifieke vorm 

en type toe te wijzen en bestaan uit twee ribkommen, een millefiori schaal, vijftien 

flessen en een voorraadpot. Elf artefacten zijn wel aan een bepaalde vorm, maar niet 

aan een specifiek type toe te wijzen.

Daarnaast zijn er twee fragmenten vensterglas aangetroffen. Tevens komt een 

aanzienlijke hoeveelheid sieraden voor, bestaande uit acht glazen kralen, twee 

meloenkralen, twee gemmen, een glazen ring en twee glazen armbanden. Tot slot is er 

een glasdruppel aangetroffen.

Opvallend is de grote hoeveelheid sieraden die tijdens de verschillende zijn 

aangetroffen. Dit zal voor een deel te danken zijn aan de manier van opgraven 

(2008) waarbij verschillende contexten zijn gezeefd. Ook bij de opgravingen te 

Woerden-Hoochwoert is gebleken dat sieraden vrijwel uitsluitend door zeven worden 

aangetroffen.578 Tijdens genoemde opgraving zijn een viertal gemmen aangetroffen 

welke alle afkomstig zijn uit een zeefmonster. 

De niet-Romeinse glasvondsten dateren uit de late 18ee en 19e eeuw of zijn nog 

recenter van aard. Het betreft slechts een klein aantal vondsten dat voornamelijk 

bestaat uit fragmenten vensterglas en fragmenten van groene bolvormige of bruine 

cilindrische wijnflessen. Ze zijn te koppelen aan de bewoning van de arbeidershuisjes in 

het noordoosten van het plangebied. Aangezien deze vondsten weinig specifiek zijn en 

niets toevoegen aan het onderzoek zullen deze niet verder worden besproken.

10.2 Vondsten per categorie

Hieronder worden de glasvondsten uit de verschillende campagnes per categorie 

beschreven. Tabel 10.1 geeft een overzicht van deze vondsten uit de verschillende 

opgravingscampagnes van ADC en Archol. 

576  Vanderhoeven 2008b.
577  Glas is een relatief kleine vondstcategorie. Om een zo volledig beeld te krijgen van het glas 

uit de Romeinse nederzetting is besloten de vondsten van 2004 in het onderzoek van 2007 
en 2008 op te nemen. 

578  Blom & Vos 2008 en Vanderhoeven 2008a.
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vorm datering 2004 ADC 2007 Archol   2008 Archol totaal

N MAI N MAI N MAI MAI

Ribkom (Isings 3) I n.Chr. 2 2 1 1 3

Millefiori schaal (Avenches 25 / AR 16) III n.Chr. 1 1 1

Hoge beker II-III n.Chr. 43 1 1

Vierkante fles (Isings 50) 40-250 n.Chr. 1 1 3 3 4

Vierkante of hexagonale fles (Isings 50/50hex) 40-250 n.Chr. 5 5 1 1 6

Vierkante, hexagonale of cylindrische fles (Isings 50/51) 40-250 n.Chr. 3 3 3

Voorraadpot (Isings 67) 50-150 n.Chr. 2 1 1

Vierkant of hexagonaal flesje (Isings 50/50hex) 40-250 n.Chr. 2 2 2

Fles of kan 1 1 1

Flesje? 1 1 1

Flesje/kannetje? 3 1 1 1 4

Flesje/Zalfflesje 1 1 1

Zalfflesje 4 2 2

Fragment met slangdraad versiering IId-III n.Chr. 1 1 1

Vensterglas 2 2 2

Productieafval 1 1 1

Bolvormige kraal I-III n.Chr. 3 3 3

Cylindrische kraal I-III n.Chr. 1 1 1

Rechthoekige kraal I-III n.Chr. 2 2 2

Gladde kraal/Ringkraal I n.Chr. 1 1 1 1 2

Meloenkraal 1 1 1 1 2

Glazen armbanden II-III n.Chr. 2 2 2

Ring I-III n.Chr. 1 1 1

Gem 150-300 n.Chr. 2 2 2

Indet 6  - 14 - 31 -  -

totaal 20 14 62 4 63 29 49

A. Ribkommen
Ribkommen zijn een typerende glasvorm voor de 1e eeuw n.Chr. en worden op vrijwel 

elke Romeinse of inheems-Romeinse vindplaatsen uit deze periode aangetroffen. 

De kommen komen vanaf het begin van onze jaartelling voor en werden in de eerste 

helft van de 1e eeuw voornamelijk uit gekleurd en gemarmerd glas vervaardigd en in 

mindere mate uit natuurkleurig glas.579 Vanaf circa 40 n.Chr. werden de ribkommen 

voornamelijk uit natuurkleurig glas vervaardigd. De ribkom uit Naaldwijk is ook van 

natuurkleurig glas. Na de 1e eeuw komen ribkommen nauwelijks nog voor. 

V. 595

Voorwerp: natuurkleurige ribkom (Tafelwaar), Isings 3

Context: put 10, spoor 88, ADC 2004

Kleur: lichtblauwgroen glas

Beschrijving: wandfragment met een rib. 

Afmetingen: hoogte fragment 1,9 cm

V. 625

Voorwerp: natuurkleurige ribkom (Tafelwaar), Isings 3

Context: put 8, spoor 17 van ADC 2004 (waterput ROM-6)

Kleur: lichtblauwgroen glas

Beschrijving: wandfragment met twee uitzonderlijk smalle, dicht bij elkaar staande 

ribben. 

Afmetingen: hoogte fragment 3,2 cm

579  zie bijvoorbeeld. Velsen I (Van Lith 1977, 19).

Tabel 10.1 
Overzicht van de Romeinse glasvondsten per 
opgravingscampagne
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V. 6152

Voorwerp: natuurkleurige ribkom (Tafelwaar), Isings 3

Context: put 55, vlak 2, spoor 154, Archol 2008 (kuil Romeinse tijd)

Kleur: lichtblauwgroen glas

Beschrijving: wandfragment met twee ribben. 

Afmetingen: hoogte fragment 3,5 cm

B. Millefiori-glas
Millefiori-glas, niet te verwarren met gemarmerd glas, is ook wel bekend als 

mozaïekglas. De naam betekent letterlijk ‘duizend bloemen glas’.580 Om dit glas te 

maken werden glasstaafjes van verschillende kleuren in een bloemachtig patroon 

naast elkaar geplaatst en met elkaar versmolten. Vervolgens sneed men hier dunne 

schijfjes van af die in een houten mal werden geplaatst en met doorzichtig glas (in 

dit geval smaragdgroen) werden omgeven.581 De techniek voor het vervaardigen van 

millefiori-glas is afkomstig uit het Midden-Oosten en Egypte en aanvankelijk werd 

het glas dan ook uit deze streken geïmporteerd.582 Millefiori-glas was vooral in de 

pre-Flavische periode erg populair. Het bleef gedurende de hele Romeinse periode 

in productie, zij het in beperktere mate. In de 3e eeuw vond er een opleving plaats 

in de productie van glas, vooral gestimuleerd vanuit Keulen en het Rijngebied. 583 

Millefiori-glas wordt op Nederlandse vindplaatsen vooral aangetroffen in pre-Flavische 

context. In de castra te Nijmegen zijn echter ook enkele fragmenten Millefiori-glas 

aangetroffen die uit Flavische context afkomstig zijn.584 In Augst en Avenches komen 

3e-eeuwse typen Millefiori voor, waartoe het fragment uit Naaldwijk waarschijnlijk ook 

behoort.

V.595

Voorwerp: Millefiori-schaal (Tafelwaar), Avenches vorm 25/AR 16, 2, kleurloos

Context: spoor 10, spoor 888, ADC 2004 

Kleur: smaragdgroen glas met gele en rode staafjes

Beschrijving: bodemfragment met hoge standvoet

Afmetingen: hoogte standvoet 0,7 cm en fragment 2,1 cm, exacte diameter onbekend

Literatuur: vorm lijkt sterk op kleurloze schaal AV V 25 uit Avenches (Bonnet Borel 

1997, 24, Pl. 5, 200-250 n.Chr./Rütti 1991, 12/3, 38, Nr. 783-807, Taf. 35-37).

C. Hoge beker
Hoge bekers behoren tot de luxere tafelwaar en worden weinig aangetroffen. We 

vinden ze voornamelijk in militaire context. In de pre-Flavische periode komt veelvuldig 

de hoge beker Isings 34 voor. Deze zijn meestal vervaardigd van natuurkleurig, 

blauwgroen glas.585 Hoewel de vorm iets verandert, blijven vergelijkbare bekers tot 

in de laat-Romeinse tijd in gebruik. Vanaf de 2e eeuw neemt het gebruik van kleurloos 

glas toe en worden ook hoge bekers van dergelijk glas gemaakt. Het exemplaar uit 

Naaldwijk dateert uit deze latere periode.

580  Mozaïekglas is een verzamelnaam voor glas dat geproduceerd is door het samensmelten van 
verschillende kleuren staafjes glas. Bonnet Borel maakt hierbij onderscheid tussen mozaïek-
band glas, millefiori glas en gemarmerd glas (Bonnet Borel 1997, 8). 

581  Deze zgn. grondmassa is niet altijd aanwezig.
582  Bonnet Borel 1997, 9.
583  Bonnet Borel 1997, 8.
584  Van Lith 1997, 135-136.
585  Zie Valkenburg (Van Lith 1978/79, 60-61, cat.nrs. 201-203, Abb. 27-28.), Nijmegen (Isings 

1968, 10,  Abb. 4-5; Van Lith 1978/79, 61; Isings 1980; Van Lith 2006, 142, cat.nrs. 329-335.), 
Vechten (Isings 1968, 10; Isings 1973, 350, Anm.16; Van Lith 1978/79, 61), Zwammerdam (Van 
Lith 1977, Taf. 79, 7) , Woerden (Vanderhoeven 2008) en Alphen aan den Rijn (Vanderhoeven 
in voorbereiding).
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V.1250

Voorwerp: hoge beker (Tafelwaar), niet determineerbaar. 

Context: put 28, vlak 3, spoor 29, Archol 2007 (kuil in zuidelijk greppelstelsel van de 

westelijke wooncluster, Romeinse fase 2 of 5)

Kleur: kleurloos suikerglas

Beschrijving: 43 passende bodem- en wandfragmenten van een beker met standring en 

speldenprik. 

Afmetingen: hoogte fragment 2,3 cm

D. Vierkante, hexagonale en cylindrische flessen
Vierkante, hexagonale en cylindrische flessen zijn een goed voorbeeld van Romeinse 

massaproductie en worden op bijna elke nederzetting uit die tijd aangetroffen. Het 

lichaam van de flessen werd in een mal geblazen; de hals, lip en het handvat werden 

vrij geblazen. De bodems vertonen vaak concentrische cirkels en soms letters die op 

de producent of de productieplaats wijzen. Op de exemplaren uit Naaldwijk zijn geen 

letters of cirkels aangetroffen. Het merendeel van de flessen werd in natuurkleurig 

(blauwgroen) glas vervaardigd. De flessen werden voornamelijk gebruikt voor opslag 

en transport van levensmiddelen (vloeistoffen). Vierkante flessen komen het vaakst 

voor en zijn secundair als goedkope vervanging van tafelwaar gebruikt.586 

De flessen komen vooral vanaf de Flavische periode (vanaf het einde van de 1e eeuw) 

voor en zijn tot in de 3e eeuw n.Chr. in gebruik geweest. 

V.156

Voorwerp: vierkante of hexagonale fles (Huishoudwaar), Isings 50/50hex 

Context: put 6, spoor 5000, vak 10, ADC 2004

Beschrijving: wandfragment 

Kleur: lichtblauwgroen glas

Afmetingen: hoogte fragment 2,2 cm

V.595.1

Voorwerp: vierkante of hexagonale fles (Huishoudwaar), Isings 50/50hex

Context: put 10, spoor 888, ADC 2004

Kleur: lichtblauwgroen glas

Beschrijving: wandfragment

Afmetingen: hoogte fragment 2,9 cm

V.595.2

Voorwerp: vierkante fles (Huishoudwaar), Isings 50

Context: put 10, spoor 888, ADC 2004

Kleur: lichtblauwgroen glas

Beschrijving: wandfragment met deel van twee haaks op elkaar staande zijden

Afmetingen: hoogte fragment 2,3 cm

V.659

Voorwerp: vierkante of hexagonale fles (Huishoudwaar), Isings 50/50hex

Context: put 9, spoor 8888, ADC 2004

Kleur: lichtblauwgroen glas

Beschrijving: wandfragment

Afmetingen: hoogte fragment 4,6 cm

586   Sablerolles 1996, 148.
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V.1257

Voorwerp: vierkante of hexagonale fles (Huishoudwaar), Isings 50/50hex

Context: put 11, spoor 45, ADC 2004

Kleur: lichtblauwgroen glas

Beschrijving: wandfragment

Afmetingen: hoogte fragment 2,5 cm

V.1636

Voorwerp: vierkante of hexagonale fles (Huishoudwaar), Isings 50/50hex

Context: ADC 2004 (stortvondst)

Kleur: lichtblauwgroen glas

Beschrijving: wandfragment

Afmetingen: hoogte fragment 3,6 cm

V.5329

Voorwerp: vierkante, hexagonale of cylindrische fles (Huishoudwaar), Isings 50/51

Context: put 60, vlak 2, spoor 124, Archol 2008 (sloot, structuur 579, Romeinse fase 5)

Kleur: blauwgroen glas

Beschrijving: schouderfragment

Afmetingen: hoogte fragment 3,6 cm

V.6222

Voorwerp: vierkante, hexagonale of cylindrische fles (Huishoudwaar), Isings 50/51 

Context: put 60, vlak 2, spoor 119, Archol 2008 (sloot, structuur 559, Romeinse fase 5)

Kleur: blauwgroen glas

Beschrijving: schouderfragment

Afmetingen: hoogte fragment 2,3 cm

V.6639

Voorwerp: vierkante fles (Huishoudwaar), Isings 50

Context: put 55, vlak 2, spoor 3, Archol 2008 (greppel op noordelijk erf, westelijk 

cluster, Romeinse fase 5) 

Kleur: blauwgroen

Beschrijving: verbrand wandfragment met aanzet van een haaks daarop staande wand

Afmetingen: hoogte fragment 2,4 cm

V.6726

Voorwerp: vierkante of hexagonale fles (Huishoudwaar), Isings 50/50hex

Context: put 55, vlak 3, Archol 2008 (vlakvondst) 

Kleur: lichtblauwgroen glas van slechte kwaliteit, met veel blaasjes

Beschrijving: wandfragment

Afmetingen: hoogte fragment 3,0 cm

V.7019

Voorwerp: vierkante fles (Huishoudwaar), Isings 50

Context: put 54, vlak 3, spoor 1, Archol 2008 (nederzettingssloot, structuur 539, 

Romeinse fase 5)

Kleur: blauwgroen glas

Beschrijving: bodemfragment met aanzet van twee haaks staande wanden

Afmetingen: hoogte fragment 2,6 cm
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V.7161

Voorwerp: vierkante, hexagonale of cylindrische fles (Huishoudwaar), Isings 50/51

Context: put 59, vlak 1, spoor 13 (smeedhaard, structuur 661, Romeinse fase 6)

Kleur: blauwgroen glas

Beschrijving: wandfragment met aanzet van andere wand

Afmetingen: hoogte fragment 2,1 cm

V.7564

Voorwerp: vierkante fles (Huishoudwaar), Isings 50

Context: 57, vlak 1, Archol 2008 (stortvondst)

Kleur: blauwgroen

Beschrijving: wandfragment met aanzet van een haaks daarop staande wand

Afmetingen: hoogte fragment 3,5 cm

E. Fles of kan

V.1315

Voorwerp: fles of kan (niet determineerbaar)

Context: put 11, spoor 502 

Kleur: lichtblauwgroen glas met grote blazen

Beschrijving: schouderfragment van een fles of kan

Afmetingen: hoogte fragment 3,1 cm

F. Flesje of kannetje

V.2496

Voorwerp: flesje of kannetje (niet determineerbaar)

Context: put 34, vlak 2, spoor 5, Archol 2007 (structuur 22, vermoedelijk opspit in 

middeleeuwse greppel ter hoogte van het zuidelijke woonerf uit Romeinse fase 5)

Kleur: lichtblauwgroen glas

Beschrijving: drie aan elkaar passende fragmenten van een bolle bodem met 

pontilmerk 

Afmetingen: hoogte fragment 3,2 cm

V.7011

Voorwerp: flesje of kannetje (niet determineerbaar)

Context: put 54, vlak 3, spoor 1, Archol 2008 (nederzettingssloot, structuur 539, 

Romeinse fase 5)

Kleur: zeer lichtblauwgroen glas

Beschrijving: zeer dun wandfragment met een dubbele glasdraadversiering op de 

buitenzijde van de wand

Afmetingen: hoogte fragment 1,8 cm

G. Voorraadpot
Voorraadpotten van het type Isings 67 komen in drie vormen voor: 

a) type a heeft een dubbel omgeslagen rand die enigszins horizontaal naar buiten staat 

en een platte bodem; 

b) type b heeft een dubbel omgeslagen verticale kraagrand, een gladde buik en een uit 

de wand geblazen standring; 

c) type c heeft eveneens een dubbel omgeslagen verticale kraagrand en een uit de 

wand geblazen standring, maar een buik met ribben587. 

587  Isings 1957, 86-88.
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Potten van dit type werden voornamelijk voor opslag van voedsel gebruikt of als 

urn588. Over het algemeen komen de voorraadpotten niet veelvuldig voor en maakte 

men meer gebruik van vierkante flessen voor de opslag van voedingswaren. De 

potten komen vanaf het midden van de 1e tot het midden van de 2e eeuw n.Chr. voor 

met een duidelijke toename vanaf de Flavische periode. Ze werden voornamelijk uit 

natuurkleurig (blauwgroen) glas vervaardigd. 

V.5030

Voorwerp: voorraadpot (Huishoudwaar), Isings 67b/c

Context: put 56, vlak 1, vak 4, spoor 5010, Archol 2008 (vondstlaag late middeleeuwen)

Kleur: blauwgroen glas

Beschrijving: twee aan elkaar passende randfragmenten van een dubbelomgeslagen 

kraagrand

Afmetingen: diameter rand 8,0 cm, hoogte fragment 5,5 cm

H. Kleine flesjes
Naast de eerder genoemde grote vierkante, hexagonale en cylindrische flessen die 

gebruikt zijn als huishoudwaar, komen er ook kleinere flesjes van dun geblazen glas 

voor. Aangezien het slechts om kleine fragmenten gaat is het moeilijk te bepalen wat 

de functie van deze flesjes is geweest. Mogelijk betreft het zalfflesjes of kleine flesjes 

die als tafelwaar zijn gebruikt. 

V.5329

Voorwerp: bolvormig flesje (niet determineerbaar)

Context: put 60, vlak 2, spoor 124, Archol 2008 (oostelijke nederzettingssloot, structuur 

579, Romeinse fase 5)

Kleur: vrijwel kleurloos glas

Beschrijving: wandfragment

Afmetingen: hoogte fragment 5,4 cm

V.6688

Voorwerp: vierkant of hexagonaal flesje (niet determineerbaar)

Context: put 54, vlak 3, spoor 1, Archol 2008 (nederzettingssloot, structuur 539, 

Romeinse fase 5)

Kleur: lichtblauwgroen glas van slechte kwaliteit, met veel blaasjes

Beschrijving: wandfragment

Afmetingen: breedte zijde 3,2 cm, hoogte fragment 3,2 cm

V.6726

Voorwerp: vierkant of hexagonaal flesje (niet determineerbaar)

Context: put 55, vlak 3, spoor 36, Archol 2008 (kuil uit middeleeuwen, opspit)

Kleur: lichtblauwgroen glas van slechte kwaliteit, met veel blaasjes

Beschrijving: wandfragment

Afmetingen: hoogte fragment 3,0 cm

588  Van Lith 1978/79, 92-97.
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V.6817

Voorwerp: zeer fijn geblazen flesje, mogelijk zalfflesje (niet determineerbaar)

Context: put 54, vlak 3, spoor 1, Archol 2008 (nederzettingssloot, structuur 539, 

Romeinse fase 5) 

Kleur: lichtblauwgroen glas

Beschrijving: schouderfragment

Afmetingen: hoogte fragment 1,6 cm

I. Zalfflesjes
Zalfflesjes worden regelmatig aangetroffen op nederzettingen uit de Romeinse 

tijd. De flesjes werden voornamelijk gebruikt voor de opslag van olijfolie en andere 

plantaardige olie die bedoeld waren voor lichaamsverzorging. Zalfflesjes worden 

vaak aangetroffen in graven, met name in de 1e eeuw na Chr.589 Zalfflesjes kwamen 

gedurende de gehele Romeinse tijd voor.

V.7018.1

Voorwerp: klein zalfflesje, niet nader determineerbaar

Context: put 54, vlak 3, spoor 1, Archol 20008 (nederzettingssloot, structuur 539, 

Romeinse fase 5)

Kleur: vrijwel kleurloos glas

Beschrijving: drie aan elkaar passende wandfragmenten

Afmetingen: hoogte fragment 1,1 cm

V.7018.2

Voorwerp: hoogstwaarschijnlijk klein zalfflesje met deukversiering, niet nader 

determineerbaar

Context: put 54, vlak 3, spoor 1, Archol 2008 (nederzettingssloot, structuur 539, 

Romeinse fase 5)

Kleur: zeer lichtblauwgroen glas

Beschrijving: wandfragment met aanzet van andere wand en deuk op de wand

Afmetingen: hoogte fragment 1,4 cm

J. Glas met slangdraad versiering
Glas met slangdraad versiering is in Nederlandse context o.a. in de vicus te Valkenburg 

de Woerd aangetroffen.590 Ook tijdens recente opgravingen te Boxmeer werd een 

fragment aangetroffen.591 Het glas en de slangdraad werden vrij geblazen. Het glas is 

meestal lichtblauwgroen of kleurloos, de slangdraad soms in dezelfde kleur, maar vaak 

ook in andere kleuren: blauw, rood, geel en goud.592 Hoewel het glas voornamelijk 

bekend is uit graven, blijkt steeds vaker dat het ook in nederzettingen voorkwam. 

Ook in Britse nederzettingen uit het eind van de 2e en 3e eeuw wordt het regelmatig 

aangetroffen, echter zelden meer dan een of twee fragmenten.593 Het glas werd 

waarschijnlijk geïmporteerd vanuit Keulen waar het vanaf het einde van de 2e eeuw tot 

in de 3e eeuw werd geproduceerd.594

589  Van Lith & Randsborg, 1985, 424.
590  Sablerolles 1996, 144; de fragmenten die te Valkenburg de Woerd werden aangetroffen 

waren uit kleurloos glas, de slangdraad bestond echter bij het ene fragment uit opaak wit en 
opaak blauw glas, bij het andere fragment uit verguld kleurloos glas.

591  De vondst betreft een fragment lichtblauwgroen glas met slangdraad versiering in dezelfde 
kleur. Het stukje is afkomstig uit een Romeinse afvalkuil die verder veel 2e eeuws aardewerk 
bevatte (BOXR-07 vnr 4490) (waarneming door auteur).

592  Isings/Van Lith 1991, 18-20 (vindplaats Nijmegen, Sint-Jorisstraat).
593  Cool/Price 1995, 62.
594  Isings/Van Lith 1991, 20; Bonnet Borel 1997, 10.
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V.625

Voorwerp: wandfragment met slangdraadversiering (Tafelwaar), niet determineerbaar 

Context: put 8, vlak 1, spoor 17 (waterput ROM-6)

Kleur: kleurloos glas

Afmetingen: hoogte fragment 2,8 cm

K. Vensterglas
Bij de opgravingen te Naaldwijk is een aantal fragmenten vensterglas aangetroffen. 

Aangezien vensterglas een ongebruikelijk element is in de inheems-Romeinse 

bouwtraditie zijn de fragmenten waarschijnlijk afkomstig van gebouwen uit de latere 

bewoningsfase in Romeinse bouwtraditie. 

Vensterglas wordt meestal in verband gebracht met steenbouw. Op vindplaatsen waar 

aantoonbaar stenen gebouwen hebben gestaan, zoals de latere fasen van castella of 

villaterreinen, maken stukjes vensterglas regelmatig onderdeel uit van het vondsten-

spectrum595. In de Meern is nabij een veronderstelde wachttoren, vensterglas in 

combinatie met dubbelgevouwen loden stripjes gevonden596. Het lijkt er dan ook sterk 

op dat het glas in een loden raamwerk heeft gezeten, waarbij meerdere vierkante of 

rechthoekige plaatjes samen een groter geheel vormden. 

V.5975

Voorwerp: vensterglas (bouw)

Context: put 60, vlak 2, spoor 119, Archol 2008 (oostelijke nederzettingssloot, structuur 

559, Romeinse fase 5)

Kleur: lichtblauwgroen glas

Beschrijving: wandfragment met tangindrukken

Afmetingen: hoogte fragment 4,4 cm

V.6417

Voorwerp: vensterglas (bouw)

Context: put 56, vlak 3, spoor 58, Archol 2008 (vroegmiddeleeuwse waterkuil, structuur 

519, opspit)

Kleur: lichtblauwgroen glas

Beschrijving: wandfragment

Afmetingen: hoogte fragment 2,3 cm

L. Productieafval
Bij de opgravingen te Naaldwijk is in een kuil met fragmenten van een leemwand en 

houtskool een glasdruppel van zwart glas aangetroffen. De druppel komt overeen 

met het glas waarvan de typerend Romeinse glazen armbanden werden gemaakt. 

Van dit type armband zijn twee exemplaren aangetroffen (zie onder ‘O. Armbanden’). 

Deze aanwijzing is echter te beperkt om te concluderen dat de armbanden ter plekke 

gemaakt zijn. Bovendien zijn er aanwijzingen voor een ander gebruik van de haard (zie 

verderop, paragraaf 10.4).

595  Recente voorbeelden zijn het castellum Laurium te Woerden (Blom & Vos in voorb.) en het 
villacomplex te Kerkrade (Tichelman 2005).

596  Vos & Blom 2004.
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V.6887

Voorwerp: glasdruppel, productie afval

Context: put 59, vlak 1, spoor 13, Archol 2008 (smeedhaard, structuur 661, Romeinse 

fase 6)

Kleur: zwart glas

Afmetingen: hoogte fragment 1,2 cm

M. Glazen kralen
Glazen kralen worden op veel Romeinse vindplaatsen aangetroffen en komen in 

een grote verscheidenheid aan vorm, grootte en kleur voor. De meeste kralen zijn 

gedurende een lange periode in productie en in gebruik. De gladde ringkralen komen 

met name in de 1e eeuw n.Chr. voor. 

M1. Bolvormige kralen

V.5997

Voorwerp: compleet bolvormig kraaltje (sieraad)

Context: werkput 60, vlak 2, spoor 87, Archol 2008 (nederzettingssloot, structuur 579, 

Romeinse fase 5)

Kleur: blauw glas

Afmetingen: hoogte 0,35 cm en diameter kraal 0,32 cm, diameter doorboring 0,05 cm 

V. 6214

Voorwerp: compleet bolvormig kraaltje (sieraad)

Context: put 60, vlak 2, spoor 119, Archol 2008 (nederzettingssloot, structuur 559, 

Romeinse fase 5)

Kleur: blauw glas

Afmetingen: hoogte 0,30 cm en diameter 0,28 cm kraal, diameter doorboring 0,08 cm

V. 6257.1

Voorwerp: compleet bolvormig kraaltje (sieraad)

Context: put 60, vlak 2, spoor 119, Archol 2008 (nederzettingssloot, structuur 559, 

Romeinse fase 5)

Kleur: blauw glas

Afmetingen: hoogte 0,32 cm en diameter 0,25 cm kraal, diameter doorboring 0,08 cm

M2. Cylindrische kraal

V.6257.2

Voorwerp: compleet cylindrische kraaltje (sieraad)

Context: put 60, vlak 2, spoor 119 (nederzettingssloot, structuur 559, Romeinse fase 5)

Kleur: zwart glas

Afmetingen: hoogte 0,45 cm, diameter kraal 0,25 cm, diameter doorboring 0,12 cm 

M3. Rechthoekige kralen

V.6358

Voorwerp: complete rechthoekige kraal (sieraad)

Context: werkput 55, Archol 2008 (stortvondst)

Kleur: blauw glas

Afmetingen: hoogte 0,5 cm, breedte 0,25 cm, diepte 0,25 cm, diameter doorboring 

0,05-0,11 cm
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V.6485

Voorwerp: fragment van een rechthoekige kraal (sieraad). 

Context: put 56, vlak 3, spoor 45, Archol 2008 (vroegmiddeleeuwse waterput, structuur 

516, opspit) 

Kleur: opaak smaragdgroen glas

Afmetingen: breedte zijde 0,3 cm

M4. Gladde kraal / ringkraal

V.595

Voorwerp: gladde kraal (sieraad), ringperle

Context: put 10, spoor 888, ADC 2004

Kleur: lichtblauwgroen glas

Beschrijving: helft van een onregelmatig gevormde gladde kraal, klein van formaat

Afmetingen: hoogte 0,6-0,9 cm en diameter 1,2 cm kraal, diameter doorboring 0,3 cm

V.2521

Voorwerp: complete gladde kraal (sieraad), ringperle

Context: put 30, vlak 3, spoor 4, Archol 2007 (erfsloot, Romeinse fase 2-5)

Kleur: lichtblauwgroen glas

Beschrijving: zeer klein van formaat, onregelmatig gevormd exemplaar

Afmetingen: hoogte 0,3 cm en diameter kraal 0,75-0,80 cm, diameter doorboring 

0,35-0,45 cm

N. Meloenkralen
Meloenkralen worden op veel Romeinse vindplaatsen gevonden, zowel op militaire als 

inheemse locaties.

Ook in graven worden ze regelmatig aangetroffen. Bij de opgravingen in Hofheim werd 

door Ritterling geopperd dat meloenkralen wellicht gebruikt werden bij de versiering 

van paardentuigen. Bevestiging hiervoor kwam o.a. van een grafsteen uit Keulen, 

waarop een paard staat afgebeeld met een tuig dat versierd is met meloenkralen 

(grafsteen van T. Flavius Bassus).597 Daarnaast werd in Valkenburg (Z.H.) een klokje 

gevonden dat deel heeft uitgemaakt van paardentuig met daarbij fragmenten van drie 

faïence meloenkralen en acht meloenvormige kralen van kobaltblauw glas.598   

De meloenkralen komen in verschillende groottes voor. Veel meloenkralen zijn, net als 

de exemplaren van de vindplaats te Naaldwijk, te klein om voor een paardentuig te zijn 

gebruikt. Deze kralen zijn waarschijnlijk door mensen als sieraad gedragen. Vaak treft 

men slechts een of enkele meloenkralen aan, zelfs in onverstoorde graven. Dit duidt 

er op dat een meloenkraal niet alleen in een kralensnoer werd gedragen, maar ook als 

een enkele kraal, vergelijkbaar met een amulet.599 De geribde kralen waren gedurende 

de 1e tot en met 3e eeuw n.Chr. in gebruik, maar worden dikwijls ook in jongere 

contexten aangetroffen.

De faïencekralen werden aanvankelijk in Egypte vervaardigd. Bij recent onderzoek 

is de productie van meloenkralen van faience in Alteburg/Keulen vastgesteld600. De 

kralen werden gemaakt door verglaasd of versmolten zand nogmaals te vermalen en 

te verhitten, waarna de kralen werden ingekerfd en ondergedompeld in glazuur. 

597  Ritterling 1912, 179-180; Van Lith 1978/79, 127.
598  Ibidem plaat 25.
599  Böhme 1978, 288-289.
600  Höpken 2003, 694 ff.
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V.1071

Voorwerp: complete meloenkraal (sieraad)

Context: put 11, spoor 5000, vak 8, ADC 2004 

Kleur: turkoois faience, met bijna witte buitenzijde

Beschrijving: slordig gevormde meloenkraal met vijftien ribjes

Afmetingen: hoogte 0,9-1,0 cm en diameter buitenzijde 1,1 cm kraal, diameter 

doorboring 0,45 cm

V.2522

Voorwerp: complete meloenkraal (sieraad), met negen ribben

Context: put 30, vlak 3, spoor 2 (erfsloot, structuur 45, Romeinse fase 2) 

Kleur: lichtblauw-turkoois faience

Afmetingen: hoogte 0,70-0,85 cm en diameter 0,95 cm kraal, diameter doorboring 

0,45-0,50 cm

O. Armbanden
Vanaf de late ijzertijd werden grote aantallen armbanden van glas vervaardigd. De 

armbanden zijn vernoemd naar de Zwitserse plaats La Tène waar in de 19de eeuw 

een groot aantal fragmenten van deze sieraden werd aangetroffen. De armsieraden 

werden van glaspasta gemaakt en zijn meestal blauw of paars van kleur, maar werden 

ook in andere kleuren glas vervaardigd (kleurloos, bruin, groen).601 De productie van 

de La Tène-armbanden eindigt rond 50 n.Chr. Het gebruik van glazen armbanden 

houdt echter niet op te bestaan. De vorm van Romeinse armbanden bouwt voort op 

de traditie uit de La Tène-periode. De armbanden zijn van elkaar te onderscheiden 

door het verschil in kleurgebruik en productietechniek. La Tène-armbanden worden 

vervaardigd door een klompje heet glas om een ijzeren stang te slingeren. Romeinse 

armbanden worden vervaardigd door een staafje glas om te buigen, de uiteinden 

van de staaf moeten aan elkaar worden gesmolten waardoor een naad zichtbaar 

blijft. Tevens varieert de armband in breedte, omdat het staafje ongelijkmatig wordt 

uitgetrokken. Zwarte armbanden komen in de La Tène-traditie nauwelijks voor en zijn 

typerend voor de Romeinse armbanden. Te Naaldwijk zijn twee Romeinse armbanden 

aangetroffen. 

V.5315

Voorwerp: armband (sieraad) (figuur 10.1)

Context: put 60, vlak 2, spoor 5020, Archol 2008 (vondstlaag late middeleeuwen, 

opspit) 

Kleur: zwart glas

Beschrijving: complete armband

Afmetingen: dikte 0,3-0,5 cm, breedte 0,4-0,7 cm, maximale binnendiameter 5,7 cm

V.6237

Voorwerp: armband (sieraad)

Context: put 54, vlak 2, spoor 179, Archol 2008 (bovenin sloot, structuur 537, Romeinse 

fase 3)

Kleur: fragment van zwart glas

Afmetingen: dikte 0,9 cm en breedte 0,8 cm armband

601  Verniers 2006.

Figuur 10.1 
Complete armband van zwart glas (voor en 
achterzijde), v.5315. Schaal 1:2
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P. Ring

V.806

Voorwerp: ring (sieraad)

Context: put 10, vlak 10, spoor 5000, ADC 2004 

Kleur: ondoorzichtig bruin glas

Beschrijving: halve ring

Afmetingen: buitendiameter 3,1 cm, binnendiameter 1,8 cm 

Q. Gemmen
Gemmen komen op veel Romeinse vindplaatsen in Nederland voor, maar zijn het 

best vertegenwoordigd in militaire complexen en nabijgelegen nederzettingen langs 

de Romeinse rijksgrens of limes. Exemplaren zijn o.a. aangetroffen te Velsen602, 

Nijmegen603, Valkenburg604, Woerden605, Leiden-Roomburg606, Alphen aan den 

Rijn607, Zwammerdam608, De Meern, Utrecht609 en Vechten610. Gemmen zijn meestal 

gevat in ringen en werden gebruikt om brieven te verzegelen. Gemmen werden uit 

verschillende materialen vervaardigd; vaak zijn ze gemaakt uit halfedelstenen zoals 

cornalijn en onyx of uit glas. Voor het maken van een afbeelding op de gem bestaan 

in principe twee technieken: bij de intaglio-techniek wordt een afbeelding gegraveerd 

in het gladde oppervlak van de steen, bij de camee-techniek wordt een hoogreliëf 

gecreëerd door het wegsnijden van het omliggende materiaal. Gemmen van glas 

worden gegoten in een vorm waarbij meestal de intaglio-techniek wordt geïmiteerd.

Bij de opgravingen te Naaldwijk zijn twee glazen gemmen aangetroffen, beide 

uitgevoerd in intaglio techniek.

V.6762

Voorwerp: gem (sieraad) (figuur 10.2)

Context: put 54, vlak 3, spoor 1, Archol 2008 (nederzettingssloot, structuur 539, 

Romeinse fase 5)

Kleur: opaak zwart glas met opaakblauwe bovenkant

Beschrijving: imitatie van nicolo in intagliotechniek. Gegoten als druppel en met een 

scherpe mal gestempeld. Bijgeslepen rand, Valkenburg type 2, ovaal. De achterzijde is 

afgestoken met een scherp voorwerp, bijvoorbeeld een beitel

Afmetingen: hoogte 11,1 mm, breedte 1, dikte 2,8 mm

Afbeelding: in ‘small grooves style’ met veel detail

Afgebeeld staat een bebaarde man die in eenspan zit. De man heeft een zweep in zijn 

hand. Het paard heeft een voorpoot opgeheven

Datering: tweede helft 2e eeuw n.Chr. 

Literatuur: een vrijwel identiek exemplaar is bekend uit Bonn (Kliniken 1902)611 

602  Bosman 1997.
603  Maaskant-Kleibrink 1986.
604  Bosman 1993.
605  Hazenberg 2008.
606  Hazenberg in prep.
607  Zee 2004, 189-190, Afb. 86.
608  Haalebos 1977.
609  Vollgraff/Van Hoorn 1934, 51.
610  Hazenberg/Vos in prep.
611  Platz-Horster 1984, 43, cat. nr. 21, Taf. 6, 21.

Figuur 10.2 
Gem van opaak zwart glas met afbeelding 
van een bebaarde man met eenspan, v.6762.
Foto Restaura. Schaal 4:1
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V.7018

Voorwerp: gem (sieraad) (figuur 10.3)

Context: put 54, vlak 3, spoor 1, Archol 2008 (nederzettingssloot, structuur 539, 

Romeinse fase 5) 

Kleur: opaak zwart glas met opaakblauwe bovenkant

Beschrijving: imitatie van nicolo612 in intagliotechniek. Gegoten als druppel en met een 

sterk versleten mal of stempel gestempeld. Bijgeslepen rand, Valkenburg type 2, ovaal. 

De achterzijde is afgestoken met een scherp voorwerp, bijvoorbeeld een beitel. 

Afmetingen: hoogte 12,0 mm, breedte 9,2 mm, dikte 3,5 mm

Afbeelding: in ‘small grooves style’

Afgebeeld staat Mars met het hoofd licht naar rechts gedraaid. Met zijn rechterhand 

steunt hij op zijn lans, de linkerhand rust op een schild. Mars is met harnas en helm 

bekleed

Datering: eerste helft 3e eeuw n.Chr.

Literatuur: een gem met vergelijkbare voorstelling is bekend uit Bonn (Kliniken 

1902)613 

10.3 Datering van het glas

De glasvondsten te Naaldwijk zijn grofweg in twee perioden in te delen; 50-150 n.Chr. 

en 150-300 n.Chr. Hoewel de nederzetting te Naaldwijk vermoedelijk al in de late 

ijzertijd is ontstaan, zijn er geen La Tène armbanden aangetroffen. Voor de bewonings-

periode in de 1e eeuw n.Chr. zijn de ribkommen een typerende vorm. In Naaldwijk zijn 

echter in totaal slechts drie fragmenten van natuurkleurige ribkommen aangetroffen. 

Vroeg 1e-eeuwse glasvondsten van gekleurd of gemarmerd glas ontbreken geheel. De 

vroege bewoningsfase van de nederzetting te Naaldwijk is in het glascomplex slechts 

zeer spaarzaam vertegenwoordigd.

De meerderheid van de vondsten kan worden toegeschreven aan de late 2e en 3e 

eeuw n.Chr. Een aantal vondsten dat met zekerheid aan deze periode kan worden 

toegeschreven, zijn een fragment van een millefiori-schaal, een glas met slangdraad-

versiering, een hoge beker van suikerglas en enkele gemmen. Daarnaast is er een grote 

component huishoudwaar aanwezig die zich moeilijk laat dateren. 

10.4 Karakterisering van de vindplaats

De geringe voorwerpen van glas in de vroege Romeinse bewoningsfasen doen 

vermoeden dat we aanvankelijk te maken hebben met een nederzetting met een sterk 

ruraal karakter en een beperkte Romeinse invloed. Vondsten uit deze periode zijn een 

meloenkraal uit fase 2 en een armband uit fase 3.

In de late tweede helft van de 2e eeuw n.Chr. (vooral fase 5) vertoont de 

nederzettingen weliswaar nog steeds de kenmerken van een rurale nederzetting, 

in deze periode is echter wel sprake van een sterke Romeinse invloed. Deze invloed 

komt vooral tot uiting in de materiële cultuur: de import van Romeinse luxewaar zoals 

paardentuig van metaal (zie H7, paragraaf 7.1.3). Uit deze periode zijn aanzienlijk meer 

glasvondsten afkomstig. De glasvondsten bestaan uit een aantal vormen van luxere 

tafelwaar welke hoogstwaarschijnlijk vanuit Keulen werden geïmporteerd. Daarnaast 

is uit deze periode een opvallend hoog aantal glazen sieraden afkomstig.  De glazen 

gemmen worden vaak in militaire context aangetroffen en het is goed mogelijk dat ook 

deze gemmen (oorspronkelijk) aan militairen hebben toebehoord. Ook de afbeelding 

612  Nicolo is de benaming van agaat met donkere onderlaag en lichtere bovenlaag, waaruit de 
voorstelling is uitgeslepen.

613  Platz-Horster 1984, 41, cat. nr. 17, Taf. 5,

Figuur 10.3 
Gem van opaak zwart glas en opaakblauwe 
bovenkant met afbeelding, v. 7018.
Voorzijde: Mars staand met harnas, schild en 
lans (boven)
Achterzijde: afgestoken met een scherp voor-
werp (onder)
Schaal 5:1
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van Mars, de god van de oorlog, op een van de afbeeldingen past in deze context. 

Bijzonder is dat beide gemmen uit hetzelfde spoor afkomstig zijn.

Ook het vensterglas past in deze periode. Een deel van het glas blijkt afkomstig uit een 

nederzettingsloot van fase 5. Het vensterglas is afkomstig van gebouwen in Romeinse 

bouwtraditie. Binnen de vindplaats zijn echter geen concrete sporen (van steenbouw) 

gevonden die aan dergelijk gebouwen zijn toe te schrijven. 

Behalve twee zwarte glazen armbanden is een glasdruppel van vergelijkbaar glas 

in een kuil met houtskool en brokken van een leemwand aangetroffen. Hoewel het 

verleidelijk is om hierin de lokale productie van glazen armbanden te vermoeden, ligt 

dit niet voor de hand. Analyse van de kuil en het hieraan te koppelen metaal heeft 

namelijk uitgewezen dat het hier om een smeedhaard gaat (zie H5, paragraaf 5.3.6 

en H7, paragraaf 7.1.3). De glasdruppel is vermoedelijk het toevallige bijproduct van 

de verhitting en herbewerking van metaal uit de eindfase van de Romeinse bewoning 

(fase 6). 

10.5 Conclusie

Tijdens de verschillende opgravingen te Naaldwijk is een aanzienlijke hoeveelheid 

glasfragmenten aangetroffen. De herkomst van de vondsten is grofweg in te delen 

in twee perioden; 50-150 n.Chr. en 150-300 n.Chr. Uit de eerste periode is slechts een 

kleine hoeveelheid glasfragmenten afkomstig, de nederzetting kende nog een sterk 

ruraal karakter. 

Vanaf de tweede helft van de 2e eeuw neemt de hoeveelheid glasvondsten echter sterk 

toe. Opvallend is dat met name luxere tafelwaar en sieraden worden aangetroffen. De 

vondsten bevestigen het idee dat het karakter van de nederzetting vanaf de tweede 

helft van de 2e eeuw sterk veranderde. De glasvondsten zijn een sterke aanwijzing dat 

er militairen in of in de nabijheid van de nederzetting aanwezig waren. De fragmenten 

vensterglas zijn typerend voor de Romeinse bouwstijl en wijzen op een verandering in 

de bouwtraditie. Aangezien concrete aanwijzingen voor steenbouw ontbreken, bleef 

deze verandering mogelijk beperkt tot het plaatsen van een (loden) raamwerk met 

vensterglas in een huis van houtbouw met leemwanden. In het leem zijn aanwijzingen 

gevonden voor vakwerkwanden (zie H8, paragraaf 8.4.3).
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Bot 

11.1 Dierlijk Bot

I.M.M. van der Jagt (Faculteit der Archeologie, Universiteit Leiden)

11.1.1 Inleiding

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de aangetroffen dierlijke resten bij de Archol-

opgraving van 2007 en 2008.614 Daarbij wordt gekeken naar wat deze soorten ons 

kunnen vertellen over de leef- en met name eetgewoontes van de bewoners van dit 

gebied in de Romeinse tijd, vroege middeleeuwen, late middeleeuwen en nieuwe tijd. 

Het meeste botmateriaal is afkomstig uit de Romeinse tijd. De focus van het 

onderzoek ligt dan ook op deze periode. Specifiek staan de volgende vragen uit het 

PvE centraal: 

Met betrekking tot de Romeinse tijd:

1.  Welke aspecten waren met name van belang bij de veeteelt: fokken voor het vlees, de 

melkproducten, de huid/wol of andere secundaire producten?

2.  Welke producten zijn lokaal geproduceerd en welke zijn geïmporteerd?

3.  Zijn er aanwijzingen voor surplusproductie voor de handel?

4. In hoeverre is er sprake van Romeinse invloeden waaruit zou kunnen blijken 

dat Naaldwijk een bijzondere positie inneemt in de nederzettingshiërarchie van 

Zuid-Holland? 5. Zijn er bijvoorbeeld aanwijzingen voor de aanwezigheid van 

militairen? 

5. Welke botten zeggen iets over de materiële cultuur uit de laat-Romeinse 

bewoningsfase? 

Met betrekking tot de latere periodes: 

6.  Welke aspecten waren met name van belang bij de veeteelt: fokken voor het vlees, de 

melkproducten, de huid/wol of andere secundaire producten?

En wanneer mogelijk ook:

7.  Welke producten zijn lokaal geproduceerd en welke zijn geïmporteerd?

8.  Zijn er aanwijzingen voor surplusproductie voor de handel?

 

Verder bevat deze paragraaf een beschrijving van enkele bijzondere vondsten zoals 

complete en partiële skeletten, artefacten en een aantal bijzondere diersoorten 

waaronder een concentratie aan microfauna. Aan de hand van de microfauna zal 

in kort iets over het landschap in en rond de nederzetting in de late middeleeuwen 

gezegd worden.

11.1.2 Materiaal

In totaal zijn er 18.631 fragmenten dierlijk bot gedetermineerd.615 Verschillende 

fragmenten zijn afkomstig van een skeletelement en het aantal elementen is dan 

ook lager en bedraagt 16.819. Het materiaal is over het algemeen met de hand 

614  Respectievelijk projectcode NAH1170 en NAH1205.
615  Het genoemde aantal is exclusief de sterk gefragmenteerde of hele kleine resten (micro-

fauna) die niet zijn geteld. Dit geldt ook voor het aantal elementen. 

11
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verzameld. Daarnaast zijn enkele zeefmonsters genomen. Bij beide opgravingen 

zijn visresten aangetroffen. Dit materiaal is niet geanalyseerd en ontbreekt dus ook 

in de rapportage. Mochten er nog aanvullende onderzoeken plaatsvinden dan is het 

interessant om alsnog het vismateriaal te bekijken. De dierlijke resten worden per 

periode besproken met uitzondering van de microfauna. Dit wordt in een aparte 

paragraaf behandeld. 

Van sommige botten is duidelijk dat ze afkomstig zijn van hetzelfde dier. Zo zijn er 

verschillende complete of partiële dierlijke skeletten aangetroffen.616 Deze (partiële) 

skeletten beïnvloeden de aantallen en verstoren daarmee de verhouding tussen de 

verschillende soorten. Daarom is er aan de soortentabellen een kolom getiteld ‘aantal 

exemplaren’ toegevoegd. Voor de aantallen in deze kolom geldt dat alle elementen 

die bij elkaar horen (met elkaar associëren) zijn geteld als een. Wanneer er naar de 

verhouding tussen de diersoorten wordt gekeken dan wordt het aantal exemplaren 

met elkaar vergeleken. 

In een groot deel van de sporen zit materiaal uit verschillende perioden. Bij de analyse 

van het botmateriaal is de datering van het spoor aangehouden ook als het spoor 

vondstmateriaal met een andere datering bevat, omdat we er vanuit kunnen gaan dat 

de meerderheid van het vondstmateriaal dezelfde datering heeft als het spoor. Het 

is daardoor echter mogelijk dat bepaalde botresten een verkeerde datering hebben 

gekregen. Wanneer er twijfel bestaat over specifieke vondsten dan wordt dat in de 

tekst vermeld. 

11.1.3 Conservering

De conservering van het materiaal is te beoordelen aan de hand van de mate 

van fragmentatie of verwering. Huisman geeft een beschrijving van de mate van 

fragmentatie en drukt die uit in vier klassen.617 Het materiaal van Hoogeland valt over 

het algemeen in klasse 1 of 2: respectievelijk ‘sterk, compleet bot of botfragment’ 

en ‘breekbaar maar compleet bot of botfragment’. Hoewel het materiaal redelijk 

geconserveerd is, bleek bij de determinatie dat er veel kleine fragmenten bot aanwezig 

zijn. Dit blijkt ook uit de soortenlijst want 61% van de zoogdierresten is niet op soort 

te determineren, waarvan 39% ook niet naar dierklasse is in te delen. Het is echter 

waarschijnlijk dat veel van deze botten al gefragmenteerd waren voordat ze in de 

bodem eindigden. Deze conclusie wordt ondersteund door het gemiddelde gewicht 

van de runderbotten, 42 gram per bot, dat er op wijst dat het materiaal niet bros is en 

dat de fragmentatie waarschijnlijk dus niet door processen in de bodem veroorzaakt is. 

Naast de fragmentatiegraad geeft de verwering van het botmateriaal ook een indicatie 

van de conservering. De mate van verwering geeft aan in hoeverre sporen op de 

botten nog zichtbaar zijn. In dit geval is het botmateriaal over het algemeen nauwelijks 

verweerd. In een aantal gevallen is er echter wel sprake van verwering en vertoont 

het bot soms barsten, een afbladderende buitenste laag of een wat ruw oppervlak.618 

Kortom, het materiaal is redelijk goed geconserveerd en eventuele sporen op de 

botten zijn in de meeste gevallen goed zichtbaar. Naast de verwering zorgt aangekoekt 

zand soms voor verminderd zicht op de sporen. 

616  Skeletelementen die in de database zijn weergegeven als geassocieerd.
617  Huisman et al. 2006.
618  Klasse 1, 2 en 3 Huisman et al. 
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11.1.4 Werkwijze

Bij de determinatie van het zoogdiermateriaal, met uitzondering van de muizen, 

is gebruik gemaakt van het ‘Laboratorium protocol archeozoölogie – ROB’.619  De 

zoogdierbotten zijn gedetermineerd met behulp van de vergelijkingscollectie van de 

Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden en voor de determinatie van het 

vogelmateriaal is gebruik gemaakt van de vergelijkingscollectie van het Amsterdams 

Archeologisch centrum (AAC). Van sommige zoogdierresten kon de soort niet meer 

worden vastgesteld. Deze resten zijn ingedeeld naar diergrootte. Onder het formaat 

groot zoogdier worden dieren verstaan ter grootte van paard, rund of hert. Schaap, 

geit, varken en hond vallen in de categorie middelgrote zoogdieren en katten, 

konijnen, hazen, kleine roofdieren zoals de marter, kleine knaagdieren en amfibieën 

vallen in de categorie kleine zoogdieren. 

Bij de uitwerking van de determinatiegegevens zijn verschillende methodes gebruikt. 

De leeftijd van rund, schaap/geit en varken is bepaald met behulp van het postcraniale 

skelet en de gebitselementen. Voor de leeftijdsbepaling aan de hand van het 

postcraniale skelet is gebruik gemaakt van Silver620 en de leeftijdsbepaling aan de 

hand van de gebitselementen is gedaan met behulp van Grant en Hambleton.621 De 

leeftijd van de katten is gebaseerd op de pijpbeenderen en de vergroeiingstadia zoals 

die beschreven zijn door Johansson en Hüster622 en de leeftijd van de zeehonden is 

gebaseerd op de vergroeiingstadia van de pijpbeenderen beschreven door Storå.623 

Voor de leeftijdsbepaling van paard is gebruik gemaakt van Silver624 en bij het 

gebit van het complete skelet van Levine.625 Voor de visuele kwantificatie van de 

skeletelementen van de Romeinse runderen, schapen/geiten en varkens is gebruik 

gemaakt van de methode van Spennemann.626 De maten zijn genomen volgens de 

methode van Von den Driesch.627 De schofthoogtes van rund zijn bepaald met behulp 

van Von den Driesch en Boessneck. Bij schaap/geit en varken is gebruik gemaakt 

van Teichert, bij paard van May en bij hond van Harcourt.628 Alle lengtematen en 

schofthoogtes zijn weergeven in bijlage 11.1. 

De determinatie van de muizen is uitgevoerd door Karen van der Veen629 met 

behulp van de recente vergelijkingscollectie van de Faculteit der Archeologie van 

de Universiteit Leiden. Ter ondersteuning is gebruik gemaakt van gegevens over de 

morfologie van het gebit van de verschillende muizensoorten.630 

11.1.5 Botmateriaal uit de Romeinse tijd 

Inleiding
In tabel 11.1 staan alle soorten genoemd die aangetroffen zijn in sporen met een 

Romeinse datering.631 Uit de tabel blijkt dat er verschillende soorten vee en huisdieren 

619  Lauwerier 1997.
620  Silver 1969. 
621  Grant 1982; Hambleton 1999.
622  Johansson & Hüster 1987. Hun vergroeiingstadia zijn gebaseerd op Habermehl 1975 maar 

dan met enkele aanpassingen. 
623  Storå 2001.
624  Silver 1969. 
625  Levine 1982.
626  Spennemann 1985. 
627  Von den Driesch 1976.
628  Von den Driesch & Boessneck 1974; Teichert 1969; Teichert 1975; May 1985; Harcourt 1974. 
629  Van der Veen 2009. 
630  Reumer 1983; Van Kolfschoten & Roebroeks 1985; Heinrich & Maul 1983; Balčiauskienė, 

Juškaitis & Mažeikytė 2002.
631  Hoewel de Romeinse nederzetting verschillende fases kende was het voor de meerderheid 

van het botmateriaal niet goed mogelijk deze in de periodes in te delen. 
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zijn aangetroffen. Rund is het best vertegenwoordigd, gevolgd door schaap/geit, 

hond, paard, varken, kat en kip. Naast het houden van vee en huisdieren maakte 

men jacht op wilde zoogdieren en vogels. De wilde soorten zijn in vergelijking met de 

gedomesticeerde of tamme soorten in mindere mate aangetroffen. Het is bekend dat 

er ook vis is aangetroffen in de sporen uit de Romeinse tijd. Het vismateriaal is niet 

meegenomen in de analyse en het is dus onduidelijk om hoeveel het gaat. 

Van de Romeinse nederzetting zijn in 2004 al delen opgegraven. Naar aanleiding 

daarvan zijn de dierlijke resten uit een waterput en drie paardenbegravingen 

bestudeerd.632 In totaal gaat het om 398 resten. Bij de analyse van de huidige resten 

wordt verschillende malen verwezen naar de resultaten van dit eerdere onderzoek.  

632  Groot 2008. 

Soort-Latijn Soort-Nederlands n fragm n elem 
(totaal)

n elem 
(zeef)

n exempl gewicht (g)

Bos taurus Rund 1110 848 70 762 41991,5

Ovis aries / Capra hircus Schaap / geit 561 499 88 297 3743,5

Ovis aries Schaap 9 9 2 9 300

Capra hircus Geit 1 1 1 28

Sus domesticus Varken 136 84 18 82 2913

Equus caballus Paard 361 282 4 94 27298,5

Canis familiaris Hond 1424 1247 60 126 7057,5

Felis catus Kat 150 123 111 16 100

Cervus elaphus Edelhert 2 2 2 71

Mustelidae Marterachtigen 2 2 2 2 0

Putorius putorius Bunzing 1 1 1 1 0

Vulpes vulpes Vos 1 1 1 11

Halichoerus grypus Grijze zeehond 10 6 6 295

large mammal (indet.) Groot zoogdier 756 666 78 662 9579

medium mammal (indet.) Middelgroot zoogdier 613 593 195 591 1309

small mammal (indet.) Klein zoogdier 17 16 8 16 1

mammal, indet. Zoogdier, niet te determineren 4396 4354 3523 4270 2700,6*

Gallus gallus domesticus Kip 17 10 6 9 0

Anser anser / domesticus Grauwe gans / Tamme gans 5 5 2 5 6

Anas platyrhynchos / domesticus Wilde / Tamme eend 2 2 2 0

Cygnus sp. Zwaan 2 1 1 37

Anser albifrons Kolgans 2 2 2 0

Anser sp. / Branta sp. Gans 6 4 1 4 9

Anas crecca / querquedula Wintertaling / Zomertaling 1 1 1 0

anatinae Eend 1 1 1 1 0

Haliaetus albicilla Zeearend 1 1 1 19

Limosa limosa Grutto 1 1 1 1 0

Charadriidae / Scolopacidae Plevieren, strandlopers, snippen 1 1 1 1 0

Uria aalge Zeekoet 1 1 1 0

Corvus frugilegus Roek 1 1 1 1 0

Fringilla coelebs Vink 1 1 1 1 0

passeriformes Zangvogel 2 2 2 2 0

aves indet. Vogel, niet te determineren 111 107 75 107 54,5

totaal 9705 8875 4251 7078 97524,1

Tabel 11.1 
Soortentabel Romeinse tijd. Associaties 
kunnen ook voorkomen bij niet op soort 
gebrachte resten wanneer kleine fragmenten 
waarschijnlijk bij een grotere associatie horen 
die wel op soort is gebracht. Het gewicht is 
nul als het fragment minder dan 1 g weegt. 
(*379 g botsplinters niet geteld, dit gewicht 
niet in tabel, schatting is 700 fragmenten) 
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Gedomesticeerde zoogdieren

Rund
Het rund is met 762 exemplaren de meest voorkomende soort. Dit is ongeveer de 

helft van het totale aantal op soort gebrachte exemplaren. Rund is dubbel zo vaak 

aangetroffen als schaap/geit en varken bij elkaar. Op basis hiervan kunnen we stellen 

dat rund in economisch opzicht het belangrijkste dier binnen de nederzetting moet zijn 

geweest.

Met behulp van een leeftijdsbepaling kan worden vastgesteld waar de runderen 

binnen de nederzetting voor werden gebruikt. Figuren 11.1 en 11.2 geven op basis van 

respectievelijk de gebitselementen en het postcraniale skelet weer in welke levensfase 

de runderen binnen de nederzetting stierven al dan niet als gevolg van slacht. Beide 

diagrammen geven een overeenkomstig beeld. Daaruit kunnen we opmaken dat 

runderen voor zeer gevarieerde doeleinden werden gebruikt. Uit de figuren blijkt dat 

meer dan de helft van de runderen is geslacht voor de 30e maand. De runderen die 

tussen de 18 en de 30 maanden zijn geslacht, zijn met name gebruikt voor het leveren 

van vlees.633 In Figuur 11.1 is een toename in sterfte zichtbaar in deze leeftijdsca-

tegorie. Op basis van dezelfde figuur is ongeveer 40% van de runderen niet ouder 

geworden dan 8 maanden. De relatief grote hoeveelheid jong gestorven runderen 

duidt erop dat naast de slacht voor vlees een substantieel deel van de kudde gebruikt 

werd voor melkproductie. De kalveren zorgden ervoor dat de melkproductie van de 

koeien op gang werd gehouden. Om er voor te zorgen dat niet alle melk vervolgens 

door de kalveren werd opgedronken, werd een deel van de kalveren geslacht. Tot 

slot is iets meer dan de helft van de runderen die na de 30e maand nog leefden ook 

oud geworden. Deze dieren zijn waarschijnlijk gebruikt als melkkoe, trekdier of de 

reproductie van nageslacht. Naast de al genoemde producten werden van de dode 

dieren ook de huid, de hoorns en de botten gebruikt. Levend konden de volwassen 

runderen ook van nut zijn voor de levering van vruchtbare mest. 

In figuur 11.3 wordt het aantal aangetroffen skeletelementen van rund gevisualiseerd. 

Hieruit blijkt dat nagenoeg alle skeletelementen van rund zijn aangetroffen met 

uitzondering van de ribben en deels ook de wervels (bijlage 11.2). Deze ontbreken 

of zijn ondervertegenwoordigd omdat ze lastig op soort te brengen zijn. Aan het 

hoge aantal rompelementen bij de grote zoogdieren is te zien dat ze waarschijnlijk 

633  Voor vroegmiddeleeuwse runderen wordt door W. Prummel aangenomen dat de toename 
van vlees begon te verminderen rond de 24 maanden (Prummel 1983). De leeftijd waarop 
runderen vandaag de dag worden geslacht, is tussen de 18 en 30 maanden (Lauwerier 1988).

0

2

4

6

8

10

12

14

0-1 mnd 1-8 mnd 8-18 mnd 18-30 mnd 30-36 mnd jong 
volwassene

volwassene oud zeer oud

aa
nt
al

leeftijdsklasse

Figuur 11.1 
Mortaliteitsdiagram van rund op basis van de 
slijtage van de gebitselementen (zie bijlage 
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wel vertegenwoordigd zijn (bijlage 11.3). Kopfragmenten komen het meest voor. Dit 

komt omdat de schedel en de onderkaak in de bodem gemakkelijk in verschillende 

fragmenten uiteenvalt. Het is dus waarschijnlijk dat alle skeletelementen ongeveer in 

gelijke mate zijn aangetroffen. Dit feit in combinatie met de aanwezigheid van veel 

kalveren wijst erop dat men runderen op de nederzetting heeft gehouden. 

In totaal hebben 130 van de 848 skeletelementen van runderen slachtsporen, dit is 

ongeveer 15 % (bijlage 11.26). De slachtsporen komen over het algemeen op alle type 

skeletelementen voor, maar zijn ondervertegenwoordigd op de beenderen uit het 

voetskelet en de romp. Wat betreft de romp is dit vertekenend omdat veel wervels en 

ribben niet op soort zijn gedetermineerd. In de categorie ‘groot zoogdier’ vertonen 54 

skeletelementen uit de romp slachtsporen. De verhouding paard-rund op basis van het 

aantal skeletelementen is 3:1. Dus ongeveer 40 van de 54 elementen met slachtsporen 

behoren mogelijk toe aan rund. Dit zou betekenen dat er op de romp ongeveer 

evenveel slachtsporen zijn aangetroffen als op de voor- en achterpoten. 

Van twee runderbotten kan de grootste lengte en dus de schofthoogte worden 

bepaald (bijlage 11.1). Het gaat om een rund van 111 cm en een rund van 146 cm634. 

Bij de opgraving uit 2004 zijn in een waterput tien runderen aangetroffen met een 

gemiddelde schofthoogte van 109,1 cm. Het kleinste rund had een schofthoogte van 

101,7 en het grootste een schofthoogte van 114 cm.635 

Van rund zijn er enkele complete lichaamsdelen aangetroffen. Een schedel en vier 

onderpoten (twee voor en twee achter) bevonden zich in een paalgat.636 De schedel 

is afkomstig van een rund tussen de 1 tot 8 maanden oud. Dit komt overeen met de 

leeftijd van de onderpoten; die zijn namelijk afkomstig van een rund jonger dan 16 

maanden. Het is aannemelijk dat alle lichaamsdelen (poten en schedel) van hetzelfde 

kalf afkomstig zijn. Op drie van de aangetroffen poten zijn snijsporen aangetroffen. 

De snijsporen zijn aanwezig op de linker en rechter voetwortelbeentjes en het rechter 

middenhandsbeen. De aanwezigheid van alleen de schedel en de onderpoten plus de 

daarop aangetroffen snijsporen wijst er op dat dit resten kunnen zijn van onthuiding. 

Naast deze vondst zijn er nog twee onderpoten van rund aangetroffen in andere 

sporen. Het gaat in beide gevallen om het onderste deel van een rechter voorpoot 

(middenhandsbeen, teenkootjes en bij een van de poten zijn ook de handwortel-

beentjes aanwezig). Beide voorpoten zijn afkomstig van runderen die niet ouder zijn 

634  Het bot is afkomstig uit vulling 1 van S31.2.21 (put 31, vlak 2, spoor 21). De bovenste vull-
ingen van dit spoor kunnen ook een middeleeuwse datering hebben. 

635  Groot 2008. 
636  S20.3.214.
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Figuur 11.2 
Mortaliteitsdiagram van rund op basis van 
de postcraniale skeletelementen (zie bijlage 
11.12 voor de bijbehorende data). Gebaseerd 
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geworden dan 16 maanden. Op beide bevonden zich geen sporen. De ene is gevonden 

in een hoofdsloot637 (structuur 113) en de andere in een kuil.638 Beide pootdelen 

kunnen als afval zijn overgebleven bij het villen van een dier. De overeenkomsten 

tussen met name de twee laatst genoemde vondsten zou echter ook kunnen duiden op 

een diepere betekenis van de depositie. 

Schaap/geit
In totaal zijn er 297 exemplaren schaap/geit, 9 exemplaren schaap en 1 geit 

aangetroffen. Het aantal exemplaren van schaap/geit beslaat ruim 20 % van het totale 

aantal op soort gebrachte zoogdierresten. Na rund is schaap/geit de belangrijkste bron 

van dierlijk eiwit. Het onderscheid tussen schaap en geit is moeilijk te maken. Beide 

dieren zijn op de nederzetting aangetroffen. Archeologisch en historisch gezien zijn 

er tot nu toe geen aanwijzingen dat men in het gebied rond Naaldwijk in het verleden 

kuddes geiten heeft gehouden. De meeste botten die gedetermineerd zijn als schaap/

geit behoren dus waarschijnlijk toe aan schaap. Bij de leeftijdsbepaling is dan ook 

uitgegaan van de leeftijdsgegevens voor schaap.639 

In figuren 11.4 en 11.5 staan de mortaliteitsprofielen van schaap. Uit beide figuren is op 

te maken dat er niet veel lammetjes aanwezig waren op de nederzetting. Er is een piek 

aan sterfte van dieren tussen grofweg 6 maanden en 2 jaar. Schapen leveren tussen 

het 1e en 2e levensjaar640 hun eerste vacht. Worden ze rond deze leeftijd geslacht dan 

zijn ze voornamelijk gehouden voor hun vlees.641 Dit geldt dus voor de grote groep 

aan dieren die gestorven zijn voor het 2e levensjaar. Over de dieren ouder dan 4 jaar 

geven beide figuren een verschillend beeld. Volgens de postcraniale gegevens is er 

een grote groep dieren gestorven op een leeftijd ouder dan 4 jaar, maar deze tweede 

piek is niet zichtbaar in de gebitsgegevens. Het aantal dieren ouder dan 4 jaar loopt 

bij de gebitsgegevens wel iets op ten opzichte van de 2 tot 4 jarige. Aangezien het 

postcraniale profiel is gebaseerd op meer elementen dan het gebitsprofiel lijkt het 

637  S27.4.18.
638  S60.2.84.
639  Voor de andere periodes geldt ook dat schaap/geit waarschijnlijk voornamelijk schaap zal 

zijn en dat voor de leeftijdsbepaling daarom ook de leeftijdsgegevens van schaap gebruikt 
zijn. 

640  Rond de 18 maanden.
641  Lauwerier 1988.
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Figuur 11.3 
Hoeveelheid skeletelementen van rund. 
Weergegeven volgens de methode van 
Spennemann. Klasse 1:0; Klasse 2: 1-11; Klasse 
3: 12-45; Klasse 4: 46-101; Klasse 5: 102-200. 
De klassen zijn bepaald met behulp van het 
aantal elementen



400	naaldwIjk

waarschijnlijk dat de groep schapen ouder dan 4 jaar toch aanzienlijk groter is dan de 

groep tussen 2 en 4 jaar. Omdat een grote hoeveelheid lammeren ontbreekt, is het 

niet waarschijnlijk dat deze oudere dieren zijn gehouden voor hun melk. Lammeren 

zijn namelijk nodig om de melkproductie op gang te houden maar worden kort na de 

geboorte vaak geslacht omdat de melk voor de mens bestemd is. De oudere dieren zijn 

dus waarschijnlijk gehouden voor hun wol. Over het geheel genomen is de conclusie 

dus dat de schapen voornamelijk voor hun vlees en wol werden gehouden en dat melk 

geen (grote) rol speelde. Waarschijnlijk werden van de dode dieren ook de botten 

gebruikt. Levend waren schapen naast de wolproductie waarschijnlijk ook van nut voor 

de levering van vruchtbare mest. 

In figuur 11.6 wordt het aantal aangetroffen skeletelementen van schaap/geit 

gevisualiseerd, met uitzondering van de skeletelementen uit de hieronder beschreven 

depositie uit structuur 560. Uit figuur 11.6 blijkt dat nagenoeg alle skeletelementen 

van schaap/geit zijn aangetroffen (bijlage 11.2). Alleen de draaier, de borstwervels, het 

heiligbeen en de ribben ontbreken. Het is lastig om fragmenten van ribben en wervels 

op soort te brengen. Dit verklaart de ondervertegenwoordiging van deze elementen. 

De elementen zijn waarschijnlijk wel aanwezig geweest want bij de middelgrote 

zoogdieren is het aandeel rompelementen heel hoog (bijlage 11.3). Hier zitten 

natuurlijk ook deels elementen van varken en hond bij. Fragmenten uit de onderkaak 

en van het middenvoetsbeen komen het meest voor, samen met fragmenten uit 

de rest van de schedel, het spaakbeen en het scheenbeen. Schedels en onderkaken 

zijn gevoelig voor fragmentatie in de bodem en het is dan ook niet vreemd dat er 
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Figuur 11.4 
Mortaliteitsdiagram van schaap/geit op basis 
van de slijtage van de gebitselementen (zie 
bijlage 11.10 voor de bijbehorende data). 
Gebaseerd op 32 bepalingen
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Figuur 11.5 
Mortaliteitsdiagram van schaap/geit op basis 
van de postcraniale skeletelementen (zie 
bijlage 11.16 voor de bijbehorende data). 
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gevens van 81 skeletelementen)
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veel kopfragmenten zijn aangetroffen. Het is wel onduidelijk waarom met name het 

middenvoetsbeen, het spaakbeen en het scheenbeen veel voorkomen. De elementen, 

met name het middenvoetsbeen, bevatten maar weinig vlees, dus het is niet 

waarschijnlijk dat dit onderdelen van het lichaam zijn die voor de consumptie van vlees 

van elders zijn aangevoerd. Mogelijk zijn deze elementen vaker aangetroffen omdat 

ze goed herkenbaar zijn tijdens de determinatie, zelfs als ze sterk gefragmenteerd 

zijn. De aanwezigheid van botten uit verschillende lichaamsdelen en het feit dat er 

lammetjes op de nederzetting voorkwamen, wijst erop dat men schapen/geiten op de 

nederzetting heeft gehouden.

In totaal hebben 27 van de 509 skeletelementen van schaap/geiten slachtsporen, dit 

komt neer op ongeveer 5 % (bijlage 11.27). De slachtsporen komen op verschillende 

typen skeletelementen voor, maar zijn niet op elk deel van het lichaam aanwezig. Zo 

ontbreken sporen op het voetskelet en is het aantal sporen op de romp ondervertegen-

woordigd. Dit laatste is vertekenend omdat veel wervels en ribben niet op soort zijn 

gedetermineerd. De categorie ‘middelgroot zoogdier’ bevat 16 skeletelementen uit 

de romp met slachtsporen. Op basis van de verhouding tussen schaap/geit, varken en 

hond behoren 10 van de 16 middelgrote elementen met slachtsporen waarschijnlijk toe 

aan schaap/geit. Dit zou betekenen dat er op de romp ongeveer evenveel slachtsporen 

zijn aangetroffen als op de voor- en achterpoten. 

In het westen van het plangebied zijn bovenin een sloot in de noord-oosthoek van 

de nederzetting (structuur 560642) skeletelementen van minimaal twee verschillende 

schapen/geiten aangetroffen.643 In bijlage 11.4 wordt het aantal skeletelementen 

weergegeven. Er is een schedel aangetroffen van een dier tussen de 4 en 6 jaar oud. 

De postcraniale skeletelementen zijn over het algemeen vergroeid. Met uitzondering 

van enkele elementen zoals een linker dijbeen dat distaal vergroeiend is en een 

rechter dijbeen dat zowel distaal als proximaal vergroeiend is. De eerste is afkomstig 

van een individu jonger dan 3,5 jaar, de tweede van een individu jonger dan 3 jaar. 

Daarnaast zijn er vier scheenbeenderen (twee linker en twee rechter) proximaal 

642  S54.2.124.
643  Na analyse van enkele pijpbeenderen blijkt dat het waarschijnlijk gaat om schaap. In 

de soortentabel staat de depositie nog wel onder schaap/geit omdat het niet voor alle 
aangetroffen lichaamsdelen vastgesteld kon worden. 
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Figuur 11.6 
De hoeveelheid skeletelementen van schaap/
geit. Weergegeven volgens de methode van 
Spennemann. Klasse 1:0; Klasse 2: 1-2; Klasse 
3: 3-11; Klasse 4: 12-25; Klasse 5: 26-46. De 
klassen zijn bepaald met behulp van het aan-
tal elementen
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vergroeiend. Dit houdt in dat ze alle vier afkomstig zijn van individuen die net geen 3,5 

jaar zijn geworden.644 De twee dijbeenderen kunnen van hetzelfde individu afkomstig 

kunnen zijn. Dit geldt niet voor de vier scheenbeenderen: deze zijn van minimaal 

twee individuen. Dit betekent dat er op basis van de leeftijdsbepaling drie individuen 

geïdentificeerd kunnen worden. Eén individu is tussen de 4 en 6 jaar oud, en twee 

net iets jonger dan 3,5 jaar. Het is echter mogelijk dat de schedel toch bij poten hoort 

omdat op basis van de slijtage van de gebitselementen het moeilijk is een exacte 

leeftijd te bepalen. Dit komt omdat verschillende factoren, bijvoorbeeld het type 

voedsel, de mate van slijtage bepaalt.645 

In bijlage 11.1 staan de schofthoogten van de dieren die zijn aangetroffen in het 

diergraf. Eén van de schaap/geiten heeft een schofthoogte van rond de 62 cm. 

Daarnaast zijn er nog schofthoogtes van 67 en 69 cm berekend. Omdat schofthoog-

teberekeningen niet heel nauwkeurig zijn, kunnen beide elementen tot hetzelfde dier 

behoren. Op basis van de gegevens over de leeftijd en de schofthoogte kunnen we dus 

concluderen dat er in ieder geval twee en mogelijk drie individuen zijn begraven. 

Figuur 11.7 laat de positie van de verschillende skeletelementen in het diergraf zien. Op 

de afbeelding zijn verschillende lichaamsdelen herkenbaar zoals: twee achterpoten, 

drie voorpoten, een ribbenkast, een ruggenwervel, een bekken en een schedel. De 

verschillende lichaamsdelen liggen afzonderlijk in anatomisch verband maar vormen 

samen geen compleet dier. Waarschijnlijk zijn de verschillende lichaamsdelen van 

meerdere dieren losgehakt alvorens ze in de kuil zijn gedeponeerd. Een hakspoor op 

een van de dijbeenderen is daar een aanwijzing voor. Dit is het enige hakspoor dat is 

aangetroffen.

Naast dit diergraf is er in een Romeinse hoofdsloot (structuur 30646) nog een depositie 

van negen schapen/geiten botten aangetroffen. Het gaat om elementen uit de poten 

van een lammetje. Het betreft elementen uit de linker en rechter achterpoot (dijbeen, 

scheenbeen, middenvoetsbeen en voetwortelbeentjes) en een linker en rechter 

spaakbeen van een lammetje jonger dan 10 maanden. 

644  Van een van deze vier elementen is bekend dat deze distaal vergroeid is, dus ouder dan 1,5 
jaar. 

645  Grant 1982.
646  S32.4.41.

Figuur 11.7 
Depositie van minimaal twee schapen/geiten
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Varken

In totaal zijn er 82 exemplaren van varken aangetroffen. Dit is bijna 6% van het totale 

aantal op soort gebrachte zoogdieren en substantieel minder dan het aantal schaap/

geiten en runderen. 

Varkens leveren geen economisch waardevolle bijproducten als trekkracht en melk en 

worden dus altijd alleen voor hun vlees/spek gehouden. Dit blijkt ook uit de leeftijdsbe-

palingen. Uit figuur 11.8 valt op te maken dat de meeste varkens zijn gestorven tussen 

hun 1e en 2e levensjaar. In figuur 11.9 is het beeld iets minder sterk. Daarin is zichtbaar 

dat er ook een behoorlijk aantal dieren ouder is geworden dan 3,5 jaar. Mogelijk betreft 

dit de zeugen waarmee gefokt werd.

Niet alle typen skeletelementen van varken zijn aangetroffen maar uit elk lichaamsdeel 

wel enkele. De aangetroffen skeletelementen zijn gevisualiseerd in figuur 11.10. De 

ribben ontbreken omdat deze niet op soort gedetermineerd zijn. Het aantal wervels is 

ondervertegenwoordigd omdat deze soms lastig op soort te brengen zijn. De meest 

aangetroffen elementen zijn afkomstig uit de schedel, onderkaak en de voorpoot. 

Kopfragmenten komen over het algemeen vaak voor omdat ze gevoelig zijn voor 

fragmentatie. Opvallend is wel dat met name het opperarmbeen, het spaakbeen en 

de ellepijp zijn aangetroffen. De aantallen elementen zijn echter niet groot genoeg 

om hier een conclusie aan te verbinden. De aanwezigheid van botten uit verschillende 

lichaamsdelen en het feit dat er biggetjes op de nederzetting voorkwamen, wijst erop 

dat men varkens op de nederzetting heeft gehouden.

0

1

2

3

4

0-2 mnd 2-7 mnd 7-14 mnd 14-21 mnd 21-27 mnd 27-36 mnd volwassen tot 
zeer oud

aa
nt
al

leeftijdsklasse

Figuur 11.8 
Mortaliteitsdiagram van varken op basis van 
de slijtage van de gebitselementen (zie bijlage 
11.11 voor de bijbehorende data). Gebaseerd 
op 9 bepalingen
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Figuur 11.9 
Mortaliteitsdiagram van varken op basis van 
de postcraniale skeletelementen (zie bijlage 
11.19 voor de bijbehorende data). Gebaseerd 
op 21 bepalingen (leeftijdsgegevens van 19 
skeletelementen)
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In totaal hebben 13 van de 84 skeletelementen van varkens slachtsporen, dit is 

ongeveer 15 % (bijlage 11.28). Dit percentage is even groot als het percentage 

runderbotten met slachtsporen. De slachtsporen komen op verschillende type 

skeletelementen voor, maar zijn niet op elk deel van het lichaam aanwezig. Zo 

ontbreken sporen op het voetskelet en is het aantal sporen op de romp onderverte-

genwoordigd. Dit laatste is vertekenend omdat veel wervels en ribben niet op soort 

zijn gedetermineerd. In de categorie ‘middelgroot zoogdier’ zijn 16 skeletelementen 

uit de romp met slachtsporen. Op basis van de verhouding tussen schaap/geit, 

varken en hond behoren ongeveer drie van de 16 middelgrote elementen met 

slachtsporen waarschijnlijk toe aan varken. Dit betekent dat het waarschijnlijk is dat de 

skeletelementen uit de romp meer slachtsporen bevatten dan de skeletelementen uit 

de poten. De schedel bevat echter de meeste sporen. 

De sekse van varkens kan vastgesteld worden met behulp van de hoektanden. Daarvan 

zijn er zes met of zonder kaak aangetroffen waarvan twee tot hetzelfde individu 

behoren.  De hoektanden zijn afkomstig uit de onderkaak van vier mannelijke en een 

vrouwelijk individu. 

Van een van de varkens kon de schofthoogte vastgesteld worden op 92 cm aan de 

hand van een dijbeen. Het is het enige bot waarvan de grootste lengte bepaald kon 

worden. Mogelijk is het afkomstig van een wild zwijn. Bij de opgraving uit 2004 zijn 

er al botten van wild zwijn aangetroffen. Deze waren afkomstig van dieren met een 

schofthoogte van 104 tot 107 cm.647 Hoewel het bot dus kleiner is dan deze exemplaren 

is het beduidend groter dan de schofthoogtes van varkens die zijn gemeten in het 

oostelijke rivierengebied. Deze variëren tussen de 61 en de 70 cm.648 Hoewel er maar 

een bot gemeten kon worden, bestaat de indruk dat het in vergelijking met de rest een 

vrij groot exemplaar betreft. Het complex bevat over het algemeen fragmenten van 

kleinere dieren. Dit zijn waarschijnlijk geen zwijnen maar varkens. 

Paard
Er is een substantieel aantal paarden aangetroffen: het gaat om 92 exemplaren; 

7% van het totale aantal op soort gebrachte zoogdieren. Dit is meer dan het aantal 

varkens. Van paard zijn maar beperkt leeftijdsgegevens beschikbaar. Uit deze gegevens 

valt op te maken (bijlagen 11.22 t/m 11.24) dat er paarden van verschillende leeftijd 

aanwezig waren, variërend van hooguit 15 maanden oud tot een leeftijd van 7-10 jaar. 

647  Groot 2008.
648  Lauwerier 1988. 
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Figuur 11.10 
Hoeveelheid skeletelementen van varken. 
Weergegeven volgens de methode van 
Spennemann. Klasse 1:0; Klasse 2: 0,9; Klasse 3: 
1-3; Klasse 4: 4-7; Klasse 5: 8-14. De klassen zijn 
bepaald met behulp van het aantal elementen
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Tegenwoordig worden paarden afgericht vanaf een leeftijd van drie jaar en zijn ze 

volledig inzetbaar vanaf een leeftijd van zes jaar. Indien getrainde paarden van elders 

aangevoerd werden, zouden er alleen volwassen dieren worden terug gevonden.649 

Dat is hier niet het geval want er zijn een aantal melkkiezen en onvolgroeide 

skeletelementen aangetroffen. Op de nederzetting zijn dus niet alleen (getrainde) 

paarden gehouden maar ook gefokt. 

De aangetroffen skeletelementen zijn afkomstig uit het hele lichaam (bijlage 11.2). Op 

6 % van de skeletelementen zijn snij- of haksporen aangetroffen. Deze concentreren 

zich voornamelijk op de achterpoten (bijlage 11.29). Hierbij is ook het aangetroffen 

skelet meegerekend. Zonder het skelet heeft 16,5% van de botten slachtsporen. Het 

percentage botten met slachtsporen is daarmee even hoog als bij de runderen. Dit 

zou kunnen betekenen dat de bewoners van de nederzetting paardenvlees hebben 

gegeten. De aanwezigheid van snij- of haksporen hoeft echter niet te betekenen dat er 

sprake is van consumptie. Bepaalde snijsporen kunnen bijvoorbeeld ook veroorzaakt 

zijn bij het villen, zoals snijsporen op de onderpoten of schedel. Er zijn echter sporen 

aangetroffen die lastig te verklaren zijn zonder consumptie in ogenschouw te nemen, 

bijvoorbeeld een hakspoor op een schouderblad, een proximaal scheenbeen en de 

onderzijde van een wervel. Dat er sprake is van consumptie van paardenvlees wordt 

verder ondersteund door de gegevens over het percentage skeletelementen van paard 

per fragmentatieklasse. Deze staan in figuur 11.11. De figuur geeft weer in welke mate 

de skeletelementen van rund en paard zijn gefragmenteerd. Bij consumptie van vlees 

zoals bij de runderen het geval is, wordt een hoog percentage sterk gefragmenteerde 

botten en weinig complete botten verwacht. Als we de percentages van rund 

vergelijken met paard dan blijkt dat de percentages ongeveer gelijk verdeeld zijn over 

de klassen. Hieruit kunnen we concluderen dat men paardenvlees heeft gegeten. 

Het is niet waarschijnlijk dat de paarden alleen gehouden werden voor hun vlees. 

Waarschijnlijk zijn de paarden eerst als lastdier, rijdier of trekdier van lichte vracht 

gebruikt. Paardenvlees is namelijk goed eetbaar ook als het afkomstig is van een wat 

ouder dier, omdat het vlees in tegenstelling tot dat van rund niet veel taaier wordt.650

Naast het losse botmateriaal is ook een compleet skelet van een paard aangetroffen 

(structuur 558). Het skelet bevond zich onderin de noordelijke nederzettingssloot 

(structuur 539651) uit fase 5 van de nederzetting (175-225 n.Chr.; zie H5, paragraaf 5.3.5 

649  Van Dijk 2006.
650  Lauwerier 1999. 
651  S54.3.87.
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klasse met elkaar vergeleken
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en kaartbijlage 5.5). Het skelet lag aan het uiteinde van de sloot. Het dier is op zijn 

rug begraven met de schedel naar achteren gericht. Hij is min of meer in anatomisch 

verband aangetroffen (figuur 11.12) Bijna alle skeletelementen uit het lichaam zijn 

terug gevonden (figuur 11.13) Het is waarschijnlijk dat de ontbrekende delen tijdens de 

opgraving verloren zijn gegaan. De leeftijd is op basis van het gebit te schatten op 7 tot 

11 jaar oud.652 

Het paard heeft hoektanden in zowel de boven- als de onderkaak en het betreft dus 

waarschijnlijk een mannelijk dier. Hoektanden kunnen echter ook bij vrouwelijke dieren 

voorkomen. Zo is er bij eerdere opgravingen op dit terrein een merrie met hoektanden 

aangetroffen.653 

Het paard heeft een schofthoogte van 135 cm. De schofthoogte is niet heel afwijkend 

van de andere schofthoogtes die in de nederzetting zijn aangetroffen. De schofthoogte 

van paarden aangetroffen bij de opgraving in 2004 varieert tussen de 135 en 141 met 

een gemiddelde van 137654 en een los dijbeen aangetroffen bij deze opgraving duidt op 

een schofthoogte van 131 cm.

Op de botten van het paardenskelet zijn enkele pathologieën aangetroffen. Bij het 

centrale en derde voetwortelbeentje is sprake van degeneratie of wel het poreus 

worden van het articulatie oppervlak. Daarnaast zijn er kleine botuitstulpingen 

(exotoses) aan de randen van deze elementen ontstaan. De aantasting van de arti-

culatieoppervlakken van de hierboven genoemde elementen die deel uit maken 

van het spronggewricht655 is mogelijk het gevolg van artrose.656 Artrose van het 

652  Op basis van Ter Haar 1907: 8 tot 10 jaar oud. 
653  Groot 2008. 
654  Groot 2008. 
655  Het spronggewricht is wat bij de mens het enkelgewricht wordt genoemd. 
656  Andere criteria voor artrose ontbreken m.u.v. de ene metatarsus waar ook extra botvorming 

aanwezig was. 

Figuur 11.12 
Ligging van het paardenskelet (structuur 558) 
in een kuil onderin de noordelijke nederzett-
ingssloot uit fase 5
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spronggewricht wordt ook wel spat genoemd.657 Spat is een aandoening waarbij het 

gewrichtsoppervlak van de voetwortelbeentjes en de bovenkant (proximale zijde) van 

het middenvoetsbeen wordt aangetast waarbij ze uiteindelijk aan elkaar kunnen vast 

groeien. De aandoening is pijnlijk totdat de botten aan elkaar zijn gegroeid. Daarna 

is het been mogelijk wat stijf maar kan het dier wel gewoon lopen. De oorzaak is 

onbekend, mogelijke oorzaken zijn erfelijke factoren, ontsteking van het beenvlies, een 

trauma of overbelasting.658 

Op de 12e en 13e borstwervel is sprake van degeneratie van respectievelijk het caudale 

en craniale articulatievlak. Dit is mogelijk het gevolg van spondylosis deformans 

(artrose van de wervels). Daarbij is er sprake van degeneratie van de zachte ligamenten 

tussen de twee wervellichamen. In een later stadium, maar dat is hier nog niet het 

geval, kunnen aan de rand van de wervellichamen botuitstulpingen ontstaan en 

uiteindelijk kunnen de wervels aan elkaar vastgroeien. Het kan rugpijn veroorzaken 

maar dat is niet heel zeker. Mogelijke oorzaken kunnen zijn: ouderdom, trauma of een 

virus.659 

657  Hoewel Baker en Brothwell 1980 zeggen dat dit niet waarschijnlijk is omdat ondanks de 
grote hoeveelheid extra botgroei de articulatieoppervlakten bij spat vaak relatief onaang-
etast zijn.

658  Groot 2010.
659  Baker en Brothwell 1980 en naar aanleiding van een enquête tijdens een workshop patholo-

gie op 24 september 2010 bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. 

Figuur 11.13 
Weergave van de aangetroffen skeletelement-
en van paard (blauw: eletelement aanwezig; 
grijs: skeletelement(en) aanwezig maar niet 
duidelijke welke; paarse cirkel: pathologie aan-
wezig op die locatie; rode streep: snij/hakspoor 
aanwezig op die locatie)



408	naaldwIjk

Verder is de laatste rib aan de laatste borstwervel vastgegroeid. Dit proces is volledig 

voltooid. De reden voor de vergroeiing is niet meer waar te nemen. Tot slot is op 

verschillende ribben in meer of mindere mate een dunne poreuze laag bot zichtbaar. 

Dit is een teken van een ontsteking waarschijnlijk een pleuritis (een ontsteking van 

het longvlies). Pleuritis kan optreden als complicatie van andere ziektes zoals een 

longontsteking of een trauma. Het kan het dier veel pijn hebben bezorgd bij het 

ademhalen. Als het niet behandeld is, kan het dier in shock zijn geraakt als gevolg van 

de gifstoffen die de bacteriën produceren en die er voor zorgen dat de bloedcirculatie 

stopt.660 

Naast de pathologieën is er nog een opvallende slijtage van het gebit zichtbaar. De 

beide eerste kiezen (p2) uit de onderkaak zijn aan de voorzijde schuin afgesleten tot 

en met de tweede knobbel (metaconid). De slijtage is veroorzaakt door het langdurig 

dragen van een bit. 661 Slijtage als gevolg van een bit komt veel voor bij paarden; 90% 

van de langdurig bitdragende paarden heeft het. Het ontstaat doordat de paarden 

onwillekeurig op het bit kauwen. Uit experimenten is gebleken dat ook bitten gemaakt 

van organisch materiaal, zoals leer, hennep en paardenhaar, kunnen leiden tot 

slijtage van de eerste kies.662 Het gebruik van een bit impliceert dat de mens controle 

uitoefende vanaf de rug of vanaf een bok achter het dier. Een paard met een bit moet 

dus zijn bereden of gereden. Naast het berijden van een paard werd er in de Romeinse 

tijd ook gebruik gemaakt van het paard als trekdier van lichte vracht.663 Op het 

platteland waren er echter weinig verharde wegen waardoor het waarschijnlijk is dat 

rijpaarden het belangrijkste reismiddel vormden.664 

Op het skelet zijn ook enkele snijsporen aangetroffen. Deze bevonden zich op beide 

scheenbeenderen aan het distale uiteinde en op het sprongbeen. Op de foto is niet 

goed te zien of er lichaamsdelen zijn los gemaakt voor depositie. Het lijkt mogelijk dat 

de onderpoten ter hoogte van de scheenbeenderen zijn losgesneden. Maar het is ook 

mogelijk dat de sporen zijn veroorzaakt door het villen van het paard voor depositie. 

De reden voor depositie is onduidelijk. Mogelijk durfde men het dier niet te eten 

vanwege de pleuritis. Een paard dat sterft aan pleuritis kan er afschrikwekkend uit 

gezien hebben met blauwe ogen en schuim uit de neus en mond.665 Het is ook mogelijk 

dat het paard begraven is vanwege zijn respectabele leeftijd. Het is het oudste dier dat 

is aangetroffen op deze nederzetting. Paarden konden echter veel ouder worden, er 

zijn bijvoorbeeld paarden opgegraven die zelfs een leeftijd hoger dan 20 jaar hadden 

bereikt. De depositie kan echter ook het resultaat zijn van een ritueel. De schedel die 

naar achteren is gericht komt overeen met de houding van twee paarden die in 2004 

bij de opgraving zijn aangetroffen. Op basis van de houding is voor deze paarden 

gesuggereerd dat het gaat om een rituele begraving.666 Ook de locatie aan de rand 

van de nederzetting aan het einde van een sloot is opvallend. Op dergelijke plekken 

worden vaker complete skeletten aangetroffen. Mogelijk diende de begravingen als 

een markering van het erf. 

Hond
In totaal zijn er 126 exemplaren van hond aangetroffen. Dit is 9% van het totale 

aantal op soort gebrachte zoogdieren. Dit betekent dat er meer exemplaren hond zijn 

aangetroffen dan varken en paard. Het aantal elementen van hond is veel groter en 

bedraagt 1247. Dit aantal is zo groot omdat het elementen bevat van zes partiële of 

complete skeletten. 

660  Engeldorp Gastelaars 2009. 
661  Brown & Anthony 1998. 
662  Brown & Anthony 1998. 
663  Nicolay 2005. 
664  Nicolay 2005.
665  Engeldorp Gastelaars 2009.
666  Groot 2008. 
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De skeletelementen die niet behoren tot de skeletten staan weergegeven in bijlage 

11.2. Deze skeletelementen zijn afkomstig uit verschillende lichaamsdelen. Op twee 

elementen zijn haksporen aangetroffen. De haksporen bevonden zich in beide gevallen 

bovenop een schedeldak waarbij in een geval de kam (crista sagittalis externa) was 

weggehakt. Mogelijk zijn deze sporen veroorzaakt bij het villen van deze dieren. Naast 

de vele functies die honden binnen een nederzetting konden vervullen zoals jachthond, 

waakhond of gezelschapsdier, werden ze namelijk soms ook voor de huid gebruikt.667

Van hond zijn maar beperkt leeftijdsgegevens beschikbaar. Uit de gegevens van 

de postcraniale skeletelementen valt op te maken dat er dieren van verschillende 

leeftijden op de nederzetting voorkwamen (bijlage 11.25): een paar erg jonge dieren, 

jonger dan 7 of 10 maanden, en over het algemeen wat oudere dieren (tabel 11.2). Hoe 

oud is echter onduidelijk omdat de pijpbeenderen al op vrij jonge leeftijd vergroeien. 

Het vondstcomplex bevat zoals gezegd ook zes partiële of complete honden (tabel 

11.2). Vier van de honden (hond 2, 3, 4 en 6) zijn in erfsloten of greppels aangetroffen 

(zie kaartbijlagen 5.2, 5.5 en 5.6). Hond 2 en 3 bevonden zich vlakbij elkaar in dezelfde 

sloot. Twee honden (hond 1 en 5) zijn begraven in kuilen die speciaal voor hen gegraven 

zijn. Eén van deze kuilen, structuur 575 (hond 1), lag net ten zuiden van erf NH08-04 

daterend uit fase 2 (100-125 n. Chr., zie H5, paragraaf 5.3.2 en kaartbijlage 5.3) 

De houding en de mate van compleetheid is niet bij elke hond gelijk. Hond 1, 3 en 5 

zijn in zijn geheel begraven. De lichamen zijn in anatomisch verband terug gevonden 

en nagenoeg alle skeletelementen zijn aanwezig, al mist hond 5 zijn staart en enkele 

voet/handbeentjes (figuren 11.14, 11.16 en 11.18). Hond 1 lag op zijn linker zij in een 

natuurlijke positie met zijn kop naar voren gericht (figuur 11.20). Hond 3 lag ook op 

zijn linker zij maar heeft de kop naar achteren gericht (figuur 11.22). Hond 5 lag op 

zijn rug met zijn voorpoten opgevouwen en zijn achterpoten naar de schedel gericht 

(figuur 11.23). Van hond 2 zijn de voorpoten en de schedel in anatomisch verband 

aangetroffen (figuur 11.21). Het is niet duidelijk wat de houding is van het achterste 

gedeelte van het skelet. De elementen uit het achterste gedeelte van de wervelkolom 

(exclusief: bekken, heiligbeen en staartwervels) en beide achterpoten zijn wel 

aangetroffen (figuur 11.15). Hond 6 is niet compleet teruggevonden; alleen de vier 

poten en een deel van de ribbenkast waren aanwezig (figuur 11.19). De verschillende 

lichaamsdelen lagen niet of gedeeltelijk in anatomisch verband. Op de foto is te zien 

dat een van de voorpoten in zijn geheel is begraven net als een deel van de ribbenkast 

(figuur 11.24). Op de botten bevonden zich geen snij- of haksporen die het gevolg 

kunnen zijn van het opdelen van het skelet. De houding waarin hond 4 is begraven is 

onduidelijk. Op basis van de aangetroffen skeletelementen kunnen we in ieder geval 

wel zeggen dat hond 4 niet in zijn geheel is aangetroffen omdat de schedel en de 

rechter voorpoot ontbreken (figuur 11.17). 

667  Van Dijk & Zeiler 2008. 

put vlak spoor vondstnr type spoor structuurnr leeftijd
schofthoogte 

cm
sporen 
aanwezig

pathologien 
aanwezig

penisbeen 
aanwezig

Hond 1 58 1 22 8141 diergraf 575 13 tot 18 maanden 32 nee nee ja

Hond 2 60 2 119 5978 (erf )sloot 559 ouder dan 1,5 jaar 27 nee ja ja

Hond 3 60 2 119 5998 (erf )sloot 576 ouder dan 1,5 jaar 71 nee ja ja

Hond 4 20 3 169 257 (erf )greppel 96 ouder dan 1,5 jaar 29 ja nee nee

Hond 5 28 4 63 1533 diergraf 304 13 tot 15 maanden 32 nee nee nee

Hond 6 32 3 21 2188 (nederzettings/erf )sloot 305 ouder dan 1,5 jaar 40 nee nee nee

Tabel 11.2 
De vondstlocatie van hond 1 t/m 
6 (nummering is willekeurig) en 
bijbehorende informatie
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Vier van de zes honden zijn ouder geworden dan 1,5 jaar. De overige twee waren 

tussen de 1 en 1,5 jaar oud toen ze stierven (tabel 11.2). Bij hond 1, 2 en 3 is een 

penisbeen aangetroffen. Deze dieren zijn dus van het mannelijke geslacht. Bij de 

andere drie honden ontbrak het penisbeen. Dit zijn dus waarschijnlijk vrouwelijke 

dieren hoewel het mogelijk is dat het penisbeen om tafonomische redenen niet is 

teruggevonden. 

De partiële of complete skeletten zijn afkomstig van honden met over het algemeen 

een schofthoogte tussen 27 en 40 cm. Honden van dit formaat zijn te omschrijven als 

kleine honden.668 Hond 3 is qua formaat afwijkend want dit dier is zeker twee keer 

zo groot, namelijk 71 cm. Vanwege het formaat werd gedacht aan een wolf maar de 

morfologie van de schedel en het gebit wees uit dat het toch om een hond ging.669 Het 

is wel mogelijk dat het dier een kruising is tussen een hond en een wolf. Hoewel dit de 

enige grote hond is die bij deze opgraving compleet is aangetroffen, was het zeker niet 

de enige grote hond in de nederzetting. Zo zijn er ook vier afzonderlijk pijpbeenderen 

aangetroffen die afkomstig zijn van honden met een schofthoogte variërend tussen 45 

en 68 cm (tabel 11.2, bijlage 11.1) en is bij de opgraving uit 2004 in een waterput een 

hondenskelet met een schofthoogte van 67 cm aangetroffen.670 

668  Middeleeuwse honden met een dergelijke schofthoogte zijn ingedeeld in de categorie 
dwerghonden (25-32 cm) of kleine honden (32-38 cm): Van Wijngaarden-Bakker & IJzereef 
1977. 

669  Pluskowski 2006.
670  Groot 2008. 

Figuur 11.14 
Weergave van de aangetroffen skeletelementen van hond 1 (blauw: 
skeletelement aanwezig; grijs: skeletelement(en) aanwezig maar niet 
duidelijke welke)

Figuur 11.15 
Hond 2 (paars: pathologie aanwezig op die locatie)
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Figuur 11.16 
Hond  3 (paars: pathologie aanwezig op die locatie)

Figuur 11.17 
Weergave van de aangetroffen skeletelementen van hond 4 (rode streep: 
snij/hakspoor aanwezig op die locatie)

Figuur 11.18 
Hond 5

Figuur 11.19 
Hond 6                              
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Hond 3 valt niet alleen op door de grootte maar ook door de grote hoeveelheid 

pathologieën die op de botten zijn aangetroffen. Zo zijn twee snijtanden tijdens het 

leven van het dier afgebroken. Eén van deze snijtanden was afgerond tot op de wortel. 

Dit duidt er op dat het dier na de breuk nog een tijd geleefd heeft. Ook was een van de 

kraakbenige ribben herstellende van een breuk en zat er een gat in het schouderblad 

dat al weer aan het dichtgroeien was. Daarnaast was er bij verschillende staartwervels 

sprake van botuitstulpingen (exotoses). Eén van deze wervels was ook veel dikker, 

waarschijnlijk omdat deze gebroken is geweest. Verder zijn de laatste staartwervel, het 

heiligbeen en het bekken met elkaar vergroeid en op het zitbeen (tuber ischiadicum) is 

sprake van extra botgroei en poreusiteit. Tot slot is de spina van de zesde borstwervel 

gebroken en is er sprake van een misvorming van de transversus bij de vijfde 

borstwervel. In de schedel van de hond zat ook een gat. Het is niet duidelijk of dit 

Figuur 11.20 
Ligging van het skelet van hond 1 
(structuur 575)

Figuur 11.21 
Ligging van het skelet van hond 2 
(structuur 559) in een (erf )sloot
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veroorzaakt is door het inslaan van de schedel toen het dier nog in leven was. Als dit 

het geval was, dan is dat zeker de doodsoorzaak geweest. Het gat kan echter ook 

ontstaan zijn tijdens de opgraving.

Op basis van de pathologieën kunnen we stellen dat hond 3 heel wat botten heeft 

gebroken en verwondingen heeft opgelopen. Op basis van de grootte, de sekse en 

de verwondingen is het waarschijnlijk dat dit dier gediend heeft als afweerhond of 

strijdhond. Strijdhonden werden ingezet tegen mensen bijvoorbeeld bij oorlogen. 671 

Een afweerhond diende voor het bewaken van de kudde. Ze moesten deze verdedigen 

tegen roofdieren en vooral tegen wolven. Het type hond dat hiervoor gebruikt werd, 

was veel groter dan de tegenwoordige herdershond. Omdat er op de nederzetting 

verschillende kuddes vee gehouden werden en er geen aanwijzingen zijn voor een 

671  Van Dijk & Zeiler 2008.

Figuur 11.22 
Ligging van het skelet van hond 3 
(structuur 576) in een (erf )sloot

Figuur 11.23 
Ligging van het skelet van hond 5 
(structuur 304)



414	 naaldwIjk

militaire nederzetting betreft het waarschijnlijk een afweerhond. De losse botten van 

de honden met een schofthoogte van 45, 58 en 61 cm zijn mogelijk wel afkomstig 

van honden die dienst deden als herdershond of waakhond. Het formaat is namelijk 

vergelijkbaar met huidige rassen als de Duitse herder (55-65 cm) of de Schapendoes 

(40 tot 50 cm). 

Waar de kleinere honden voor dienden is veel minder duidelijk. De dieren hebben in 

ieder geval niet zoveel te verduren gehad als hond 3. Hond 2 is de enige andere hond 

waarbij sprake was van een pathologische afwijking. De achterste epifyse van de elfde 

borstwervel lijkt niet helemaal goed vergroeid te zijn en daardoor zijn er ook botuit-

stulpingen (exotoses) ontstaan rond de randen. Dit is echter niet het gevolg van een 

verwonding. Alles bij elkaar genomen is het dus duidelijk dat de kleinere honden niet 

dezelfde functie hadden als de grote hond. Op basis van de grootte en de weinige 

pathologieën is het het meest waarschijnlijk dat zij toebehoorden aan de verschillende 

huishoudens op de nederzetting. Zij hebben voor deze gezinnen mogelijk verschillende 

functies gehad van schoothond en huisdier tot een soort waakhond om huis en haard 

te beschermen, niet zozeer door indringers te verjagen maar eerder door alarm te 

slaan en de eigenaren te waarschuwen. Opvallend is dat hond 4 en 5 vrij kromme 

pijpbeenderen hebben. Dit heeft niets te maken met de functie maar duidt er mogelijk 

wel op dat beide honden van een ander type zijn dan de andere kleine honden. Een 

andere verklaring kan zijn dat beide honden een vitamine D tekort (Engelse ziekte) 

hadden. Hond 4 is het enige dier waar een slachtspoor op is aangetroffen. Het betreft 

een hakspoor op de draaier. Waarschijnlijk is de schedel eraf gehakt. Deze is ook niet 

terug gevonden bij het skelet. 

Tot slot rest ons nog de vraag waarom deze zes honden zijn begraven en de andere 

honden, waarvan alleen wat losse resten zijn aangetroffen, niet. Deze vraag is lastig 

te beantwoorden want alle begravingen zijn verschillend: qua locatie, houding, 

compleetheid van het skelet, type hond en waar ze voor gebruikt zijn. Het enige wat 

opvalt, is dat alle honden kleiner dan 40 cm begraven zijn. Daarnaast zijn ook de 

hele grote honden begraven. Dit gebeurde echter niet consequent, want er is ook 

een los bot van een hond met een schofthoogte van 68 cm teruggevonden. Dat met 

name de huis/waakhonden zijn begraven kan betekenen dat deze dieren een meer 

speciale band met hun baas hadden. Dit verklaart echter niet waarom hond 6 maar 

Figuur 11.24 
Ligging van het skelet van hond 6 
(structuur 305) in een sloot
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deels en niet in anatomisch verband is begraven en waarom de schedel van hond 4 

eraf is gehakt. Dit zou kunnen duiden op een soort ritueel waarin alleen die bepaalde 

lichaamsdelen een rol speelden. Het kan echter ook te maken hebben met dumpen 

van afgedankte kadavers, die men bijvoorbeeld voor de huid, bot of in tijden van nood 

voor vlees gebruikt heeft. Op basis van de grote verschillen in begravingen kunnen we 

concluderen dat de honden waarschijnlijk ook om verschillende redenen zijn begraven 

en daarbij is het zeker mogelijk dat sommige begravingen gepaard zijn gegaan of deel 

uitmaakten van een ritueel. 

Kat
In totaal zijn er 16 exemplaren van kat aangetroffen, waaronder een compleet skelet 

bestaande uit 108 elementen. De overige 15 exemplaren betreffen losse elementen 

afkomstig uit verschillende lichaamsdelen (bijlage 11.2). Op geen van de kattenbotten 

zijn slachtsporen of pathologieën aangetroffen. 

In de onderste vulling van een (erf)sloot (structuur 31672) met een datering van 175-225 

n. Chr. is een skelet van een kat aangetroffen (zie kaartbijlage 5.5).673 Onderin dezelfde 

sloot bevond zich ook een complete handgevormde pot. Het skelet is niet helemaal 

compleet want het onderste gedeelte van de voorpoten ontbreekt (bijlage 11.5) De 

pijpbeenderen waren nog niet allemaal vergroeid en op basis daarvan kon de leeftijd 

geschat worden op 8,5 tot 10 maanden. Het materiaal bevatte verder geen sporen. 

Het is niet helemaal duidelijke of de aangetroffen resten afkomstig zijn van 

gedomesticeerde katten of wilde katten omdat er geen (betrouwbare) maten konden 

worden genomen. Het is echter goed mogelijk dat het gedomesticeerde katten betreft 

omdat de verspreiding van deze dieren over Europa gedurende de Romeinse tijd in een 

stroomversnelling is geraakt. Als gevolg daarvan was de gedomesticeerde kat rond het 

midden van de eerste eeuw n. Chr. een normale component van de Europese fauna.674 

Dat neemt niet weg dat in inheems-Romeinse nederzettingen in Nederland maar 

zelden kattenresten worden aangetroffen en dat dit dus een uitzonderlijke vondst is. 

Wilde zoogdieren

Edelhert
Er zijn twee elementen aangetroffen afkomstig van een edelhert. Het gaat om een 

fragment van een bekken en een onderkaakkies uit respectievelijk structuur 113 en 32. 

Het bekken bevat vraatsporen van een hond en een hakspoor. Dit laatste duidt erop 

dat men hertenvlees gegeten heeft. Waarschijnlijk heeft men dus jacht gemaakt op 

edelherten als aanvulling op het dieet. Naast het vlees zijn mogelijk ook de huid en 

het gewei gebruikt, maar directe aanwijzingen hiervoor ontbreken. Stukjes gewei of 

artefacten gemaakt van gewei ontbreken bijvoorbeeld.

Marterachtigen
Twee elementen zijn afkomstig van een marterachtige. Het gaat om een rechter 

onderkaak en linker onderkaakkies. Tot de familie van de marterachtigen behoort 

de bunzing. Van dit dier is een fragment van een spaakbeen aangetroffen. Alle 

fragmenten zijn afkomstig uit dezelfde greppel (structuur 539675). Het is dus goed 

mogelijk dat de onderkaak en kies ook van een bunzing afkomstig zijn. 

Marterachtigen waaronder de bunzing komen in het wild rond nederzettingen voor. 

672  S30.3.5 De onderste vulling van deze sloot bevatte alleen Romeins aardewerk. De Romeinse 
datering van het skelet is dus vrij zeker. 

673  Afkomstig uit een zeefmonster.
674  Linseele, Van Neer & Hendrickx 2007. 
675  S54.3.1.
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Daarnaast graven marterachtigen holen en is het mogelijk dat de botten dateren uit 

een jongere periode. De aangetroffen exemplaren hoeven dus niet per se als gevolg 

van menselijk handelen op de nederzetting terecht gekomen te zijn. Het is echter 

niet uit te sluiten want soms ving men deze kleine pelsdieren voor hun vacht. Op het 

botmateriaal zijn hier echter geen aanwijzingen voor aangetroffen. 

Vos
In dezelfde greppel als de marterachtigen is ook een onderkaak van een vos 

aangetroffen. Voor deze soort geldt hetzelfde als voor de bunzing (marterachtigen). Ze 

leefden rond de nederzetting waardoor het niet per se noodzakelijk is dat ze als gevolg 

van menselijk handelen op de nederzetting terecht gekomen zijn. Daarnaast graven 

vossen ook holen en zijn dus mogelijk intrusief. Maar aan de andere kant is het ook 

mogelijk dat vossen gevangen zijn voor hun vacht. 

Het is opvallend dat alle marter- en vossenresten afkomstig zijn uit dezelfde greppel. 

Dit doet echter wel vermoeden waarom deze resten hier zijn aangetroffen. Een 

bunzing maakt namelijk zijn schuilplaats in oude holen van onder andere de vos.676 Het 

is dus goed mogelijk dat beide soorten bij elkaar zijn aangetroffen omdat de vos op 

deze plek een hol had en dat het hol na het overlijden bezet is door een bunzing. Dit 

zou betekenen dat beide soorten intrusief zijn en niet dateren uit de Romeinse tijd. Dat 

beide soorten alleen in deze greppel zijn aangetroffen en elders niet is waarschijnlijk 

eerder een afspiegeling van de verzamelwijze dan van de realiteit.

Grijze zeehond 
In totaal zijn er zeven elementen van een zeehond (cf. Halichoerus grypus) 

aangetroffen. Het gaat waarschijnlijk om de grijze zeehond. Zes van de zeven 

elementen zijn Romeins en afkomstig uit een erf/kavelsloot (structuur 32) (tabel 

11.1). Het betreft een fragment van de diafyse van een rechter scheenbeen, een 

linker kuitbeen dat aan beide zijden niet is vergroeid, een linker spaakbeen dat aan 

de bovenkant is vergroeid, twee lumbale wervels waarvan de epifyse schijven niet 

zijn vergroeid en een fragment uit de schedel. Het zevende element is afkomstig uit 

S31.102.1. Hiervan is de context en dus de datering onbekend (tabel 11.7). Dit laatste 

element betreft een middenhandsbeen die aan de bovenzijde vergroeiend en aan de 

onderzijde vergroeid is. Op basis van de leeftijd (zie hieronder) hebben we te maken 

met een minimum aantal individuen van twee. 

De grijze zeehond kwam tot ongeveer de 10e eeuw veel in onze kustgebieden voor. 

Daarna neemt het voorkomen van deze soort af. Als gevolg van goede programma’s 

voor het behoud van de grijze zeehond is hij tegenwoordig weer teruggekeerd in 

onze kustwateren. De afname van de grijze zeehond is waarschijnlijk het gevolg van 

een verstoord leefgebied. Vanaf de 12e eeuw neemt het aantal dijken langs de kusten 

van Nederland toe. Dit hangt samen met een transgressiefase waarin de invloed van 

de zee in het kustgebied toeneemt. Als gevolg hiervan zijn er voor de grijze zeehond 

minder droge zeebanken en geulen waar ze hun jongen ter wereld kunnen brengen. 

Ze zijn hiertoe gedwongen omdat hun jongen vanwege hun waterdoorlatende 

lanuga vacht (een vacht van lange wollige witte haren) de eerste paar weken niet het 

water in kunnen. Naast een verandering van hun leefomgeving kan de jacht op de 

jonge zeehonden vanwege hun vacht in de late middeleeuwen en in latere periode 

er mede toe hebben bijgedragen dat de zeehond minder of zelfs helemaal niet meer 

voorkwam.677 

676  www.over-leven-in-de-natuur.com (9-3-2011).
677  Wolff 2000 & Prummel & Heinrich 2005. 
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In de Romeinse tijd kwam de grijze zeehond waarschijnlijk nog volop voor langs de 

kust van Nederland en dus ook in de buurt van de nederzetting bij Naaldwijk. Op de 

spina van beide aangetroffen lumbale wervels bevonden zich snijsporen. Dit maakt 

het aannemelijk dat de bewoners van de nederzetting jacht hebben gemaakt op 

zeehonden voor hun vlees, huid en wellicht ook vet. Het is mogelijk een leeftijdsindi-

catie te gegeven voor een aantal skeletelementen.678 Het kuitbeen is afkomstig van 

een zeehond jonger dan 3¼ jaar, de twee lumbale wervels van dieren jonger dan 14 

jaar, het spaakbeen van een dier ouder dan 4 jaar en het middenhandsbeen van een 

dier tussen de 9,5 en 15 jaar. Hieruit blijkt dat ze bij de jacht geen specifieke voorkeur 

hadden voor jonge zeehonden (jaarlingen).

Vogels
In totaal zijn er 141 vogelresten aangetroffen. De meeste resten konden niet 

geïdentificeerd worden omdat ze te gefragmenteerd waren. De elementen die wel op 

soort gebracht konden worden behoren toe aan zowel wilde vogels als vogels die in de 

nederzetting gehouden werden. Tot die eerste groep behoren de winter/zomertaling, 

de kolgans, de zwaan, de roek, enkele zangvogelachtige waaronder de vink, enkele 

steltloperachtige waaronder de grutto, de zeearend en de zeekoet. Van enkele ganzen 

en eenden kon niet vastgesteld worden of het wilde of tamme soorten betrof omdat er 

geen maten zijn genomen. Alles bij elkaar genomen betreft het een gevarieerde groep 

vogels afkomstig uit verschillende soorten leefmilieus. De zeekoet is bijvoorbeeld een 

echte zeevogel en de grutto een weidevogel. 

De kip is de enige gedomesticeerde vogelsoort die is aangetroffen. De kip wordt 

vaak gezien als een introductie van de Romeinen. Dit komt omdat het voorkomen 

van kippen in Europa gedurende de Romeinse tijd sterk is gestegen.679 Van de 

kip zijn tien elementen aangetroffen. Het betreft verschillende typen elementen 

(ravensbekbeen, bekken, borstbeen, scheenbeen, middenvoetsbeen en ellepijp) 

afkomstig uit verschillende lichaamsdelen. Dit doet vermoeden dat complete kippen 

op de nederzetting zijn geslacht en/of geconsumeerd. Omdat er geen resten van 

jonge kippen/kuikens zijn aangetroffen is het niet duidelijk of de kippen ook op de 

nederzetting zijn gehouden. Omdat het maar om een beperkt aantal resten gaat en 

onvergroeide vogelresten soms moeilijk op soort zijn te brengen is het niet uitgesloten 

dat dit wel het geval was. 

Op de botten van kip maar ook op die van gans zijn verschillende slachtsporen 

aangetroffen. Het gaat om een ellepijp en een ravenbeksbeen van een kip en 

een scheenbeen van een tamme gans met snijsporen en een ravenbeksbeen van 

een tamme gans met snij- of haksporen. Daarnaast zijn er nog twee resten met 

slachtsporen die niet op soort gedetermineerd konden worden. Van kip en gans is dus 

duidelijk dat men ze heeft geconsumeerd. Bij de andere wilde vogels ontbreken de 

sporen van slacht en is dus niet aan te tonen dat ze geconsumeerd zijn door de mens. 

Toch is het wel aannemelijk dat de bewoners van de nederzetting in de omgeving wilde 

vogels vingen ter aanvulling van hun dieet.680 

De zeearend (structuur 29,681 fragment van een rechter ellepijp) is een bijzondere 

vogel omdat ze in Nederland de laatste eeuwen vrij zeldzaam zijn. Ze worden alleen 

af en toe waargenomen in de winterperiode (oktober-maart).682 De afgelopen jaren is 

er echter ook een zeearendenpaar dat broedt in de Oostvaardersplassen.683 Hoewel 

678  Storå 2001.
679  Parker 1988. 
680  Parker 1988. 
681  S30.2.107.
682  De Jong, 1994. 
683  NRC handelsblad 22 mei 2006.



418	 naaldwIjk

zeearenden tegenwoordig zeldzaam zijn worden ze wel regelmatig teruggevonden bij 

archeologische opgravingen in Nederland.684 Hieruit kunnen we afleiden dat ze in het 

verleden wel in grotere aantallen in Nederland voorkwamen. Uit zowel de Romeinse 

tijd als de middeleeuwen zijn er vondsten bekend al lijkt het aantal wel af te nemen. 

De afname zo rond het eind van de middeleeuwen is waarschijnlijk het gevolg van 

jachtdruk en verlies van habitat.685 

Brandsporen
Er zijn 385 verbrande elementen aangetroffen. Dertien elementen konden op soort 

gebracht worden. Het gaat om elementen afkomstig van paard, rund, varken en 

schaap/geit. (bijlage 11.33) De elementen zijn afkomstig uit verschillende sporen 

(bijlage 11.34). De sporen met de meeste verbrande resten zijn tevens de sporen waar 

zeefmonsters genomen zijn. De grote hoeveelheden hebben dus niets te maken met 

de mate van brandactiviteit op die locatie. Het is dus te verwachten dat ook andere 

sporen die niet gezeefd zijn dergelijke hoeveelheden klein verbrand botmateriaal 

bevatten. 

Pathologieën
Naast de pathologieën aangetroffen op de complete skeletten is er bij 13 losse botten 

sprake van een pathologie. Het betreft zes botten van rund, vier van hond, twee van 

paard en een van varken (bijlage 11.36). De pathologieën op de runderbotten bevinden 

zich met name in de onder- of bovenkaak. Dit kan verschillende oorzaken hebben; een 

daarvan is slechte voeding. Er is ook een misvormde varkenskies aangetroffen waarbij 

slechte voeding een rol gespeeld kan hebben. 

Op basis van de pathologieën zijn er geen duidelijke aanwijzingen voor het intensieve 

gebruik van runderen als trekdier. Er is namelijk maar een geval van mogelijke spat. 

Bij spat wordt het gewrichtsoppervlak van de voetwortelbeentjes en de bovenkant 

(proximale zijde) van het middenvoetsbeen aangetast waarbij ze uiteindelijk aan elkaar 

kunnen groeien.686

Op de hondenbotten zijn voornamelijk aanwijzingen voor breuken aangetroffen. Deze 

kunnen het gevolg zijn van schermutselingen die de dieren hebben gehad mogelijk in 

functie als waakhond, afweerhond of vechthond. Ook de ontsteking van het beenvlies 

van het bekken kan veroorzaakt zijn door een trauma. 

Bij paard zijn er twee verschillende pathologieën aangetroffen. De botuitstulpingen 

rond een wervel kunnen gevolg zijn van spondylosis deformans (artrose van de wervels). 

Bij deze aandoening verdwijnen de zachte ligamenten tussen de wervels en ontstaan 

er haakvormige botuitstulpingen (osteofyten) aan de onderzijde van de wervels.687 De 

ontsteking van het beenvlies kan veroorzaakt zijn door een trauma, bijvoorbeeld een 

wond aan het been. 

684  Zie boneinfo database op de website van de RCE.
685  Prummel & Heinrich 2005. 
686  Groot 2010.
687  Baker en Brothwell 1980. 
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Artefacten

Benen rasp
In een Romeinse nederzettingsloot uit fase 5 van de nederzetting (structuur 32688) is 

een stuk rib van een groot zoogdier aangetroffen waar in de scherpe rand een aantal 

inkepingen zijn gemaakt (v.2107). De inkepingen bevinden zich niet over de gehele 

rand en vertonen geen sporen van gebruik. Waarschijnlijk gaat het dan ook om een 

halffabricaat. Over de functie van dit object zijn de meningen verdeeld. Van Vilsteren 

spreekt over een muziekinstrument waar muziek mee gemaakt kan worden door met 

een stokje over de geribbelde rand te strijken689 maar Roes heeft het over een schraper 

voor het schoonmaken van vis of een huid.690 Weer andere auteurs denken dat dit 

voorwerp diende voor het versieren van aardewerk.691 

Naaldenkoker 
In een Romeinse sloot (structuur 30692) is een object gevonden dat gemaakt is van 

een middenvoetsbeen693 van een schaap/geit.694 De diafyse en de uitstekende 

randen van de articulatie oppervlakken vertonen glans en in het bovenste (proximale) 

articulatievlak is een gat van ongeveer 8 mm geboord. Een parallel van deze vondst is 

aangetroffen in een geulcontext van de opgraving LR60 bij Utrecht, De Meern. Bij de 

vondst uit Utrecht kon bevestigd worden dat het gaat om een naaldenkoker omdat in 

de uitgeboorde mergholte ook een metalen naald is aangetroffen.695 Dat is hier niet 

het geval maar de gelijkenis in vorm doet vermoeden dat we ook hier te maken hebben 

met een naaldenkoker. 

 

Koot
In een greppel (structuur 541696) is een eerste teenkoot697 van een rund aangetroffen 

die aan alle randen sterk is afgesleten. De slijtage van het bot lijkt sterk op de slijtage 

die zichtbaar is op de koten die gebruikt zijn bij een kootspel. Verdere merktekens 

of versieringen die je in sommige andere gevallen wel tegenkomt ontbreken. Het 

kootspel wordt voornamelijk gespeeld door kinderen. De koten worden op de 

proximale zijde recht op in een rij voor bijvoorbeeld een muur gezet en de kinderen 

moesten dan vanachter een lijn met de werpkoot de andere koten omver gooien.698 

Het kootspel staat echter bekend als een middeleeuwsspel en voor zover bekend, zijn 

er geen koten die dateren uit eerdere perioden. In de nazak van het spoor waarin de 

koot is aangetroffen bevond zich Merovingisch aardewerk. Het is dus waarschijnlijk dat 

de koot dateert uit deze periode. 

Speelschijf 
In een andere sloot (structuur 539699) uit put 54 is een speelschijfje aangetroffen (figuur 

11.25, v.7019). Het speelschijfje is rond en plat en heeft een diameter van 18,5 mm en 

een dikte van 3 mm. Op een van de platte zijdes zijn verschillende concentrische ringen 

aangebracht. Het formaat maakt het tot een typisch Romeins speelschijfje, ook wel 

688  S31.2.21.
689  Vilsteren, 1987.
690  Roes 1963.
691  Halici 1997. 
692  S32.4.41.
693  Distale uiteinde is vergroeiend.
694  V.2392.
695  Weterings & Meijer in prep. 
696  S54.3.49.
697  V.7091.
698  Willemsen 1998.
699  S54.3.1.
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fiche genoemd. Romeinse speelschijfjes kunnen variëren in doorsnede en versiering. 

Dit type schijfje geldt als veelvoorkomend.700

Haarpinnen
In het botcomplex zijn vijf haarpinnen aangetroffen van in ieder geval twee 

verschillende types. Haarpin nummer 1 (figuur 11.26, v.6981) is samen met nog wat 

ander botmateriaal als nederzettingsafval aangetroffen bij het skelet van het paard 

(structuur 558701 uit fase 5). Het betreft een haarpin met een bolvormige kop en een 

schacht die zowel naar de punt als naar de kop taps toeloopt. Daardoor ontstaat 

een verdikking in het midden van de schacht. Deze verdikking zorgde ervoor dat 

de pin beter bleef zitten. De punt ontbreekt want daar is een klein stukje van de pin 

afgebroken. De lengte van het fragment is 91,6 mm en de bolvormige kop heeft een 

diameter van 7 mm.

In een greppel (structuur 542702) is een tweede haarpin (figuur 11.26, v.6633,) met een 

bolvormige kop en naar beide zijde taps toelopende schacht aangetroffen. Ook dit 

fragment is aan de punt afgebroken. Het afgebroken fragment is wel groter dan van 

haarpin nummer een. De lengte van het fragment is 67,6 mm en de bolvormige kop 

heeft een diameter van 4,6 mm. 

Van haarpin nummer drie (figuur 11.26, v.6703) is alleen de schacht aangetroffen, de 

kop ontbreekt. De punt is wel intact. Op basis van het taps toelopende uiteinde van 

de schacht bestaat het vermoeden dat het ook gaat om een pin met bolvormige kop. 

Er bestaan echter ook dergelijke pinnen met een ander type kop. Het stuk bestaat uit 

twee fragmenten en is aangetroffen in een greppel in structuur 539.703 De totale lengte 

bedraagt 76,2 mm. 

Ook van de vierde haarpin (figuur 11.26, v.7018) ontbreekt de kop. Het gaat om een 

fragment van de schacht waaraan te zien is dat deze taps toeloopt naar de punt die 

echter ook afgebroken is. Het is onduidelijk of dit fragment ook taps toeloopt naar de 

kop. Het fragment is aangetroffen in een greppel in structuur 539704. Dit is dezelfde 

greppel als waar het speelschijfje is aangetroffen. Het fragment heeft een lengte van 

33,7 mm. 

De vijfde haarpin (figuur 11.26, v.5665) is duidelijk van een ander type. Het gaat om 

een pin gemaakt uit een kuitbeen van een varken. Het distale uiteinde in aangescherpt 

tot een punt. Het proximale uiteinde lijkt onbewerkt al is een deel van de bovenkant 

afgebroken. Dit type pin heeft geen kop. De pin is aangetroffen in een standgreppel 

(S60.2.22). Het fragment heeft een lengte van 130,8 mm. 

Van Vilsteren (1987) en Roes (1963) noemen dit soort pinnen haarpinnen. MacGregor 

(1985) spreekt van een haarpin of kledingpin. In het eerste geval is het bedoeld om 

de opgestoken haren bij elkaar te houden en in het tweede geval om een mantel 

of omslagdoek vast te zetten. MacGregor spreekt van verschillende type pinnen 

waaronder de pin met de bolvormige kop en de pin gemaakt van het kuitbeen van het 

varken, maar vermeldt niet of deze voor het haar of voor de kleding gebruikt werd. 

De meeste pinnen zijn gemaakt uit pijpbeenderen van grote herbivoren zoals rund 

en paard, met uitzondering van de pinnen gemaakt van een kuitbeen van een varken. 

Dierenbotten zijn een makkelijk toegankelijke grondstof en ook het productie proces 

van de simpele pinnen zoals de pin met de bolvormige kop is relatief eenvoudig. Veel 

van dit soort simpele pinnen zijn waarschijnlijk gemaakt naar eigen behoefte. 

700  MacGregor 1985.
701  S54.3.87.
702  S55.2.153.
703  S54.2.181.
704  S54.3.1.

Figuur 11.25 
Benen speelschijf, v.7019: 
voorzijde (boven) en achterzijde (onder).
Schaal 2:1
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Met name de pin gemaakt van het kuitbeen van het varken is simpel te vervaardigen 

aangezien alleen de distale kant aangepunt hoeft te worden. Alleen voor de rijk 

versierde pinnen is echte vakmanschap nodig. In dit geval gaat het dus waarschijnlijk 

niet om pinnen afkomstig van een vakman in botbewerking en we kunnen dan ook niet 

spreken van een productiecentrum.705

Onbekend
In een greppel706 is een bewerkt stuk bot aangetroffen (figuur 11.27 v.5444). De functie 

van het fragment is onbekend. Het gaat op een driehoekig, plat fragment met een 

hoogte van 28,4 mm en een breedte van 23,5 mm. Bovenaan de basis van de driehoek 

is een klein, halve maanvormig gat uitgezaagd. De punt aan de onderzijde is naar de 

achterzijde toe iets verdikt en door dit verdikte deel steekt een metalen pin of spijker. 

Dit verdikte deel is aan de achterzijde wat onregelmatig, mogelijk dat het fragment 

ergens vanaf is gebroken. Het lijkt in ieder geval waarschijnlijk dat het met behulp van 

de pin ergens aan bevestigd is geweest. Het fragment is duidelijk ergens voor bedoeld 

en maakt waarschijnlijk deel uit van een groter geheel, maar waarvan is onduidelijk.

Structuur 559707 greppel bevatte naast twee hondenskeletten en nederzettingsafval 

ook een bewerkt fragment bot (figuur 11.28, v.5980). Het betreft een fragment van een 

scheenbeen van een middelgroot zoogdier, mogelijk een schaap/geit. De buitenzijde 

van het fragment heeft een gebruiksglans. Over de lengte heeft het bot een scherpe 

breuk maar aan het uiteinde is de breukrand ook afgerond en glanzend.

Daarnaast is er nog een bot met gebruikssporen aangetroffen waarvan de functie 

onbekend is. Het is een fragment van een schouderblad (gewrichtsdeel, collum en 

705  MacGregor 1985.
706  S56.2.208.
707  S60.2.119.

Figuur 11.26 
Haarpinnen van bot, van links naar rechts: 
v.6981, v. 6633, v.6703, v.7018, v.5665.
Schaal 1:1

Figuur 11.27 
Driehoekig plat, voorwerp van bot met uit-
gezaagd, maanvormig gat bovenin en verdik-
king met metalen pin onderin, v. 5444: 
voorzijde (boven) en achterzijde (onder)
Schaal 1:1
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spina) van een rund708 aangetroffen in een Romeinse waterput (waterput 10).709 Aan 

de zijkant naast de ‘spina’ is glans te zien alsof iemand het voorwerp daar steeds vast 

heeft gehouden heeft. Daarnaast is de richel aan de onderzijde van de gewrichtskop 

plat afgesleten en op die slijtageplek is ook een lichte glans te zien. Het lijkt erop dat 

iemand het voorwerp gebruikt heeft om iets mee plat te wrijven of af te schrapen.

Conclusie

Samenstelling van de veestapel en het economische gebruik van de soorten 
De veestapel in de Romeinse tijd bestond uit runderen, schapen, een of enkele geiten, 

paarden, varkens en kippen. Daarnaast hield men honden en katten als huisdieren. 

Rund was de belangrijkste (dierlijke) voedselproducent en werd voor variërende 

producten zoals melk en vlees gehouden. Daarnaast maakte men gebruik van de 

trekkracht van de runderen. De runderen zijn op de nederzetting gehouden en 

geslacht. Na de runderen zijn de schapen het meest voorkomend. Ook schapen zijn 

voor verschillende producten gehouden; onder andere vlees en wol. Melk speelde 

bij de schapen een minder belangrijke rol. Het percentage slachtsporen bij schapen 

ligt lager dan bij rund, mogelijk omdat de karkassen niet in kleine stukken werden 

opgedeeld of omdat de botten minder voor de consumptie van merg gebruikt 

zijn. Pasgeboren varkens ontbreken maar er zijn wel een aantal juveniele varkens 

aangetroffen. Het is dus waarschijnlijk dat ook de varkens op de nederzetting 

gehouden werden, zij het slechts in kleine aantallen. Het belangrijkste product dat de 

varkens leverde is vlees. 

Het aantal paarden en honden was groter dan het aantal varkens. De paarden zijn op 

de nederzetting gefokt. De bewoners van de nederzetting gebruikten de paarden als 

rijdier getuige de sporen van een bit bij in ieder geval een van de paarden. Het is niet 

ondenkbaar dat de paarden ook als trekdier van lichte vracht zijn ingezet. Hier zijn 

echter geen aanwijzingen voor. Na het overlijden van de paarden is van verschillende 

dieren het vlees geconsumeerd. Sommige paarden zijn echter ook begraven.710 De 

redenen hiervoor zijn onduidelijk; mogelijk speelt ritueel hierbij een rol. Ook van de 

honden zijn zowel losse botfragmenten als complete skeletten teruggevonden. De 

begravingen zijn heel gevarieerd en er is geen duidelijk patroon in te ontdekken. 

Wellicht speelde verschillende motieven een rol bij het begraven van deze dieren. De 

honden zijn van verschillende grootte en hebben daarom verschillende functies gehad. 

De hele grote honden zijn waarschijnlijk afweerhonden om de kuddes vee tegen 

roofdieren te beschermen en de hele kleine honden zijn schoothonden of huishonden 

die mogelijk ook een beperkte wakende functie hebben gehad. Er zijn ook enkele 

losse fragmenten van honden van een tussenformaat aangetroffen; dit zijn mogelijk 

waakhonden of herdershonden geweest. 

De bewoners van de nederzetting hebben naast de producten die het vee leverde ter 

aanvulling ook jacht gemaakt op een aantal wilde soorten. Er zijn botten aangetroffen 

van verschillende wilde vogels maar ook van edelhert, zeehond en op basis van 

vondsten uit de opgraving in 2004 ook wild zwijn. Op de botten van edelhert en 

zeehond zijn ook snij-/haksporen aangetroffen waardoor het waarschijnlijk is dat men 

van deze soorten het vlees, de huid en de botten heeft gebruikt. 

708  v.261.
709  S20.3.242.
710  Naast het begraven paard uit deze opgravingscampagne zijn er drie bij een eerdere opgrav-

ing aangetroffen  (Groot 2006).

Figuur 11.28
Fragment van een scheenbeen met scherpe 
breuk. De buitenzijde en het afgeronde uit-
einde van de breuk vertonen een gebruiks-
glans, v. 5980.
Schaal 1:1
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De aard van de nederzetting
De resultaten van dit onderzoek geven aanleiding om te veronderstellen dat de 

nederzetting te Naaldwijk inheems-Romeins van aard is. Ten eerste is het percentage 

varkens dat is aangetroffen erg laag. Van het totale aantal runderen, schapen/geiten 

en varkens is slechts 7% varken. Hoge percentages varken wordt geïnterpreteerd als 

een aanwijzing voor een geromaniseerd en militair karakter.711 Het aantal varkens ten 

opzichte van rund en schaap/geit bij de castra in Nijmegen is bijvoorbeeld bijna 29%.712  

Ten tweede komen de schofthoogte van de paarden overeen met de schofthoogte van 

de paarden uit inheemse nederzettingen ten zuiden van de Limes die een gemiddelde 

schofthoogte hebben van 136 cm (figuur 11.29). Paarden uit inheemse nederzettingen 

ten noorden van de Limes zijn over het algemeen kleiner en hebben een schofthoogte 

van 132 cm. Paarden uit villae en militaire nederzettingen zijn groter en hebben 

gemiddeld een schofthoogte van 144 en 142 cm.713 Ook de schofthoogte van runderen 

(de afwijkende schofthoogte van 146 cm die mogelijk van middeleeuwse afkomst 

is niet meegerekend) laat zien dat er geen of weinig sprake is van romanisering, 

aangezien het formaat van de dieren ongeveer even groot is als de inheemse soorten 

en nog niet vermengd lijken te zijn met grotere Romeinse soorten (figuur 11.30).

Verder is de consumptie van paardenvlees iets wat alleen voorkomt op inheems-

Romeinse nederzettingen want uit verschillende bronnen en archeologische gegevens 

blijkt dat paardenvlees door de Romeinen zelf niet gegeten werd.714 

Tot slot komen de speciale deposities van dierlijke resten (de partiële of complete 

dierlijke begravingen) op veel grotere schaal voor bij inheems Romeinse 

nederzettingen. Op geromaniseerde vindplaatsen is het een minder bekend 

verschijnsel. Aangezien er op deze nederzetting nogal een aantal zijn aangetroffen 

wijst ook dit op het inheems-Romeinse karakter van de nederzetting. 

Hoewel de nederzetting op basis van de hiervoor genoemde punten betiteld kan 

worden als inheems zijn er toch enkele tekenen van romanisering aanwezig. Dit betreft 

met name de aanwezigheid van kippen, katten en hele kleine honden, zogenaamde 

schoothonden. Alle drie de soorten zijn introducties van de Romeinen. Ze duiden erop 

dat de inheemse bewoners van de nederzetting beïnvloed zijn door de aanwezigheid 

van Romeinen in de omgeving. 

711  Lauwerier 1988; Van Dijk 2006. 
712  Lauwerier 1988.
713  Lauwerier & Robeerst 2001. 
714  Lauwerier 1999; Lauwerier & Robeerst 2001.
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Figuur 11.29 
Schofthoogtes van de paarden uit Naaldwijk 
vergeleken met de gemiddelde en minimale 
en maximale waardes uit de verschillende 
type nederzettingen.  Stip: gemiddelde 
schofthoogte, uiteinden van de lijn:minimale 
en maximale schofthoogte. Een enkele stip 
betekend dat er maar een waarde beschikbaar 
was. (* gegevens afkomstig uit: Lauwerier en 
Robeerst 2001; ** gegevens afkomstig uit: 
Groot 2008) 
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Productie op de nederzetting
Rund, schaap/geit, varken en paard zijn waarschijnlijk lokaal gefokt. Op basis 

de aanwezigheid van jonge dieren en het slachten van complete dieren op de 

nederzetting hebben we namelijk kunnen vaststellen dat ze gehouden zijn op de 

nederzetting. Omdat er geen jonge kippen zijn aangetroffen is het voor de kip niet 

duidelijk of deze ook op de nederzetting werden gehouden of dat ze van elders werden 

aangevoerd. 

Of er sprake was van surplusproductie kon niet goed onderzocht worden omdat het 

materiaal van de nederzetting niet nauwkeuriger gedateerd en in verschillende fases 

ingedeeld kon worden. Daardoor was het niet mogelijk te kijken naar veranderingen in 

schofthoogten, de soortensamenstelling en het economische gebruik van de soorten; 

alle drie processen die door de markt beïnvloed kunnen worden. Surplusproductie 

is ook vast te stellen door middel van de aan- of juist afwezigheid van verschillende 

skeletelementen. Dit geldt echter alleen als het vlees werd verhandeld nadat het dier 

geslacht is. In veel gevallen zal echter het levende dier zijn verhandeld in verband met 

de beperkte houdbaarheid van vlees. Dat er geen sprake was van een over- of onder-

vertegenwoordiging van bepaalde lichaamsdelen op de nederzetting geeft dus geen 

uitsluitsel over het wel of niet aanwezig zijn van surplusproductie. 

Materiële cultuur 
Er zijn artefacten van bot uit de Romeinse tijd aangetroffen. Het gaat om een 

speelschijf en vijf haarpinnen. Het gaat om vrij simpele vormen van haarpinnen. Het 

enige dat we hieruit op kunnen maken is dat ze waarschijnlijk door de bewoners van de 

nederzetting zelf naar behoefte gefabriceerd zijn. 

Vergelijking met vindplaatsen uit de regio 
Om een idee te geven hoe de nederzetting zich verhoudt tot andere inheems 

Romeinse nederzettingen is de samenstelling van de veestapel en het economisch 

gebruik van de soorten vergeleken met die van andere inheems-Romeinse 

Figuur 11.30 
Schofthoogtes van de runderen uit het 
oostelijke rivierengebied (uit: Lauwerier 
1988)
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nederzettingen uit de regio. Voor de vergelijking van de samenstelling van de veestapel 

is gebruik gemaakt van de verzamelde gegevens uit Van Dijk 2006 en Nieweg 2009. 

Hierbij is uitgegaan van een vergelijk op (hoofd)periode. Het aantal botvondsten 

uit enkele fasen van Naaldwijk bleek namelijk te laag voor een meer gedetailleerde 

chronologische vergelijking. 

De samenstelling van de veestapel lijkt veel op de inheemse nederzettingen uit de 

omgeving (tabel 11.3). Runderen zijn bij deze nederzettingen over het algemeen de 

belangrijkste soort, met uitzondering van Katwijk-de Zanderij. Vergeleken met de 

andere nederzettingen ligt het percentage runderen in Naaldwijk net iets onder het 

gemiddelde. Ook het percentage schapen/geiten ligt rond het gemiddelde. Varkens zijn 

slecht vertegenwoordigd in Naaldwijk. Vergeleken met de percentages varken van de 

andere nederzettingen zit Naaldwijk echter aan de hoge kant. Alleen Scheveningseweg 

(laag II) en Katwijk-de Zanderij hebben een hoger percentage varkens. Het percentage 

paarden ligt iets onder het gemiddelde van de andere nederzettingen. Er is een 

aantal vindplaatsen zoals Rijswijk-De Bult, Katwijk-de Zanderij, Harnaschpolder en 

Midden-Delfland 20.17 waar een veel groter percentage paarden aanwezig was. Van 

de honden is er juist in Naaldwijk weer een hoger percentage aangetroffen dan het 

gemiddelde van alle vindplaatsen. Samen met Vlaardingen Hoogstad 6.36 (fase II) 

behoort Naaldwijk tot de nederzettingen met het hoogste percentage honden. Als 

we naar alle percentages van deze vijf soorten kijken dan lijkt Wateringen-Juliahof het 

meest op Naaldwijk. 

De functie van de veestapel komt overeen met de andere nederzettingen uit de 

regio. Runderen zijn net als bij vele andere vindplaatsen in de regio voor verschillende 

producten gehouden en schapen met name voor vlees en/of wol. Het fokken van 

paarden komt ook op verschillende andere nederzettingen voor zoals Katwijk-de 

Zanderij, Vlaardingen Hoogstad 6.36 en de nederzettingen in de Harnaschpolder. 

Naast het fokken van paarden is ook de consumptie van paardenvlees bij 

meerdere nederzettingen in de regio geconstateerd, zoals op de nederzettingen in 

Opgraving rund schaap/geit varken paard hond

Katwijk-Zanderij* 42,9 13,2 12,5 26,4 5,1

Den Haag Scheveningseweg laag I* 45,1 46,9 4,4 1,8 1,7

Den Haag Scheveningseweg laag II* 80,5 7,5 8,9 2,2 0,9

Wateringen-Juliahof** 60 22,4 1,2 8,2 8,2

Wateringse Veld - Hoge Veld** 56,1 32,7 2 7,7 1,5

Wateringse Veld - OVE96** 59 30 2 8 1

Rijswijk-de Bult fase II* 49,2 17,8 4,3 27,3 1,4

Rijswijk-de Bult fase III* 71,6 9,6 3,7 14,1 1

Harnaschpolder noordelijke nederzetting* 50,7 31,8 1 14,8 1,7

Harnaschpolder zuidelijke nederzetting* 51,6 22,8 3,3 20,5 1,8

Midden-Delfland 19.07* 65,5 19,1 0,9 8,2 6,4

Midden-Delfland 20.17* 52,1 18,1 0 29,8 0

Midden-Delfland 21.23* 60,1 32,5 0,6 5,8 1

Midden-Delfland 3.01* 76,1 19,9 0,1 1,8 2

Midden-Delfland Schiedam Polderweg* 72,1 13,3 4,9 3,6 6,1

Naaldwijk 2004*** 64,5 14 3,8 15 2,7

Naaldwijk 2007/2008 55,6 22,4 6 6,9 9,2

Vlaardingen Hoogstad 5.19 fase I* 86,2 7,7 1,5 2,3 2,3

Vlaardingen Hoogstad 5.19 fase II* 77 13,8 3,6 2,6 3,1

Vlaardingen Hoogstad 6.36 fase I* 55,6 27,3 2,2 12,7 2,2

Vlaardingen Hoogstad 6.36 fase I/II* 52,9 40,2 1 4,1 1,9

Vlaardingen Hoogstad 6.36 fase II* 66 13,6 1,5 8,3 10,6

Tabel 11.3 
Percentages rund, schaap/geit, varken, hond 
en paard van verschillende vindplaatsen uit 
de regio (gebaseerd op aantal elementen). 
De percentages van Naaldwijk 2004 zijn wel 
opgenomen maar minder betrouwbaar dan 
die van Naaldwijk 2007/2008 omdat ze slechts 
gebaseerd zijn op 186 resten. (* gegevens 
afkomstig uit: Van Dijk 2006; ** gegevens 
afkomstig uit: Nieweg 2009; *** gegevens 
afkomstig uit: Groot 2008) 
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Midden-Delfland (MD21.23, 20.17, 19.07, Schiedam, Polderweg) en mogelijk ook op 

de nederzettingen in de Harnaschpolder. Verder is er mogelijk sprake van consumptie 

in Katwijk-de Zanderij. Voor Hoogstad (6.36 en 5.19), Rijswijk-De Bult, Hoge Veld 

en Wateringen-Juliahof is het niet duidelijk. Waar men geen paardenvlees heeft 

geconsumeerd is bij de Scheveningseweg en MD3.01. Tot slot zijn op de inheemse 

vindplaatsen in de regio net als in Naaldwijk veelvuldig complete of partiële dierlijke 

skeletten aangetroffen binnen de nederzetting. 

Op basis van de bovenstaande gegevens kunnen we concluderen dat het beeld 

van de nederzetting in Naaldwijk goed overeen komt met de inheems-Romeinse 

nederzettingen in de regio. In eerder onderzoek wordt geconcludeerd dat de 

nederzettingen Scheveningseweg (laag II), Katwijk-de Zanderij en Rijswijk-De Bult 

(fase III) sterker geromaniseerd zijn dan de andere nederzettingen uit de regio.715 

De nederzetting in Naaldwijk heeft geen duidelijke overeenkomsten met deze 

nederzettingen en is dus waarschijnlijk meer inheems van karakter. 

11.1.6 Botmateriaal uit de vroege middeleeuwen

Inleiding
In tabel 11.4 staan alle soorten genoemd die aanwezig waren in sporen met een 

vroegmiddeleeuwse datering. Uit de tabel blijkt dat er verschillende soorten vee 

en huisdieren zijn aangetroffen. Rund is het best vertegenwoordigd, gevolgd door 

schaap/geit (waaronder in ieder geval fragmenten van schaap), varken, paard, hond, 

kat en kip. Daarnaast zijn er ook resten van wilde zoogdieren en vogels aangetroffen. 

De wilde soorten zijn in vergelijking met de gedomesticeerde soorten in mindere 

mate aanwezig. Het is bekend dat er ook vis is aangetroffen in de sporen uit de 

vroege middeleeuwen. Het vismateriaal is niet meegenomen in de analyse, dus het is 

onduidelijk om hoeveel het gaat.

715  Van Dijk 2006.

Soort-Latijn Soort-Nederlands n fragm n elem 
(totaal)

n elem 
(zeef)

n exempl gewicht 
(g)

Bos taurus Rund 361 301 12 296 14001,5

Ovis aries / Capra hircus Schaap / geit 82 69 11 69 687,5

Ovis aries Schaap 3 3 1 3 123

Sus domesticus Varken 34 27 2 27 890

Equus caballus Paard 31 23 23 2343

Canis familiaris Hond 5 5 1 5 97

Felis catus Kat 3 3 1 3 5

Cervus elaphus Edelhert 2 2 2 30

Cetacea Walvis 23 1 2555

large mammal (indet.) groot zoogdier 339 319 9 319 5156

medium mammal (indet.) middelgroot zoogdier 138 135 14 135 399,5

small mammal (indet.) klein zoogdier 2 2 2 1,5

mammal, indet. zoogdier, niet te determineren 825 810 509 808 970

Gallus gallus domesticus Kip 3 3 3 0

Anser anser / domesticus Grauwe gans / Tamme gans 1 1 1 0

Anas platyrhynchos / domesticus Wilde / Tamme eend 2 2 2 0

Anser albifrons Kolgans 1 1 1 0

Anser sp. / Branta sp. Gans 1 1 1 1 0

Gavia arctica Parelduiker 1 1 1 0

passeriformes Zangvogel 1 1 1 1 0

aves indet. Vogel, niet te determineren 23 23 10 23 14

totaal 1881 1733 572 1725 27273

Tabel 11.4 
Soortentabel vroege middeleeuwen. 
Associaties kunnen ook voorkomen bij niet 
op soort gebrachte resten wanneer kleine 
fragmenten waarschijnlijk bij een grotere 
associatie horen die wel op soort is gebracht. 
Het gewicht is nul als het fragment minder 
dan 1 g weegt
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Gedomesticeerde zoogdieren
Voor een beeld van de economie van de nederzetting, zowel de productie als 

consumptie, is het belangrijk te kijken naar de verhouding tussen de drie belangrijkste 

vleesleveranciers rund, schaap/geit en varken. Het percentage rund is drie keer zo 

groot als het percentage schaap/geit en varken samen. Het percentage schaap/geit is 

2,5 keer zo groot als het percentage varken. Op basis van het gewicht levert rund veel 

meer vlees, maar de verhouding tussen schaap/geit en varken blijft hetzelfde. Uit deze 

gegevens blijkt dus dat rund de belangrijkste voedselbron is, gevolgd door schaap/

geit en daarna varken. Ten opzichte van de Romeinse tijd is het aandeel varken gelijk 

gebleven en het aandeel rund toegenomen ten koste van de schaap/geiten.

De aangetroffen skeletelementen van rund zijn afkomstig uit alle lichaamsdelen en er 

lijkt geen sprake te zijn van voorkeur voor alleen de vleesrijke delen (bijlage 11.6). De 

elementen uit de romp ontbreken, maar deze zijn over het algemeen gedetermineerd 

als groot zoogdier omdat het onderscheid tussen de soorten bij de wervels en ribben 

lastig te maken is. Hieruit kunnen we concluderen dat de runderen op de nederzetting 

zijn geslacht. Van schaap/geit en varken zijn minder elementen aangetroffen maar de 

meeste lichaamsdelen m.u.v. de ‘voet’ bij varken zijn vertegenwoordigd. Het is dus 

waarschijnlijk dat ook deze soorten op de nederzetting zijn geslacht. Fragmenten van 

de schedel komen meer voor dan andere elementen. Het percentage schedel is echter 

over het algemeen vaak hoog als gevolg van de hoge mate van fragmentatie. De 

elementen uit de romp ontbreken ook bij schaap/geit en varken omdat een groot deel 

niet verder op soort gebracht kon worden dan middelgroot zoogdier. 

De sporen op de verschillende botten geven eveneens informatie over het gebruik. 

Ongeveer 8% van het gevonden botmateriaal bevat snij-, hak- of zaagsporen. Ze zijn 

aangetroffen op de botten van rund, schaap/geit, varken, paard, edelhert, walvis en 

gans (bijlage 11.30). De meeste sporen komen voor op runderbotten; ongeveer 19% 

bevat snij- of haksporen. Op 15% van de botten van schaap/geit en varken zaten 

sporen. Naast slachtsporen zijn er nog 62 fragmenten die zijn verbrand. Vier van de 62 

botten konden op soort gedetermineerd worden; het gaat bij alle vier om fragmenten 

van rund (bijlage 11.35). 

De leeftijd waarop de dieren werden geslacht, kan iets zeggen over de functie van het 

dier binnen de nederzetting. In dit geval is er echter over het algemeen niet genoeg 

botmateriaal voor een betrouwbare mortaliteitscurve. Op basis van de gegevens die er 

zijn, is geprobeerd toch een indicatie te geven van de demografische opbouw van de 

veestapel. 

Figuren 11.31 en 11.32 geven op basis van respectievelijk de gebitselementen en het 

postcraniale skelet weer in welke levensfase de runderen binnen de nederzetting 

werden geslacht of stierven als gevolg van ziekte of ouderdom. Beide diagrammen 

geven een iets ander beeld. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat de leeftijd 

op basis van het gebit slechts gebaseerd is op twaalf elementen. Het verschil zit met 

name in de hoeveelheid dieren ouder dan 48 maanden. Deze groep is op basis van 

de postcraniale skeletelementen vrij groot maar bij het gebit is deze veel kleiner. In 

beide diagrammen is wel een piek zichtbaar van runderen gestorven rond de 18 tot 

30 maanden. Deze runderen zijn met name voor de productie van vlees gehouden.716 

Op basis van deze enigszins beperkte hoeveelheid leeftijdsgegevens kunnen we 

voorzichtig de conclusie trekken dat runderen voor hun vlees en trekkracht zijn 

gehouden en dat melk een minder grote rol speelde. Naast de al genoemde producten 

werden van de dode dieren ook de huid, de hoorns en de botten gebruikt. Levend 

konden de volwassen runderen ook van nut zijn voor de levering van vruchtbare mest. 

716  Voor vroegmiddeleeuwse runderen wordt door W. Prummel aangenomen dat de toename 
van vlees begon te verminderen rond de 24 maanden (Prummel 1983). De leeftijd waarop 
runderen vandaag de dag worden geslacht, is tussen de 18 en 30 maanden (Lauwerier 1988).
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Van schaap(/geit) en varken zijn nog minder gegevens bekend. Deze staan 

weergegeven in respectievelijk bijlagen 11.10 en 11.17 en 11.11 en 11.20. Op basis 

hiervan kunnen slechts beperkt uitspraken worden gedaan over de functie van beide 

dierensoorten in de nederzetting. Men kan de schapen hebben gehouden voor de 

productie van vlees, melk en/of wol. Of er bij de schapen in Naaldwijk sprake was van 

een voorkeur voor een of meerdere producten is onduidelijk; de weinige gegevens 

die er zijn geven aan dat de nadruk mogelijk lag op vlees- en wolproductie (figuur 

11.33). Bij varkens is over het algemeen de productie van vlees het belangrijkste. De 

aangetroffen leeftijdsindicatoren spreken een nadruk op de productie van vlees niet 

tegen. Daarnaast is het waarschijnlijk dat bij beide dieren ook de botten, huiden/haren 

en mest zijn gebruikt. 
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Figuur 11.31 
Mortaliteitsdiagram van rund op basis van de 
slijtage van de gebitselementen (zie bijlage 
11.9 voor de bijbehorende data). Gebaseerd 
op 12 bepalingen
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Mortaliteitsdiagram van rund op basis van 
de postcraniale skeletelementen (zie bijlage 
11.13 voor de bijbehorende data). Gebaseerd 
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Mortaliteitsdiagram van schaap/geit op basis 
van de slijtage van de gebitselementen (zie 
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Naast rund, schaap/geit en varken is er ook paard, hond en kat aangetroffen. De 

aanwezigheid van honden in de nederzetting komt ook tot uitdrukking door de 

aanwezigheid van hondenvraat op diverse botten, onder andere van rund, schaap/

geit, varken en paard. De specifieke functie van de paarden en honden is op basis 

van het materiaal lastig vast te stellen bijvoorbeeld omdat voor honden niet duidelijk 

is hoe groot de dieren waren. Op de paardenbotten zijn enkele snij- of haksporen 

aangetroffen. Het gaat om een schouderblad met een snijspoor op de collum net onder 

het gewrichtsdeel en een dijbeen waar de kop (caput femoris) vanaf is gehakt. Mogelijk 

zijn de sporen veroorzaakt bij het opdelen van het karkas. Hoewel dit zou kunnen 

duiden op de consumptie van paardenvlees, is het aantal botten met sporen te beperkt 

om hier zeker over te zijn. 

Ondanks dat de gegevens beperkt zijn en de conclusies die eruit getrokken kunnen 

worden dus niet altijd volledig betrouwbaar, is er toch een beeld ontstaan van de leef- 

en eetgewoontes binnen de vroegmiddeleeuwse nederzetting voor wat betreft het 

dierlijke materiaal. Het betreft een nederzetting waar runderen, schapen en varkens 

werden gehouden en geconsumeerd. Naast het vlees voor de consumptie zullen de 

dieren andere producten hebben geleverd die van nut waren voor de vroegmiddel-

eeuwse gemeenschap. Paarden en honden speelden waarschijnlijk ook een belangrijke 

rol, maar de precieze functie binnen de nederzetting is onbekend. Katten waren van 

minder belang en leefden waarschijnlijk relatief vrij op en rond de nederzetting. 

Wilde zoogdieren
In twee waterputten (structuur 512 en 523) zijn fragmenten van het gewei van 

een edelhert aangetroffen. Het gaat om een fragment van een tak dat rondom is 

ingezaagd en daarna afgebroken en een klein fragment met zaagsporen. Beide 

fragmenten zijn waarschijnlijk afvalproducten van de bewerking van gewei. Het is 

niet duidelijk of het gewei afkomstig is van herten die zijn gejaagd of dat het gaat om 

afgeworpen geweien. 

Naast edelhert is er walvis aangetroffen. Een rib van een grote walvisachtige is 

aangetroffen in een Merovingische waterput. Het fragment is ruim 1,30 m lang. 

Bovenin de nazak van een Romeinse sloot is een tweede fragment van een walvis 

aangetroffen. Het gaat om het wervellichaam van een borstwervel van een juveniele 

grijze walvis of een andere baleinwalvis (Mysticeet).717 Dit fragment kan mogelijk ook 

een middeleeuwse of nieuwe tijddatering hebben. 

Het is niet vreemd dat er bij opgravingen in Nederland resten van walvissen 

worden aangetroffen. De Noordzee bevatte voor de overexploitatie van walvissen 

in de middeleeuwen waarschijnlijk een grote populatie met verschillende soorten 

walvissen.718 De baleinwalvissen de grijze walvis (Eschrichitius robustus) en de 

noordkaper (Eubalaena glacialis) kwamen beide voor in de kustwateren van de 

zuidoostelijke Noordzee en van beide soorten zijn ook al eerder botten terug gevonden 

bij opgravingen in Nederland.719

Zowel op de wervel als op de rib bevinden zich haksporen. Op basis hiervan kunnen we 

vaststellen dat het waarschijnlijk is dat de bewoners van de nederzetting delen van een 

walvis naar de nederzetting hebben gebracht. Het is echter niet duidelijk of het gaat 

om een gevangen walvis of een gestrande walvis. 

Op basis van de datering uit de Merovingische tijd is het niet zo waarschijnlijk dat deze 

resten afkomstig zijn van een of meerdere walvissen die door lokale walvisvaarders 

717  Gedetermineerd door Klaas Post (Natuurhistorisch Museum Rotterdam) op basis van foto’s 
van het fragment. 

718  Smet 1981 en Wolff 2000.
719  Smet 1981 en Wolff 2000.
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zijn gevangen. Want hoewel er al voor de Karolingische tijd werd gejaagd op walvissen 

in verschillende Europese zeeën werd er pas vanaf de 9e eeuw, voornamelijk door 

de Vlamingen en Noormannen en later ook door de Basken, in de Noordzee jacht 

gemaakt op deze dieren.720 De Hollanders beginnen zich pas vanaf het begin van 

de 17e eeuw te bemoeien met deze commerciële vorm van jacht.721 Gedurende de 

(late) middeleeuwen zijn er echter wel allerlei walvisproducten op de West-Europese 

markten verkrijgbaar. Zo kon men er tonnen walvisvlees kopen en waren walvisolie, 

levertraan en voorwerpen van balein veel voorkomende producten.722 

De kans is dus groot dat het gaat om een gestrande walvis. Het is zeer waarschijnlijk 

dat wanneer er een walvis strandde dit niet onopgemerkt bleef voor de lokale 

bevolking en dat er vervolgens mensen uit de omgeving naar toe gingen om zoveel 

mogelijk eetbare en bruikbare delen van de walvis mee te nemen. De botten waren 

daarbij ook belangrijk omdat daaruit knekelolie gewonnen kon worden die geschikt 

was als lampenolie.723 Omdat de datering van het tweede bot niet duidelijk is kunnen 

we ook te maken hebben met twee walvissen uit verschillende periodes en met een 

verschillende herkomst. 

Vogels
Er zijn verschillende vogelsoorten aangetroffen, waaronder kippen, een kolgans en 

andere gansachtigen, eenden, een zangvogel en een parelduiker. De parelduiker is 

een trekkende watervogel die voornamelijk wordt aangetroffen in open water op het 

noordelijke halfrond. In Nederland komt hij met name ’s winters voor. 

De kip is de enige gedomesticeerde vogelsoort die is aangetroffen; voor gans en eend 

is domesticatie onzeker. We kunnen er dan ook vanuit gaan dat men kippenvlees 

heeft gegeten, ook al zijn er geen snij- of haksporen op de botten aangetroffen. Het 

is waarschijnlijk dat men ook gans heeft geconsumeerd want op een van de botten 

(een opperarmbeen) is wel een snijspoor aangetroffen. Of er andere wilde soorten zijn 

gevangen voor consumptie is onduidelijk, maar niet uitgesloten. 

Artefacten

Onderdeel samengestelde kam
In een waterput (structuur 515) is en een fragment van een tandplaatje van een 

samengestelde kam aangetroffen. Het betreft een rechthoekig fragmentje van 25 bij 13 

mm. Het fragment is aan een van de lange zijdes afgebroken op de plek waar ook een 

gaatje in het plaatje aanwezig is. Eén van de korte zijdes is vlak en op de andere zijn 

regelmatige inkepingen zichtbaar. Op deze plek zijn de tanden van de kam afgebroken. 

Samengestelde kammen zijn opgebouwd uit een aantal tandplaten die door 

twee dekplaten (aan weerszijden) bij elkaar gehouden worden. De dekplaten zijn 

vastgemaakt met behulp van metalen nagels. De nagels zijn bevestigd op de randen 

van de tandplaten waar de tandplaten elkaar raken. De laatste nagels zijn door het 

midden van de tandplaten aangebracht. 724 Waarschijnlijk is het aangetroffen plaatje 

een van die laatste plaatjes met een gaatje in het midden. Dergelijke kammen worden 

vaak van gewei gemaakt. Het is waarschijnlijk dat dit fragment ook van gewei is 

gemaakt, al is het niet goed zichtbaar. Samengestelde kammen komen voor in een 

groot gebied in Noordwest-Europa. De kammen werden waarschijnlijk verhandeld 

en circuleerden binnen de handelsnetwerken in Noordwest-Europa. De vondst van 

720  Smet 1981. 
721  A. Oosterbaan: Nederland en walvissen (www.walvisstrandingen.nl).
722  Uytven 2003 en A. Oosterbaan: Nederland en walvissen (www.walvisstrandingen.nl).
723  A. Oosterbaan: Nederland en walvissen (www.walvisstrandingen.nl).
724  Rijkelijkhuizen 2010. 
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een dergelijke kam kan wijzen op handelscontacten met deze gebieden. In het 

Nederlandse gebied zijn er aanwijzingen voor de vervaardiging van samengestelde 

kammen in Dorestad.725

Benen schaats (glis)
In een waterput uit de 10e of 11e eeuw (structuur 78) bevond zich een fragment van 

een benen schaats (v.2420). Het betreft een fragment van de diafyse van waarschijnlijk 

het middenhandsbeen van een paard. Op een van de platte zijdes (waarschijnlijk de 

anterieure zijde) is duidelijk de polijsting van het glijvlak te zien en aan de zijkant zijn 

wat inkepingen gemaakt. Er is geen gat zichtbaar. 

Conclusie 
De veestapel in de vroege middeleeuwen bestond uit runderen, schapen/geiten (in 

ieder geval schapen), paarden, varkens en kippen en mogelijk ook uit ganzen en/of 

eenden. Daarnaast hield men honden en katten als huisdieren. Rund was het meest 

aanwezig en is daarmee het belangrijkste voedselproduct voor de nederzetting 

geweest. Wat de functie van de verschillende soorten binnen de veestapel is, is niet 

helemaal duidelijk. Mogelijk lag bij rund de nadruk op vlees en trekkracht en bij schaap 

de nadruk op vlees en wol en was de melkproductie bij beide soorten ondergeschikt. 

Een dergelijk beeld kan ontstaan als de veeteelt ondergeschikt is aan de akkerbouw. 

Varkens worden doorgaans met name gehouden voor hun vlees en dat lijkt ook het 

geval te zijn bij deze nederzetting. 

De bewoners van de nederzetting hebben naast de producten die het vee leverde ter 

aanvulling mogelijk ook jacht gemaakt op een aantal wilde soorten. Hier zijn echter 

geen directe aanwijzingen voor want het is onbekend of men wilde vogels heeft 

geconsumeerd omdat snijsporen op de botten ontbreken. Van edelhert zijn alleen 

fragmenten gewei aangetroffen en de walvisbotten zijn waarschijnlijk afkomstig van 

gestrande dieren. Het is echter wel duidelijk dat men gebruik heeft gemaakt van de 

materialen, in dit geval dierlijke producten, die men in de natuurlijke omgeving tegen 

kwam. 

Of men ook dierlijke producten via de handel verkreeg is onbekend. Alleen de 

samengestelde kam, waar een fragment van is aangetroffen, is mogelijk via een 

handelsnetwerk op de nederzetting terecht gekomen. 

11.1.7 Botmateriaal uit de late middeleeuwen

Inleiding
In tabel 11.5 staan alle soorten uit sporen met een laatmiddeleeuwse datering. Uit 

de tabel blijkt dat er verschillende soorten vee en huisdieren zijn aangetroffen. 

Rund is het best vertegenwoordigd, gevolgd door schaap/geit, varken, paard, hond 

en kip. Daarnaast zijn er ook resten van wilde zoogdieren en vogels gevonden. 

De wilde soorten zijn in vergelijking met de gedomesticeerde soorten in mindere 

mate aanwezig. Het is bekend dat er ook vis is aangetroffen in de sporen uit de late 

middeleeuwen. Het vismateriaal is niet meegenomen in de analyse dus om hoeveel het 

gaat is onduidelijk.

Een bijzondere context is de gracht van een laatmiddeleeuwse moated site. Het 

botmateriaal dat hieruit afkomstig is, is echter heel summier. Acht elementen konden 

op soort gedetermineerd worden, waaronder zes van rund en een van schaap/geit en 

varken. Dit materiaal is daarom niet apart besproken. 

725  Rijkelijkhuizen 2010.
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Gedomesticeerde zoogdieren
De verhouding tussen de drie belangrijkste voedselverstrekkers (rund, schaap/geit 

en varken), gebaseerd op het aantal botten, is ongeveer 5:2:1. Op basis van het 

gewicht levert rund veel meer vlees; de verhouding tussen schaap/geit en varken 

blijft hetzelfde. Uit deze gegevens blijkt dus dat rund de belangrijkste voedselbron 

is. Schaap/geit is twee keer zo veel aangetroffen als varken en dus ook twee keer 

zo belangrijk. Ten opzichte van de vroege middeleeuwen is het aandeel varken 

toegenomen ten koste van schaap/geit en samen zijn ze toegenomen ten koste van 

rund. 

Voor rund, schaap/geit en varken geldt dat over het algemeen alle lichaamsdelen zijn 

aangetroffen (bijlage 11.7). Bij schaap/geit ontbreken alleen de elementen uit de ‘voet’. 

De elementen uit de romp zijn ondervertegenwoordigd omdat het onderscheid tussen 

de soorten bij de wervels en ribben lastig te maken is. Uit de kwantificatie van de 

skeletelementen kan worden opgemaakt dat het waarschijnlijk is dat de dieren op de 

nederzetting zijn geslacht. 

De sporen op de verschillende botten geven eveneens informatie over het gebruik. 

Ongeveer 8% van het gevonden botmateriaal bevat snij-, hak- of zaagsporen. Ze 

zijn aangetroffen op de botten van rund, schaap/geit, varken, paard, hond, edelhert 

en gans. De meesten komen voor op runderbotten; ongeveer 21% bevat snij- of 

haksporen. Op 6% van de botten van schaap/geit en 9% van de varkensbotten zaten 

sporen (bijlage 11.31) 

Naast fragmenten met slachtsporen zijn er nog 60 fragmenten die zijn verbrand. 

Vijftien van de 60 botten konden op soort gedetermineerd worden. Het gaat om 

fragmenten afkomstig van rund, schaap/geit en varken (bijlage 11.35). 

De leeftijd waarop de dieren werden geslacht kan iets zeggen over de functie van 

het dier binnen de nederzetting. Net als voor de vroege middeleeuwen geldt dat niet 

genoeg botmateriaal is aangetroffen voor een betrouwbare mortaliteitscurve. Op 

basis van de gegevens die er zijn, is geprobeerd toch een indicatie te geven van de 

demografische opbouw van de kuddes runderen, schapen en varkens. 

Figuren 11.34 en 11.35 geven op basis van respectievelijk de gebitselementen en het 

postcraniale skelet weer in welke levensfase de runderen binnen de nederzetting 

stierven. Beide diagrammen geven ongeveer hetzelfde beeld en laten zien dat de 

aangetroffen dieren met name op oudere leeftijd zijn gestorven. Omdat er niet genoeg 

materiaal is aangetroffen is het beeld dus onzeker. Als het klopt zou het betekenen 

Soort-Latijn Soort-Nederlands n fragm n elem 
totaal

n elem gracht 
begraven hofstede

n exempl gewicht 
(g)

Bos taurus Rund 276 236 6 233 12536

Ovis aries / Capra hircus Schaap / geit 112 90 1 86 986

Sus domesticus Varken 56 43 1 43 705,5

Equus caballus Paard 158 49 39 6840

Canis familiaris Hond 10 8 6 90

Cervus elaphus Edelhert 6 5 5 141

large mammal (indet.) Groot zoogdier 295 275 4 270 4404,5

medium mammal (indet.) Middelgroot zoogdier 181 175 1 175 549

mammal, indet. Zoogdier, niet te determineren 514 503 15 503 1180,6

Gallus gallus domesticus Kip 4 3 3 4

Anser anser / domesticus Grauwe gans / Tamme gans 2 2 2 4

Anser sp. / Branta sp. Gans 3 2 2 8

Corvus corone / frugilegus Kraai / Roek 2 1 1 0

aves indet. Vogel, niet te determineren 12 11 11 10,5

totaal 1631 1403 28 1379 27459,1

Tabel 11.5 
Soortentabel late middeleeuwen. Associaties 
kunnen ook voorkomen bij niet op soort 
gebrachte resten wanneer kleine fragmenten 
waarschijnlijk bij een grotere associatie horen 
die wel op soort is gebracht. Het gewicht is 
nul als het fragment minder dan 1 g weegt
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dat de runderen met name voor hun trekkracht en wellicht voor de mestproductie 

gehouden werden. 

Van schaap(/geit) en varken zijn nog minder gegevens bekend. Deze staan 

weergegeven in respectievelijk bijlagen 11.10 & 11.18 en 11.11 & 11.21. Op basis hiervan 

kunnen geen betrouwbare uitspraken worden gedaan over de functie van beide 

dierensoorten in de nederzetting. De weinige gegevens die er zijn, geven aan dat 

bij de schapen de nadruk mogelijk lag op vlees- en wolproductie (figuur 11.36). Voor 

varkens geldt dat over het algemeen de productie van vlees het meest belangrijk is. De 

aangetroffen leeftijdsindicatoren spreken de productie van vlees niet tegen.
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Figuur 11.34 
Mortaliteitsdiagram van rund op basis van de 
slijtage van de gebitselementen. (Zie bijlage 
11.9 voor de bijbehorende data). Gebaseerd 
op 11 bepalingen
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Figuur 11.35 
Mortaliteitsdiagram van rund op basis van 
de postcraniale skeletelementen. (Zie bijlage 
11.14 voor de bijbehorende data). Gebaseerd 
op 57 bepalingen (leeftijdsgegevens van 55 
skeletelementen)
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Figuur 11.36 
Mortaliteitsdiagram van schaap/geit op basis 
van de slijtage van de gebitselementen (zie 
bijlage 11.10 voor de bijbehorende data). 
Gebaseerd op 13 bepalingen
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Naast rund, schaap/geit en varken is er ook paard en hond aangetroffen. De 

aanwezigheid van honden in de nederzetting komt ook tot uitdrukking in de 

verschillende botten van onder andere rund, schaap/geit, varken en paard met sporen 

van hondenvraat. Op de zeven paardenbotten zijn snij- en/of haksporen aangetroffen. 

Ze bevonden zich op een sprongbeen, twee dijbeenderen, drie spaakbeenderen, 

een borstwervel en mogelijk ook op een onderkaak. De locatie van de sporen doet 

vermoeden dat ze veroorzaakt kunnen zijn bij het opdelen van het karkas, mogelijk 

voor consumptie. Het opdelen van het karkas kan ook als doel hebben gehad het 

verkrijgen van botten die geschikt zijn voor de het maken van artefacten. Wat betreft 

het hakspoor op de borstwervel en mogelijk ook de onderkaak is consumptie waar-

schijnlijker. 

Van twee paardenbotten konden de maten worden genomen om de schofthoogte 

te bepalen. Het gaat om een dier met een schofthoogte van 131 cm en een met een 

schofthoogte van 144 cm. Verder is er nog een bijzondere depositie aangetroffen; 

het gaat om een vondst van een paardenschedel en een linker en rechter dijbeen van 

een jong paard in een paalkuil behorend bij een bijgebouw op het omgreppelde erf 

(structuur 10). Op basis van de gebitselementen is het paard 6 tot 18 maanden oud. 726 

Ondanks dat de gegevens beperkt zijn en de conclusies die eruit getrokken kunnen 

worden dus niet volledig betrouwbaar, is er toch een beeld ontstaan van de leef- en 

eetgewoontes binnen de laatmiddeleeuwse nederzetting voor wat betreft het dierlijke 

materiaal. Het betreft een nederzetting waar runderen, schapen en varkens werden 

gehouden en geconsumeerd. Naast het vlees voor de consumptie zullen de dieren 

andere producten hebben geleverd die van nut waren voor de laatmiddeleeuwse 

gemeenschap. Paarden en honden speelden waarschijnlijk ook een belangrijke rol 

maar de precieze functie binnen de nederzetting is onbekend. 

Wilde zoogdieren
In drie sporen (S30.2.105727, S30.2.116728 en S55.2.104) zijn fragmenten gewei van een 

edelhert aangetroffen. In het eerste spoor zijn drie fragmenten aangetroffen en in 

de andere allebei een. Het gaat om kleine fragmenten die met uitzondering van een 

fragment allemaal zaagsporen bevatten. Het betreffen waarschijnlijk afvalproducten 

van de bewerking van gewei. Het is niet duidelijk of het gewei afkomstig is van 

herten die zijn gejaagd of dat het gaat om afgeworpen geweien. Het laatste lijkt het 

meest waarschijnlijk omdat edelherten in de late middeleeuwen in Nederland steeds 

zeldzamer werden. De vondsten kunnen niet direct in verband gebracht worden met 

de moated site.

Vogels
Er zijn verschillende vogelsoorten aangetroffen. Het merendeel is afkomstig van 

gedomesticeerde soorten, waaronder in ieder geval kip en mogelijk ook tamme 

gans. Daarnaast is er een fragment aangetroffen van een kraai of een roek. Kip en 

gans werden gegeten. Een snijspoor op een ellepijp van een gans wijst ook in die 

richting. Het is niet waarschijnlijk dat men kraaien/roeken heeft gegeten, onder andere 

vanwege hun reputatie als aaseters. Kraaiachtigen waren meestal geen welkome 

gasten op het erf omdat ze de gewassen schonden. Ze werden daarom vaak verjaagd 

en soms zelfs gedood.729 Mogelijk is deze kraai/roek ook zo aan zijn einde gekomen.     

726  Silver 1969.
727  Structuur 16.
728  Structuur 40.
729  Matthey 2002.
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Artefacten

Kammen
Tijdens de opgravingen zijn twee benen kammen gevonden (figuur 11.37, v.2184 en 

v.1452). De kam met v.2184 is afkomstig uit structuur 14.730 Dit betreft een sloot uit de 

late middeleeuwen. De kam met v.1452 is ook aangetroffen in een laatmiddeleeuwse 

sloot.731 Beide kammen zijn gemaakt uit het middenhands- of voetsbeen van een rund. 

In beide gevallen zijn de tanden afgebroken en is er een klein gaatje geboord in een 

van de hoeken van het handvat. Mogelijk dat hier een koordje doorheen heeft gezeten. 

Dit type kam verschijnt vanaf de Karolingische periode, wanneer de grondstof gewei 

als gevolg van het steeds minder voorkomen van edelhert zeldzamer wordt, en komt 

voor tot in de 15e eeuw. In de literatuur worden deze kammen wel eens kaardekammen 

genoemd (een kam bedoeld voor het kaarden van wol voor het spinnen) maar dit is 

onjuist. Het is namelijk gewoon een haarkam.732 Dit wordt bevestigd door onderzoek 

naar ectoparasieten waaruit blijkt dat alleen menselijke ectoparasieten zoals de luis 

(Pediculus humanus) en de vlo (Pulex irritans) worden aangetroffen tussen de tanden 

van dit soort kammen.733 

Vethoorn
In een laatmiddeleeuwse sloot (structuur 13734) is een bewerkt stuk van een 

middenvoetsbeen van een jong rund735 aangetroffen. De diafyse van het bot is 

schuin afgehakt en de randen lijken vervolgens bijgewerkt te zijn door middel van 

verschillende kleine kapspoortjes. De punt is stomp waardoor het niet waarschijnlijk 

is dat het voorwerp als priem gebruikt is. Het bijgewerkte deel heeft een doffe glans, 

waarschijnlijk als gevolg van gebruik. Nadat het bot als werktuig is gebruikt, zijn er 

nog stukjes bot rond de punt afgebroken; deze hebben een scherpere rand. Een ander 

kenmerk is het gat dat gemaakt is in het distale uiteinde van het bot. 

Dit voorwerp heeft alle kenmerken van een vethoorn. Het idee is dat in soort schuin 

afgesneden stukken bot vet werd bewaard dat werd gebruikt om draad in te vetten. Dit 

was nodig om het naaien van stugge stoffen zoals zeildoek te vergemakkelijken. Met 

de vinger kon men gemakkelijk wat vet uit de punt halen en aan het doorboorde einde 

kon men met een plug het vet steeds verder aanduwen. Dergelijke vethoorns worden 

betrekkelijk veel gevonden en behoren niet specifiek tot een bepaalde periode.736 

730  S32.3.140.
731  S30.1.56.
732  Vilsteren 1987. 
733  Schelvis 1998.
734  S27.4.14.
735  V. 1087. Het distale uiteinde is niet vergroeid. 
736  Van Vilsteren 1987.

Figuur 11.37 
Kammen: v. 2184 (links) en v.1452 (rechts).
Schaal 1:1 
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Recentelijk is een soortgelijk voorwerp uit Vlaardingen Hoge Lede geanalyseerd op 

sporen van gebruik. Uit dit onderzoek kon geconcludeerd worden dat gebruik als 

vethoorn niet voor de hand liggend is.737 Door omstandigheden kon het fragment dat 

hier is aangetroffen niet geanalyseerd worden dus onduidelijk is of dit ook voor dit 

fragment geldt. 

Bewerkt geweiplaatje 
In (laat)middeleeuwse context 738 is in een bewerkt stukje gewei739 aangetroffen. 

Het fragment is ongeveer 3 cm lang en aan beide zijden afgebroken. De doorsnede 

heeft de vorm van een halve cirkel. Op de bolle kant is een ruitpatroon aangebracht 

met dubbele lijnen. Het fragment is waarschijnlijk een deel van een dekplaat van een 

samengestelde kam.740 

Naald 
Een fragment van een naald741 is aangetroffen in structuur 16.742 Dit betreft een laat-

middeleeuwse sloot met een gemengde Romeins/middeleeuwse vulling. Het gaat om 

een benen naald maar het is niet duidelijk wat voor soort bot er is gebruikt. De naald is 

aan de onderkant en bovenkant afgebroken. Aan de bovenzijde is nog net een stukje 

van het oogje te zien. Het is een redelijk breed exemplaar. Het smalste stuk is ongeveer 

5 mm. In de loop van de tijd werden steeds smallere naalden gebruikt om de textiel 

zo min mogelijk te beschadigen. Op een gegeven moment verschijnen er ook metalen 

naalden maar de arme boeren blijven in veel gevallen de goedkope benen naalden 

gebruiken743 

Onbekend
Het gaat om een incompleet bewerkt fragmentje bot van ongeveer 13 bij 13 mm en 

maximaal 18 mm dik.744 In de zijde die is afgebroken is een gaatje geboord met een 

diameter van ongeveer 5 mm. Het fragmentje is aangetroffen in een paalkuil745 van 

een huisplattegrond (structuur 570). 

Conclusie 
De veestapel in de late middeleeuwen bestond uit runderen, schapen/geiten, paarden 

en varkens maar ook uit verschillende vogels zoals kippen en mogelijk ganzen. 

Daarnaast hield men honden als huisdieren. Rund was het meest aanwezig en is 

daarmee de belangrijkste voedselproducent voor de nederzetting geweest. Wat de 

functie van de verschillende soorten binnen de veestapel is, is niet helemaal duidelijk. 

Mogelijk lag bij rund de nadruk op trekkracht en bij schaap de nadruk op vlees en wol. 

Varkens worden doorgaans met name gehouden voor hun vlees en dat lijkt ook het 

geval te zijn in deze nederzetting. 

Naast de gedomesticeerde soorten zijn ook resten wilde soorten aangetroffen. Het 

betreft een of meerdere edelherten, een kraai/roek en mogelijk wilde ganzen. Er 

zijn geen directe aanwijzingen voor jacht: aanwijzingen voor menselijke invloeden 

zoals snijsporen ontbreken op de botten van de kraai/roek en van edelhert zijn alleen 

fragmenten gewei aangetroffen. 

737  A. Verbaas 2011: Rapportage gebruikssporenanalyse benen werktuig Vlaardingen Hoge 
Lede. (Intern rapport Laboratory for Artefact studies).

738  S28.2.39.
739  v.831.
740  Van Vilsteren 1987.
741  V.1806.
742  S30.2.105.
743  Vilsteren 1987 en Roes 1963. 
744  V.6198.
745  S54.2.43.
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11.1.8 Botmateriaal uit de nieuwe tijd

In tabel 11.6 staan alle soorten genoemd die aangetroffen zijn in sporen met een 

datering in de nieuwe tijd. Uit de tabel blijkt dat er verschillende soorten vee en 

huisdieren zijn aangetroffen. Rund is het best vertegenwoordigd, gevolgd door schaap/

geit (waaronder in ieder geval fragmenten van schaap), varken, hond en paard. Ook 

zijn er enkele niet-determineerbare vogelresten aangetroffen. Het is niet duidelijk of 

men alle beesten ook op het eigen erf gehouden heeft en of er ook sprake was van 

het fokken van dieren. Men was niet meer noodzakelijkerwijs zelfvoorzienend en had 

waarschijnlijk vrij toegang tot de markt waar producten gekocht konden worden. Het 

was niet mogelijk dit aan de hand van het botmateriaal te testen aangezien er maar 

een beperkt aantal botten is aangetroffen waarmee de leeftijd van het vee bepaald kon 

worden. Onder de aangetroffen botten waarbij dit mogelijk was bevonden zich geen 

juveniele dieren. 

Er zijn geen resten van wilde zoogdiersoorten gevonden. Wel zijn er enige vogelbotten 

aangetroffen maar deze konden niet op soort gebracht worden. Het is niet bekend of 

de sporen uit de nieuwe tijd ook visresten bevatte. 

Bij het arbeidershuisje (structuur 2) zijn vooral fragmenten van rund aangetroffen en 

daarnaast een fragment van varken, hond en paard. De overige resten konden niet op 

soort gedetermineerd worden. Op zeven elementen, waaronder botten van rund en 

varken, zijn slachtsporen aangetroffen. Vijf van de zeven elementen met slachtsporen 

zijn aangetroffen bij het arbeidershuisje. Verdere analyse van het materiaal was niet 

mogelijk vanwege het lage aantal op soort gedetermineerde elementen.746 

746  Informatie over de aangetroffen elementen, de leeftijden en de brand- en slachtsporen staat 
in bijlagen 11.8, 11.9, 11.10, 11.15, 11.32 en 11.35.

Soort-Latijn Soort-Nederlands n fragm n elem 
totaal

n elem 
arbeidershuis

n exempl gewicht 
(g)

Bos taurus Rund 21 18 9 18 545,5

Ovis aries / Capra hircus Schaap / geit 2 1 1 20

Ovis aries Schaap 4 2 1 70

Sus domesticus Varken 4 4 1 4 71

Equus caballus Paard 1 1 1 1 18

Canis familiaris Hond 3 3 1 3 110

large mammal (indet.) Groot zoogdier 33 23 8 21 197

medium mammal (indet.) Middelgroot zoogdier 12 12 9 12 26

mammal, indet. Zoogdier, niet te determineren 64 59 11 59 136

aves indet. Vogel, niet te determineren 2 1 1 2

totaal 146 124 40 121 1195,5

Tabel 11.6 
Soortentabel nieuwe tijd. Associaties kunnen 
ook voorkomen bij niet op soort gebrachte 
resten wanneer kleine fragmenten waarschijn-
lijk bij een grotere associatie horen die wel op 
soort is gebracht
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11.1.9 Overig botmateriaal

Inleiding
Het ‘overige botmateriaal’ betreft het botmateriaal dat afkomstig is uit de sporen die 

niet of niet tot een specifieke periode gerekend konden worden. Tabel 11.7 geeft de 

soorten weer uit middeleeuwse context waarvan onbekend is of het gaat om vroeg 

of laat middeleeuws en tabel 11.8 geeft de soorten weer zonder gedateerde context. 

Deze laatste tabel bevat een aantal opvallende vondsten. De walvis en zeehonden 

resten zijn al besproken in eerdere hoofdstukken over respectievelijk de Romeinse 

tijd en de vroege middeleeuwen, waarschijnlijk horen deze vondsten thuis in de 

desbetreffende periodes. Opvallend is verder de vondst van een bot van een eland. Het 

elandenbot is aangetroffen bij het aanleggen van vlak 1 in werkput 59 in de vondstlaag 

uit de middeleeuwen. Uit welke context of exacte periode het oorspronkelijk komt is 

onduidelijk. 

Artefacten

Benen schaatsen (glis)
Er zijn twee benen schaatsen aangetroffen die niet gedateerd konden worden. De 

eerste (figuur 11.38, v.267,) bevond zich in een laatmiddeleeuwse of nieuwetijdsloot.747 

Deze glis is gemaakt van een radius van een jong paard. Het glijvlak van de schaats 

bevindt zich op de voorzijde (anterieure zijde) van het bot. Het proximale uiteinde is 

afgebroken en ook het distale uiteinde is niet compleet. De distale epifyse ontbreekt 

omdat deze nog niet vergroeid was. Er zijn geen gaten zichtbaar bij de glis maar het is 

niet duidelijk of deze er gezeten hebben toen de glis nog compleet was. Het is echter 

747  S22.1.35.

Soort-Latijn Soort-Nederlands n fragm
n elem 

(totaal)
n elem

(zeef) n exempl
gewicht 

(g)

Bos taurus Rund 1015 765 3 675 49085

Ovis aries / Capra hircus Schaap / geit 309 246 20 234 2716,5

Ovis aries Schaap 15 6 2 6 105

Sus domesticus Varken 282 246 1 116 4180

Equus caballus Paard 135 100 95 12376

Canis familiaris Hond 69 58 1 38 1464

Felis catus Kat 2 2 2 7

Cervus elaphus Edelhert 5 3 1 3 107

Capreolus capreolus Ree 1 1 1 62

Alces alces Eland 3 1 1 331

Halichoerus grypus Grijze zeehond 1 1 1 9

Cetacea Walvis 1 1 1 1007

large mammal (indet.) Groot zoogdier 961 904 7 871 12972

medium mammal (indet.) Middelgroot zoogdier 588 588 38 571 1650,5

small mammal (indet.) Klein zoogdier 16 14 14 4,5

mammal, indet. Zoogdier, niet te determineren 1253 1188 239 1188 2500,5*

Gallus gallus domesticus Kip 1 1 1 2

Anser anser / domesticus Grauwe gans / Tamme gans 2 2 2 6

Anas platyrhynchos / domesticus Wilde / Tamme eend 1 1 1 0

Anser sp. / Branta sp. Gans 12 7 1 7 35

Fringilla coelebs Vink 1 1 1 1 0

aves indet. Vogel, niet te determineren 23 20 4 20 52

totaal 4696 4156 318 3849 88672

Tabel 11.7 
Soortentabel middeleeuwen (vroeg 
of laat onbekend). Associaties kun-
nen ook voorkomen bij niet op 
soort gebrachte resten wanneer 
kleine fragmenten waarschijnlijk bij 
een grotere associatie horen die wel 
op soort is gebracht. Het gewicht is 
nul als het fragment minder dan 1 
gram weegt
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niet noodzakelijk dat een glis aan de voeten vastgebonden wordt omdat een schaatser 

op glissen geen afzet maakt naar de zijkant maar zich voortduwt met behulp van een 

of twee prikstokken terwijl hij/zij de voeten naast elkaar in dezelfde richting houdt.748 

De tweede glis (figuur 11.38, v.2229,) is aangetroffen op de stort van put 28. Deze 

glis is nagenoeg compleet en gemaakt van een middenhandsbeen van een paard. De 

polijsting die zo kenmerkend is voor het glijvlak van de glis bevindt zich op de voorzijde 

(anterieure zijde) van het bot. De voorkant van de glis (distale zijde van het bot) is 

748  Van der Jagt & Jongma 2008.

Soort-Latijn Soort-Nederlands n fragm
n elem 

(totaal)
n elem 

(zeef) n exempl
gewicht 

(g)

Bos taurus Rund 1015 765 3 675 49085

Ovis aries / Capra hircus Schaap / geit 309 246 20 234 2716,5

Ovis aries Schaap 15 6 2 6 105

Sus domesticus Varken 282 246 1 116 4180

Equus caballus Paard 135 100 95 12376

Canis familiaris Hond 69 58 1 38 1464

Felis catus Kat 2 2 2 7

Cervus elaphus Edelhert 5 3 1 3 107

Capreolus capreolus Ree 1 1 1 62

Alces alces Eland 3 1 1 331

Halichoerus grypus Grijze zeehond 1 1 1 9

Cetacea Walvis 1 1 1 1007

large mammal (indet.) Groot zoogdier 961 904 7 871 12972

medium mammal (indet.) Middelgroot zoogdier 588 588 38 571 1650,5

small mammal (indet.) Klein zoogdier 16 14 14 4,5

mammal, indet. Zoogdier, niet te determineren 1253 1188 239 1188 2500,5*

Gallus gallus domesticus Kip 1 1 1 2

Anser anser / domesticus Grauwe gans / Tamme gans 2 2 2 6

Anas platyrhynchos / domesticus Wilde / Tamme eend 1 1 1 0

Anser sp. / Branta sp. Gans 12 7 1 7 35

Fringilla coelebs Vink 1 1 1 1 0

aves indet. Vogel, niet te determineren 23 20 4 20 52

totaal 4696 4156 318 3849 88672

Tabel 11.8 
Soortentabel van de resten die 
niet in een dateerbare context zijn 
aangetroffen. Associaties kunnen 
ook voorkomen bij niet op soort 
gebrachte resten wanneer kleine 
fragmenten waarschijnlijk bij een 
grotere associatie horen die wel op 
soort is gebracht. Het gewicht is 
nul als het fragment minder dan 1 
g weegt. (*106 g botsplinters niet 
geteld, dit gewicht niet in tabel, 
schatting is 250 fragmenten) 

Figuur 11.38 
Glissen: v. 267 (boven) en v. 2229 (onder).
Schaal 1:2
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afgerond zodat er beter op te schaatsen is. Aan de voorkant zijn tevens gaten geboord. 

Deze lopen van het stavlak van de schaats naar de zijkant. Door de gaten hebben 

waarschijnlijk touwtjes gezeten, waarmee bijvoorbeeld de glis aan de voet gebonden 

kon worden. Aan de achterkant van de glis (in het proximale articulatie oppervlak) 

bevindt zich ook nog een gat. Waar deze voor gediend heeft is niet duidelijk. Mogelijk 

kon door middel van een pen-gatconstructie meerdere glissen aan elkaar vastgemaakt 

worden, zodat er een soort sleetje ontstond. Als het gat in deze glis daarvoor gediend 

heeft dan is het waarschijnlijk dat deze voor transport van goederen gebruikt is en niet 

om onder de voeten te binden.

Geweipunt
In hetzelfde spoor als de hiervoor genoemde glis749 is ook de punt van een geweitak 

van een edelhert aangetroffen.750 De punt is voor een groot deel afgezaagd maar 

het laatste stukje is afgebroken. De zaagrand is verder niet afgewerkt. De punt is 

afgerond en lijkt gebruiksslijtage te vertonen. Een edelhert kan echter dergelijke 

slijtage ook zelf veroorzaken, bijvoorbeeld in een gevecht of bij het afschuren van de 

huid van het gewei. Omdat de zaagrand niet is afgerond en de punt van het gewei 

niet aangescherpt lijkt te zijn is het waarschijnlijk geen gebruiksvoorwerk maar een 

afvalproduct van de fabricage van een gebruiksvoorwerp of een halffabricaat.

Oesdop/spinklosje 
Er zijn twee fragmenten aangetroffen die gedetermineerd kunnen worden als een 

oesdop of spinklosje. De eerste (figuur 11.39, v.717) bevond zich in de vulling van een 

kuil.751 Het gaat om een halve bol met een diameter van ongeveer 4 cm, waarschijnlijk 

gemaakt van de kop van een dijbeen (caput femoris) van een groot zoogdier. In het 

midden zit een gat met een diameter van ongeveer 1 cm. 

Een oesdop is te onderscheiden van een spinklosje door slijtagesporen op de randen 

van de doorboring.752 In dit geval lijkt daar sprake van te zijn, maar vanwege de 

verwering van het stuk is dit niet goed meer te zien. 

Het tweede stuk753 is aangetroffen in een kuil met een middeleeuwse datering.754 

Het is niet compleet; de helft is afgebroken. De afmetingen zijn hetzelfde als bij het 

vorige stuk, dus een diameter van 4 cm met een gat met een diameter van 1 cm. Het 

is ook gemaakt van de kop van een dijbeen (caput femoris) van een groot zoogdier. 

In dit geval is het afkomstig van een jong dier omdat de kop van het dijbeen nog niet 

vergroeid was met de rest van het bot. De randen van de doorboring zijn afgebroken 

dus het is niet te zien of er slijtage sporen zichtbaar zijn. Het blijft dus onduidelijk of 

het gaat om een oesdop of spinklosje. 

Onbekend
Het laatste voorwerp is een fragment755 van een rib van een groot zoogdier afkomstig 

uit een sloot met een gemixte vulling.756 Op de rib is aan beide zijdes een soort doffe 

glans zichtbaar die duidt op gebruik. Waarvoor de rib gebruikt is, is niet zeker; mogelijk 

heeft hij dienst gedaan als weefzwaard. 

749  V.267.
750  V.272.
751  S27.2.30.
752  Vilsteren 1987.
753  V.5443.
754  S56.2.38.
755  V.302.
756  S22.1.31.

Figuur 11.39 
Oesdop, v.717.
Schaal 1:1
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11.1.10 Microfauna

Inleiding
Naar aanleiding van een bijzondere vondst van een grote hoeveelheid muizen757 

afkomstig van de opgravingscampagne uit 2007 is alle microfauna bekeken en 

beschreven. Dit is aangevuld met een overzicht van de microfauna van de campagne 

uit 2008. Dit overzicht staat in bijlagen 11.37 en 11.38. De aangetroffen microresten zijn 

voornamelijk afkomstig uit monsters die zijn gezeefd. Het is waarschijnlijk dat ook de 

contexten die niet gezeefd zijn microfauna bevatten. In de meeste gevallen betreft het 

de natuurlijke microfauna op de nederzetting. 

Het botcomplex (NAH1170) bevat een aantal vondstnummers met een grote 

hoeveelheid microfauna. Het gaat dan met name om grote hoeveelheden amfibieën 

(kikkers of padden) en kleine knaagdieren. De betreffende vondstnummers met 

hun datering zijn weergegeven in tabel 11.9. Van de in tabel 11.9 genoemde 

vondstnummers (m.u.v. v.1962) zijn alleen enkele amfibieën op soort gebracht. Het 

gaat met name om kikkers en padden. Het verschil tussen beide is niet bij elk element 

goed te onderscheiden.758 Het vaststellen van een specifieke soort is zelfs nog lastiger. 

Op de nederzetting in Naaldwijk leefden waarschijnlijk de rugstreeppad (Bufo calamita) 

en de bruine kikvors (Rana temporaria).759 

In tabel 11.10 staat per vondstnummeraangegeven hoeveel elementen op soort 

gebracht konden worden en op basis van deze elementen om hoeveel individuen 

het gaat. Het minimum aantal individuen geeft in dit geval waarschijnlijk een goede 

inschatting van het aantal dieren in de betreffende sporen omdat op basis van de 

diversiteit van de teruggevonden elementen we er van uit kunnen gaan dat we te 

maken hebben met complete individuen. 

V.1962 is uitgebreider geanalyseerd omdat in het veld de grote concentratie aan 

microfauna al duidelijk zichtbaar was in het spoor. Deze context bevat verreweg de 

grootste hoeveelheid microfauna en, na analyse blijkt, ook de meeste muizenresten. 

De concentratie van resten in het spoor en de samenstelling van het complex doet 

vermoeden dat dit niet op natuurlijke wijze tot stand is gekomen. 

 

757  V.1962.
758  In dit geval is gebruik gemaakt van de frontoparietale, het illium en de sphenethmoide.
759  Een goede referentiecollectie ontbrak. Voor de determinatie is gebruik gemaakt van Böhme 

1977. Daarom is de genus vrij zeker maar de species niet.  

put vlak spoor type structuur vondstnr zeefmonster periode anura klk ipisc iave imoll mam ander botmat. zelfde spoor

27 4 22 waterput 77 1166 ja VME 100-500 4 mam

30 2 94 kuil 1962 ja LME 100-500 >1000 10~50 1 10~50 niet geteld

30 3 94 kuil 1963 nee LME 1 6 11

20 3 222 standgreppel 114 nee VME? 1 1

30 3 5 sloot 31 2077 ja ROM 0-10 skelet kat heel veel mam

30 3 4 sloot 45 2521 ja ROM 50-100 10~50 10~50 3 500-600 4 mam

30 3 2 sloot 58 2522 ja ROM 10~50 5 2 4 0-10 200-250 1 ave, 2 mam

30 2 4 paalgat 2523 ja ROM? 10~50 0-10 10~50 4 100-150

30 2 2 paalgat 2524 ja ? 10~50 10~50 4 50-60

Tabel 11.9 
Overzicht van de vondstnummers uit 2007 
(NAH1170) die microfauna bevatten
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Microfauna uit een laatmiddeleeuwse kuil 

K. van der Veen 760

In het zuidwesten van de opgraving is een grote verzameling microfauna gevonden: 

v. 1962 in een laatmiddeleeuwse kuil761 (figuur 11.40). Deze kuil hoort waarschijnlijk 

bij een van aangrenzende boerenerven uit de late middeleeuwen ten zuiden van de 

centrale, hoge bult in het westen (kaartbijlage 5.7)

De inhoud van de kuil is in het veld gezeefd en gedroogd. Daarna zijn de resten in 

het laboratorium opgesplitst in de verschillende groepen zoals kikker, muis e.d. De 

botten zijn goed te determineren op klasse en element, maar niet altijd goed op 

soort. In totaal zijn er uit dit meer dan 1000 elementen van kleine knaagdieren en 100 

tot 500 elementen van padden en kikkers gekomen (tabel 11.8). Vanwege de grote 

hoeveelheid elementen is het aantal niet precies geteld. Voor dit onderzoek is met 

name gekeken naar de kleine knaagdieren en amfibieën die op soort gedetermineerd 

konden worden. De nadruk lag op de determinatie van de muizensoorten. 

Voor de determinatie van de muizen is met name gekeken naar de kiezen want 

deze kunnen goed op soort gedetermineerd worden. Uit het aantal aangetroffen 

onderkaken, bovenkaken en losse kiezen is een steekproef genomen van 400 

elementen en deze zijn op soort gedetermineerd. De steekproef bevatte 334 

losse kiezen, 64 onderkaken en 1 bovenkaak. In tabel 11.9 is per soort het aantal 

gedetermineerde elementen en het minimum aantal individuen te zien. Daaruit blijkt 

dat er met name veldmuizen zijn gevonden, maar ook een redelijke hoeveelheid 

bosmuizen en huismuizen en een enkele dwergmuis, bosspitsmuis en een mol. 

De verschillende soorten kikkers en padden zijn voor zover mogelijk op soort 

gedetermineerd. In tabel 11.9 staan de resultaten van die determinaties weergegeven. 

Daaruit blijkt dat de kuil met name padden bevatte en slechts een enkele kikker. Naast 

amfibieën en kleine knaagdieren bevatte de kuil ook enkele visresten, resten van 

mollusken en een vogelbotje. 

De kleine zoogdieren en amfibieën die in de kuil zijn aangetroffen leefden allemaal 

op of rond het erf. Het is echter niet waarschijnlijk dat ze bij toeval in zulke grote 

hoeveelheden en zo geconcentreerd in die ene kuil terecht zijn gekomen. Het is 

daarom waarschijnlijk dat de kuil dienst deed als dumpplaats van de inhoud van 

muizenpotten. Muizenpotten zijn aardewerken potten die ingegraven zijn in de grond 

met de opening naar boven en die op die manier dienst deden als een muizenval om 

er voor te zorgen dat de hooimijten en andere opslagruimtes zoveel mogelijk muisvrij 

760  Uit de bachelorscriptie van Karen van der Veen 2009. 
761  S30.2.94.

vondstnr. 1166 1962 1963 2521 2522 2523 2524

Latijn Nederlands N MAI N MAI N MAI N MAI N MAI N MAI N MAI

Bufo calamita Rugstreeppad 67 20 23 11 6 3 11 4 1 1

Bufo sp. Pad 2 1

Rana temporaria Bruine kikvors 58 19 2 1 2 1

Rana sp. Kikker 1 1 1 1 1 1

Microtus arvalis Veldmuis 100 53 4 3

Apodemus sylvaticus Bosmuis 58 23

Mus musculus Huismuis 24 10

Micromys minutus Dwergmuis 6 3

Talpa cf.europaea Mol 2 1

Sorex araneus Bosspistmuis 2 1

Tabel 11.10 
Overzicht per vondstnummer van het aantal 
op soort gedetermineerde elementen van 
amfibieën en kleine knaagdieren uit 2007 
(NAH1170). (MAI (minimum aantal individuen): 
bepaald op basis van het meest voorkomende 
op genus/soort gedetermineerde element, 
daarbij is rekening gehouden met links en 
rechts; N: aantal op genus/soort gebrachte 
elementen)
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bleven.762 Deze potten werden waarschijnlijk regelmatig geleegd om de stankoverlast 

tegen te gaan. Dit blijkt ook uit het feit dat verschillende muizenpotten geen of slechts 

enkele muizen bevatten.763  

Bij de opgraving Geldermalsen, Herman Kuijkstraat, is een dergelijke muizenpot 

gevonden met hierin de resten van 1 mol, 2 spitsmuizen, 1 kikker of pad en 18 

woelmuizen (Microtinae).764 Ook bij andere opgravingen zoals in het gebied 

Leidsche Rijn, Hogeweide heeft men in een agrarische context meerdere potten 

met muizenresten aangetroffen. In een van de potten zaten minstens 22 veldmuizen 

(Microtus arvalis) en 2 bosspitsmuizen (Sorex araneus).765 Een derde voorbeeld 

is de vindplaats Huissen, Bloemstraat waar in een pot 25 schedels en een groot 

aantal andere skeletdelen van muizen zijn gevonden.766 Dit zijn slechts een aantal 

voorbeelden van muizenpotten. Bij andere opgravingen zijn er nog meer gevonden. 

Hoewel de pot dus niet bedoeld is om andere dieren dan muizen te vangen blijkt uit 

verschillende opgravingen dat in de praktijk ook andere soorten zoals padden/kikkers 

en mollen in de pot terecht komen. De resten van grotere zoogdieren, vis, vogel en 

schelpdieren die ook in de kuil zijn aangetroffen zijn waarschijnlijk niet afkomstig uit 

de pot. Deze resten bevonden zich mogelijk al in de kuil of zijn later ook als afval daarin 

achtergelaten. 

Omdat de aangetroffen muizensoorten voorkomen in de natuurlijke omgeving van 

Naaldwijk kunnen we met behulp van deze soorten, in combinatie met de aangetroffen 

kikkers en padden, iets zeggen over het landschap in de omgeving van Naaldwijk. 

Op basis van de gevonden soorten en hun voorkeur voor leefomgeving kunnen we 

concluderen dat er in de omgeving van de nederzetting in de middeleeuwen een open 

veld begroeid met (hoge) kruiden, maar ook struikgewas en bos moet zijn geweest. 

Waarschijnlijk hebben de mensen ook cultuurland gehad, waar de dwergmuis en de 

huismuis zich in thuis gevoeld moeten hebben. Het gebied moet ook wat vochtig 

geweest zijn met waarschijnlijk een kleiig zandige bodem die goed vergraafbaar was.

762  Er is bij de opgraving in Naaldwijk waarschijnlijk ook een hooimijt aangetroffen die dateert 
uit dezelfde periode als de kuil. 

763  Kamp 2010.
764  www. ACVU-HBS.nl, contact met M. Groot.
765  Esser & Beerenhout 2006.
766  Krist 2002. 

Figuur 11.40 
Al het botmateriaal uit v.1962 na het zeven en 
wassen
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11.2 Menselijk bot

S. Baetsen (Earth Integrated Archaeology) met een bijdrage van I.M.M. van der Jagt

11.2.1 Inleiding

Tijdens de opgravingen van 2007 en 2008 is onverbrand botmateriaal aangetroffen. 

In een aantal gevallen gaat het om goed geconserveerde menselijke botfragmenten 

(bijlage 11.39). 

Het menselijke botmateriaal is aangetroffen in zeven sporen en als vlakvondst. De 

dateringen variëren tussen Romeinse tijd en de middeleeuwen/nieuwe tijd. Het 

menselijke is onderzocht door I. M.M. van der Jagt en (aanvullend) door S. Baetsen. 

11.2.2 Botmateriaal uit de Romeinse tijd

Depositie van babyskeletten
Het skeletmateriaal uit twee sporen is afkomstig van twee baby’s: het gaat om een 

depositie in de noordelijke nederzettingssloot (structuur 539) uit fase 5767 en om 

een depositie in een kuil onder een sloot in de noordelijke zone van de westelijke 

wooncluster uit fase 2-5.768 Gezien het ontbreken van begeleidend aardewerk is deze 

laatste depositie niet nader te dateren. 

Beide skeletten zijn grotendeels volledig inclusief enkele gehoorbeentjes. Een leeftijd 

op het moment van overlijden kan gebaseerd worden op de ontwikkeling van het 

melkgebit en een aantal metrische kenmerken van verschillende skeletonderdelen.769 

De leeftijd van beiden is erg jong, 38-40 weken (individu uit nederzettingssloot) en 

34-36 weken (individu uit kuil) en liggen daarmee op en vlak voor het gemiddelde 

moment van de geboorte. Of de individuen foetaal (dus ongeboren), te vroeg geboren 

of dood geboren zijn, is op basis van het botmateriaal niet te achterhalen. Ook 

het geslacht is op deze leeftijd niet determineerbaar op basis van macroscopische 

kenmerken aan het bot. 

Los botmateriaal

Schedelfragmenten
Bij het uitgraven van de oostelijke sloot (structuur 32) van het zuidelijke erf uit fase 5 is 

een schedelfragment gevonden (figuur 11.42, v.1349). De vulling bevatte tevens enkele 

dierlijke resten van bijzondere soorten, zoals de zeearend en de grijze zeehond. De 

samenstelling van de overige vondsten bestond echter uit het gebruikelijk huisafval 

zoals fragmenten aardewerk, dierlijk bot, steen etc. 

Het betreft een compleet voorhoofdsbeen (os frontale) die van een 23-40 jarige man 

afkomstig lijkt. Aan de linkerzijde, ter hoogte van het facies temporalis/sutura coronalis 

temporalis bevinden zich twee openingen in het schedelfragment. De openingen 

lijken ovaalvormig, maar zijn incompleet. De rand verloopt schuin naar binnen toe en 

vertoont een verweerd en vuil oppervlak. 

Een recente beschadiging lijkt daarom uitgesloten. Er is geen botreactie zichtbaar wat 

een onmiddellijk overlijden van de betrokkene suggereert. Een vergelijkbare opening 

met traumatische oorzaak (penetrating missile) is aangetroffen bij een bemanningslid 

767  S54.31, v.7006 en v. 7446.
768  S55.3.75, v.6580 en v.6592.
769  Ubelaker 1989, 64; Scheuer/Black 2000, 57, 61, 78, 270, 271, 288, 297, 307, 373, 393, 394, 

414-416.
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van het oorlogsschip de Mary Rose.770 Ook bij zeven late-ijzertijdschedels (naast twee 

uit de vroege middeleeuwen) tussen de baggervondsten uit Kessel zijn sporen van 

verwondingen aangetroffen.771 De meerderheid van de betrokken individuen betreft 

volwassen mannen en de oorzaken worden toegeschreven aan verwondingen met 

gepunte of scherpe objecten als speren, lansen, pijlen of zwaarden.772 

Behalve het voorhoofdsbeen is nog een schedelfragment aangetroffen op de 

vindplaats. Circa 2,5 m ten noorden van huis NH08-1 uit fase 2 bevindt zich een 

Romeinse kuil met een compleet achterhoofdsbeen (os occipitale).773 Het betreft een 

man die overleed tussen 23 en 34 jaar oud net als bij het vorige schedelfragment. De 

vorm, grootte en verwering van de twee schedelonderdelen vertonen daarnaast een 

grote gelijkenis. Toch ligt een associatie niet voor de hand: het voorhoofdsbeen is in 

het zuidwesten van het plangebied gevonden, terwijl het achterhoofdsbeen in het 

middenwesten lag. 

Diafyse
Het losse bot bestaat uit een diafyse. Het gaat om een rechter dijbeen van een kind, 

want zowel proximaal als distaal is onvergroeid.774 De diafyse heeft een lengte van 25,9 

cm. Op basis van deze lengte kan de leeftijd van het individu geschat worden op 5,5 tot 

6 jaar.775 Het fragment is aangetroffen in een Romeinse kuil.776 Het betreft de enige 

vondst uit deze kuil; de datering is gebaseerd op de ontdekking op een relatief grote 

diepte. 

Interpretatie
Een verklaring voor het voorkomen van deze geïsoleerde skeletonderdelen ligt 

mogelijk in een secundair bijzettingritueel.777 Daarbij moet gedacht worden aan de 

benadrukking van een bepaalde overgangsfase van het individu, van levend naar dood. 

770  Stirland 2005, 107. 
771  Ter Schegget 1999, 215-223. 
772  Ter schegget 1999, 219.
773  V.6335.
774  V.1522.
775  Maresh 1955.
776  S28.4.24.
777  Carr/Knüsel 1997, 169-171.

Figuur 11.41 
Schedelfragment van een 23-40 jarige man uit 
een sloot rondom het zuidelijke erf uit fase 5, 
v.1349
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Maar ook aan de overschrijding van een locatiespecifieke grens. 

Dit laatste wordt gesuggereerd voor het voorkomen van menselijk bot in greppels 

van een erf- of nederzettingsgrens. Een andere mogelijkheid is een doelbewuste 

verminking van het lichaam waarbij bijvoorbeeld het hoofd van de romp gescheiden 

wordt. Voorbeelden daarvan zijn bekend uit Frankrijk waar op de vindplaatsen 

Montmartin en Acy-Romance aanwijzingen zijn dat de hoofden van gedode vijanden 

openlijk als trofee getoond werden.778 

Het voorkomen van losse menselijke skeletfragmenten is niet ongewoon in de late 

ijzertijd en Romeinse tijd. In Nederland, maar ook in Frankrijk en Engeland, zijn 

vindplaatsen bekend waarbij fragmenten zijn aangetroffen in nederzettingscontext. Te 

Geldermalsen-Hondsgemet zijn bijvoorbeeld onverbrande menselijke botfragmenten 

gevonden in een paalkuil, in greppels en in geulen.779  In de meest gevallen betreft het 

de grotere botten van de ledematen zoals dij- en scheenbeen (femur en tibia) of sche-

delonderdelen als onderkaak (mandibula), voor/achterhoofd (os frontalis/os occipitalis) 

en wandbeen (os pariëtale). 780 

11.2.3 Botmateriaal uit de vroege en late middeleeuwen

Los botmateriaal 

Pelvis
In een kuil aan het zuidelijk uiteinde van een laatmiddeleeuwse sloot in het 

noordwesten van het plangebied is een los fragment van een pelvis gevonden. Gezien 

de associatie met de sloot ligt een datering in de eerste helft van de late middeleeuwen 

voor de hand. Het is echter niet uit te sluiten dat het hier opspit betreft uit een van 

de onderliggende noordelijke nederzettingssloten uit de Romeinse tijd. De kuil bevat 

namelijk ook Romeins aardewerk uit onder andere fase 5. 

Diafyse 

I.M.M. van der Jagt (Faculteit der Archeologie, Universiteit Leiden)

Tot het losse botmateriaal hoort ook een volledige diafyse, afkomstig uit een rechter 

been.781 Dit fragment is aangetroffen in een rechthoekige kuil782 die al op vlak 2 

zichtbaar was. Hoewel de kuil verdacht rechthoekig is, is het niet duidelijk dat het 

gaat om een begraving. De kuil bevatte namelijk maar één menselijk bot en meerdere 

fragmenten van dierlijk bot afkomstig van verschillende soorten. Het aardewerk uit de 

kuil plaatst het menselijk botmateriaal in de Karolingische periode.

778  Rieckhoff 2002, 25.
779  Baetsen 2009, 345.
780  Ter Schegget 1999, 210, 212; Rieckhoff2002, 25; Baetsen 2009, 345.
781  V.791.
782  S27.3.71.



bot   447

11.2.4 Botmateriaal van onbekende ouderdom

I.M.M. van der Jagt (Faculteit der Archeologie, Universiteit Leiden)

Los botmateriaal
Bij de aanleg van vlak 2 in put 28783 is in de natuurlijke ondergrond van de haakwal 

een los bot gevonden.784 Het gaat om een bijna volledige diafyse van een rechter 

dijbeen. Naast dit bot bevatte dit spoor vele dierlijke resten van verschillende soorten. 

Aardewerk dat in aanmerking zou kunnen komen voor datering, ontbreekt. Het is 

dan ook niet duidelijk uit welke periode het menselijk bot dateert: Romeinse tijd, 

middeleeuwen of nieuwe tijd zijn alle drie mogelijk. Op het bot lijkt een hakspoor 

zichtbaar aan de voorzijde van het bot aan de bovenkant van de diafyse. Verder lijkt er 

sprake van vraat van honden.

11.2.5 Conclusie

Het menselijke bot uit de Romeinse tijd aangetroffen bij archeologisch onderzoek te 

Naaldwijk blijkt te bestaan uit twee babyskeletten en los bot van twee mannen en 

een kind. Het schedelfragment van een volwassen man uit het zuidelijk erf van fase 5 

vertoont een dodelijke verwonding ter hoogte van de linker slaap, mogelijk als gevolg 

van gewelddadigheden. 

Behalve het Romeins materiaal zijn er nog drie losse botten gevonden, waarvan er 

twee in de vroege en late middeleeuwen zijn te plaatsen. De datering van de derde is 

onbekend 

783 Laagspoor 6040, vak 59.
784  V.669.
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Hout

O. Brinkkemper en C. Vermeeren (Biax-Consult)

12.1 Inleiding

Tijdens de opgravingen in 2007 en 2008 is in de diepere sporen, vooral waterputten, 

een flinke hoeveelheid hout aangetroffen (N=672). Tijdens een eerdere opgraving in 

2004 in het zelfde plangebied zijn eveneens veel waterputten aangetroffen, waarvan 

het hout is onderzocht door Hänninen.785

 

12.2 Vraagstellingen en werkwijze

Vraagstellingen
In het Programma van Eisen van de opgraving zijn de volgende onderzoeksvragen 

vermeld vna belang voor het houtonderzoek.786 

Landschap (alle perioden)

·	 Hoe	zag	het	landschap	in	en	rond	de	nederzetting	er	uit?	Welke	begroeiing	was	
aanwezig	en	in	hoeverre	heeft	de	mens	hierop	invloed	gehad?	Welke	veranderingen	
zijn	er	tussen	100	voor	en	1500	n.Chr.	in	het	landschap	opgetreden?

·	 Op	welke	wijze	hebben	de	bewoners	zich	aangepast	aan	en	gebruik	gemaakt	
van	het	landschap	waarin	zij	leefden?	Welke	veranderingen	traden	gedurende	de	
bewoning	daarin	op?

·	 In	hoeverre	werd	de	bewoning	gehinderd	door	de	ligging	nabij	de	Maasmond?	Hoe	
werd	omgegaan	met	stormvloeden	en	verstuivingen	tijdens	de	bewoning	en	met	
wisselingen	tussen	brak	en	zoet	oppervlaktewater?

Middeleeuwen/nieuwe tijd
·	 Welke	methoden	en	technieken	van	waterbeheersing	door	middel	van	de	

percelering,	duikers,	waterputten	etc.	werden	er	in	en	rondom	de	nederzetting	
toegepast?

·	 Welk	effect	hebben	de	vroeg	twaalfde-eeuwse	overstromingen	gehad	op	de	
bewoning	aan	de	flank	van	de	haakwal	van	Naaldwijk,	de	waterhuishouding	en	de	
verkaveling?

Werkwijze
Het hout is gedurende beide campagnes in het veld verpakt in plastic folie en in grote 

bakken met water bewaard. Tijdens enkele velddagen is door Caroline Vermeeren 

(BIAX-Consult) met hulp van twee studenten (Mathijs van Dijk voor campagne 2007, 

Laura Klerkx voor beide campagnes) een deel hiervan beschreven en verwerkt (bijlage 

12.1). Laatstgenoemde heeft ook geholpen om de rest van het materiaal op het 

Archeologisch Centrum van de Universiteit Leiden schoon te maken en te beschrijven. 

Sommige houttaxa zoals eik (Quercus ) en es (Fraxinus excelsior) kunnen met het blote 

oog herkend worden, van de overige en van alle twijfelgevallen is een stukje afgehaald 

voor determinatie met behulp van een doorvallend-lichtmicroscoop bij vergrotingen 

van 100 tot 250 maal. Hiertoe zijn van drie verschillende richtingen coupes gesneden 

(dwars, radiaal en tangentiaal) die tezamen de anatomische gegevens leveren die 

nodig zijn voor een determinatie.787

785  Hänninen 2008.
786  Bult 2008.
787  Determinatie vond plaats met behulp van Schweingruber 1982.

12
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Vergelijking van de determinaties geeft een beeld van de verhouding tussen de taxa 

die gevonden zijn. Als we een maat willen hebben voor (de omvang van) het gebruikte 

bosbestand dan kan gewerkt worden met het minimum aantal bomen. Hiervoor 

moeten de aantallen eerst omgerekend worden, omdat bijvoorbeeld vlechtwerk 

al gauw een heleboel kleine takken oplevert die allemaal van een boom afkomstig 

kunnen zijn, terwijl een enkele grote balk eveneens een boom kan vertegenwoordigen. 

Daarom worden kleine diameters (tot 10 cm) alle als afkomstig van (takken van) een 

boom gerekend en bij elkaar genomen. Daarnaast worden delen van bomen weer ‘in 

elkaar gepast’, dus bijvoorbeeld vier kwartpalen (stamcodes 4 in bijlage 1) worden bij 

elkaar een paal.788 Ten slotte wordt ingeschat hoeveel van de betreffende constructie-

onderdelen uit de hoogte van een boom kunnen worden gehaald. 

Omdat de datering van de sporen een belangrijke vraagstelling is, is het hout 

onderzocht op mogelijkheden voor 14C- of dendrochronologische datering. Voor 
14C-datering wordt bij voorkeur gezocht naar takhout en/of laatst gevormde 

jaarringen. Daarbij mag het hout niet verrot, aangevreten of doorworteld zijn, omdat 

dan een te jonge datering ontstaat. De vergelijkingscurve voor 14C-onderzoek vertoont 

in de Romeinse tijd en in een deel van de middeleeuwen zogenaamde ‘wiggles’ die de 

kans op een goede datering sterk verminderen. Een mogelijkheid is dan om te werken 

via ‘wiggle-matching’, waarbij een aantal submonsters (liefst vijf of meer) genomen 

worden uit een stuk hout, op telkens een vaste afstand van tien jaarringen. Deze 

methode levert soms goede resultaten op, maar er zijn voldoende (goed leesbare) 

jaarringen nodig, en voldoende budget voor het arbeidsintensieve bemonsteren en de 

benodigde hoeveelheid (AMS-) dateringen. 

Voor dendrochronologische datering moet gezocht worden naar bepaalde houttaxa 

(bij voorkeur eik) met voldoende jaarringen (minstens zestig). Van geschikte monsters 

wordt een plak gezaagd die door een dendrochronologisch laboratorium wordt 

vergeleken met ijkingscurven om een datering te vinden. Om een kapdatum te kunnen 

verkrijgen is spint en de laatstgevormde jaarring (de ‘wankant’) nodig. Als wel spint 

aanwezig is maar geen laatste ring dan kan een schatting gegeven worden voor de 

kapdatum. Als ook de spint ontbreekt kan alleen een ‘terminus post quem’ verwacht 

worden. Om een bepaald spoor te kunnen dateren, mag het hout bovendien niet 

hergebruikt zijn, dus moet een goede beschrijving gemaakt worden van de bewer-

kingssporen. 

Een aantal stukken hout met duidelijke bewerkingssporen of opvallende constructies is 

in het veld gefotografeerd. Enkele nog aanwezige afdrukken van gereedschappen zijn 

vastgelegd. Ten slotte is advies gegeven over te tekenen, fotograferen of conserveren 

stukken. 

 

Voor de indeling van tabel 12.1 zijn de archeologische dateringen gebruikt zijn, 

verdeeld over zes perioden. De bij het houtonderzoek gehanteerde perioden zijn 

weergegeven in tabel 12.1. Vondsten die niet tot een periode, maar wel tot twee in de 

tijd aansluitende perioden konden worden toegeschreven, zijn aan een ‘overgangspe-

riode’ toebedeeld. Vondsten die niet zeker binnen ten hoogste twee perioden konden 

worden gedateerd, zijn als aparte ‘periode’ F opgenomen. In de bespreking van de 

resultaten per periode worden de resultaten van de erop volgende overgangsfase 

meegenomen. In bijlage 12.1 zijn de resultaten van het onderzoek opgenomen, met 

de archeologische datering en de periode waaraan het betreffende houtmonster 

is toegewezen. Er is een onderscheid gemaakt tussen voorwerpen, constructies 

en onbewerkt hout. Hierbij wordt de voorlopige indeling van de internationale 

788  Voor meer informatie over deze berekening zie Brinkkemper & Vermeeren 1992. 
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houtdatabase in oprichting WODAN gevolgd, zodat de gegevens daar later eventueel 

eenvoudig in onder te brengen zullen zijn.

periode datering

A ijzertijd/Inheems Romeins

B Romeinse tijd

B/C Romeinse tijd/vroege middeleeuwen voor 800 n.Chr.

C vroege middeleeuwen voor 800 n.Chr.

C/D vroege middeleeuwen begindatering voor 800 n.Chr. en einddatering na 800 n.Chr.

D vroege middeleeuwen 800-1000 n.Chr.

D/E vroege-/volle middeleeuwen: begindatering voor 900 n.Chr. en einddatering na 1000 n.Chr.

E volle middeleeuwen 900/1000-1200 n.Chr.

F middeleeuwen (onscherp gedateerd) en nieuwe tijd

12.3 Resultaten

12.3.1 Periode A: late ijzertijd

Uit deze fasen zijn twee stukken hout beschikbaar, afkomstig uit een waterkuil 

(structuur 119). Beide stukken zijn onderdeel van dezelfde welpaal van eikenhout 

(Quercus). Eén ervan is over een deel van de omtrek aangepunt. De diameter is 

maximaal 4,5 cm en het aantal jaarringen is dan ook te gering voor dendrochrono-

logisch onderzoek. Wel is de laatste groeiring (‘wankant’) aanwezig, zodat het hout 

op zich geschikt is voor een 14C-datering. Twee monsters van de paal zijn ingestuurd. 

De monsters plaatsen het eikenhout tussen 42 v.Chr. en 90 n.Chr. (gecalibreerd, 89% 

zekerheid)789 en tussen 112 v.Chr. en 64 n.Chr. (gecalibreerd, 93,3 % zekerheid).790

12.3.2 Periode B: Romeinse tijd

Er zijn zeventien stuks hout met zekerheid in de Romeinse tijd gedateerd. Het gaat 

om planken en pennen uit een waterput (structuur 116), een paal uit een waterkuil 

(structuur 520), enkele palen uit drie huisstructuren (structuren 551, 553 en mogelijk 

573) en los hout uit een sloot (structuur 32). Het relatieve aandeel van de aangetroffen 

taxa is weergegeven in figuur 12.1. Met negen determinaties komt es (Fraxinus 

excelsior) het meest talrijk voor, gevolgd door eik met drie en els (Alnus) met twee. 

789  V.1380; lab.nr.Poz-36938. 
790  V. 2470; lab.nr. Poz-36939.

Tabel 12.1 
In het houtonderzoek onderscheiden 
perioden en overgangsperioden

Periode B: Romeinse tijd
N=17

Acer

Alnus

Fraxinus

Quercus

Rhamnus c.

Indet.

Figuur 12.1 
Relatief aandeel van de aangetroffen 
houttaxa in periode B
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Esdoorn (Acer), een tak van wegedoorn (Rhamnus catharticus) en niet determineerbaar 

(indet.) komen alle eenmalig voor. Na omrekening naar minimum aantal gebruikte 

bomen zijn alle taxa terug te brengen naar een enkele boom, wat vooral te maken 

heeft met het kleine aantal onderzochte stukken hout uit deze periode. De gevonden 

soorten kunnen allemaal op oeverwallen van de Maas gegroeid hebben, eik en esdoorn 

op de droogste delen, es daartussen maar ook nog op wat vaker overstroomde delen, 

en els en wegedoorn op de nattere, vaker overstroomde delen van de oeverwallen.791

In de enige Romeinse waterput (waterput 10, structuur 116) is van de bekisting 

uitsluitend essenhout gedetermineerd, maar daarbij moet worden aangetekend dat 

een groot deel van de planken niet is onderzocht (figuren 12.2 en 12.3). De twee stuks 

eikenhout die hier zijn aangetroffen, zijn van twee van de vier pennen die in een van de 

essenhouten planken aanwezig waren. Ook de enige aangetroffen wegedoorn uit deze 

fase is een pen uit deze structuur.

In periode B is wellicht ook een voorwerp aangetroffen, een mogelijk bord van 

eikenhout in de westelijke nederzettingssloot uit fase 3 en 5 (structuur 32, figuur 

12.4). Dit bord is vervaardigd uit een radiale plank (stamcode 14a), het is dus in 

de lengterichting uit de boom gehaald. Eikenhout lijkt een nogal ongebruikelijke 

houtsoort voor een bord omdat het door de grove, vezelige structuur niet goed 

gedraaid kan worden, een techniek die bij de Romeinen al bekend was. Het stuk 

791  Vgl. Brinkkemper 1993: 36-37; Behre 1985.

Figuur 12.2 
Veldfoto van waterput 10 (structuur 116). 
Foto Archol

Figuur 12.3 
Zijaanzicht van waterput 10 (structuur 116), 
kleuren voor houttaxa als in figuur 12.1. 
Tekening: Archol/O. Brinkkemper. Schaal 1:20
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was zo gesleten dat sporen van de bewerking niet meer zichtbaar waren. Het is dan 

ook niet zeker dat dit bord gedraaid is. Wel was vast te stellen dat de randen niet 

dunner gemaakt zijn, zodat kon worden uitgesloten dat het om de bodem van een 

duigenemmer of bodem/deksel van een kleine ton ging. Het bord bevat genoeg 

jaarringen voor dendrochronologisch onderzoek. Dit leverde een post quem-datering 

op van na 209 n.Chr. 

Bij het overige Romeinse hout valt op dat zowel de essen- en elzenhouten staander van 

respectievelijk huis 551 en 553 (figuren 12.5 en 12.6) als de esdoornen paal uit een losse 

kuil (figuur 12.7) braamsporen bevatten. Deze vertonen echter niet hetzelfde patroon, 

zodat niets gezegd kan worden over eventuele gelijktijdigheid. Van de staanders kon 

de vorm van de snede worden vastgelegd; bij 551 is die licht gebogen (figuur 12.8), 

bij 553 is het een sterk gebogen snede. Door de datering van twee essen792 op zomer/

winter 97 n.Chr. is duidelijk geworden dat beide tot hetzelfde erf van huisstructuur 551 

behoren.

792  V.7622 en v.7650.

Figuur 12.4 
Mogelijk bord van eik (Quercus), v.2096. 
Foto Archol. Schaal 1:2

Figuur 12.5 
Essenhouten (Fraxinus excelsior) staander en 
losse paal uit huisstructuur 551. Foto: BIAX-
Consult

Figuur 12.6 
Aangepunte plank van els (Alnus, v.7536) die 
als middenstaander is aangetroffen in huis-
structuur 553. Foto: BIAX-Consult
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12.3.3 Periode B of C (Romeinse tijd/vroege middeleeuwen voor 800 
n.Chr.)

Het hout dat aan deze periode is toegeschreven, is afkomstig van drie waterputten. 

De taxaverdeling van het hout dat aan periode B of C is toegewezen (N=145), bevat 

enkele taxa die ontbreken in de houtspectra uit de ijzertijd en de Romeinse tijd (figuur 

12.9). Opvallend is dat nu veel naaldhout is verwerkt. Het betreft voornamelijk hout 

dat als lariks of fijnspar (Larix decidua/Picea) is gedetermineerd (16 stuks) en daarnaast 

een stuk van zilverspar (Abies alba). Deze soorten leveren duurzaam hout. Daarnaast 

komen enkele stuks hazelaar (Corylus avellana) en takken van wilg (Salix) voor die niet 

in periode A of B voorkwamen. Els is in deze tussenperiode de talrijkste soort met 49%, 

gevolgd door es (22%). Bij de omrekening naar minimum aantal bomen verschuift de 

dominantie echter naar eik.793 

793  Deze verschuiving wordt met name veroorzaakt door de lange planken die zijn gebruikt in 
structuur 516 die de gehele lengte van een boom vereisen .

Figuur 12.7 
Esdoornen (Acer) paal uit losse kuil met lange 
aanpunting en duidelijk bewerking van bijl, 
v.6931. Foto: BIAX-Consult

Figuur 12.8 
Structuur 551, v.7650, essenhouten (Fraxinus 
excelsior) staander met afdruk van lichtgebo-
gen bijlsnede. Foto: BIAX-Consult
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De stukken naaldhout zijn alle afkomstig van een waterput (waterput 4, structuur 77) 

die van een ton gemaakt is (figuren 12.10 en 12.11). De hoepels die de duigen bijeen 

hielden zijn van essenhout. Lariks, fijnspar en zilverspar zijn niet inheems en worden 

hier pas sinds de laatste eeuwen geteeld. Het gaat hier dus om geïmporteerde tonnen, 

waarvan het meest dichts bijzijnde herkomstgebied Midden- en Zuid-Duitsland is. Na 

gebruik van de inhoud zijn ze hergebruikt als waterputbeschoeiing. Het stuk zilverspar 

is dendrochronologisch gedateerd ná 176 n.Chr. Doordat het hergebruikt hout betreft, 

en een onbekend aantal jaarringen ontbreekt, is deze put toegewezen aan periode B of 

C.

Periode B/C: Romeinse tijd/VME-800
N=145

Abies

Alnus

Corylus

Fraxinus

Larix/Picea

Quercus

Salix

Indet.

Figuur 12.9 
Relatief aandeel van de aangetroffen houttaxa 
in periode B of C

Figuur 12.10 
Zijaanzicht van waterput 4 (structuur 77), 
kleuren voor houttaxa als in figuur 12.9. 
Tekening: Archol/O.Brinkkemper. Schaal 1:20

Figuur 12.11 
Duigen van naaldhout uit structuur 77. 
Foto: BIAX-Consult
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Zevenentwintig stuks hout zijn afkomstig van waterput nr. 213 (structuur 516; figuur 

12.12). Het constructiehout van de waterput is voornamelijk van eik, maar er is ook 

es en els verwerkt in de vierkante bekisting. De drie stuks wilg en de hazelaar zijn 

onbewerkte takken die geen onderdeel uitgemaakt hebben van de constructie. De 

voor de bekisting gebruikte houttaxa komen niet kriskras door de structuur voor, maar 

min of meer geclusterd. Men heeft mogelijk ter plekke planken en balken gemaakt 

(telkens uit een boom of van een hergebruikt stuk hout) en die direct verwerkt. 

Slechts van de drie essen794 was het aantal jaarringen toereikend voor dendrochrono-

logisch onderzoek, de eiken bevatten niet meer dan maximaal circa 45 jaarringen. De 

twee essen die onderzocht zijn leverden helaas geen datering op. 

Van twee van de eiken was de stamcode 18, wat betekent dat ze van een uitgeholde 

stam afkomstig zijn. De hoekpaal van eik795 heeft twee haaks op elkaar geplaatste 

sleuven waarin planken rusten. Deze zijn met een eiken borgpen vastgezet (figuren 

12.13-14). Dit lijkt ter plekke voor de constructie gemaakt, maar er is ook sprake van 

hergebruikt hout, zoals te zien is in figuur 12.15, waar in de kopse kant van de elzen 

plank796 twee uitgesleten, in de constructie niet functionele gaten zijn aangetroffen.

Op diverse stukken zijn bewerkingssporen aangetroffen. Dit zijn naast scheursporen 

door klieving zowel bijlsporen (gebogen bijl van minimaal 6,5 cm, figuur 12.16) als 

disselsporen (figuren 12.17 en 12.18). De aangetroffen gaten zijn zo gesleten dat 

niet meer te zien is hoe ze gemaakt zijn. De grote variatie aan bewerkingssporen en 

puntvormen op een beperkt aantal stukken wijst er ook op dat niet alles tegelijkertijd is 

gemaakt voor de constructie.

794  v.6457, v.6458 en v.6480.
795  v.6463.
796  V.6461.

Figuur 12.12
Waterput 213 (structuur 516, bovenaan-
zicht), kleuren voor houttaxa als in figuur 
12.9. Tekening: Archol/O.Brinkkemper. 
Schaal 1:20
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Figuur 12.13 
Waterput 213 met eiken (Quercus) hoekbalk 
met sleuven en borgpengat. Foto: Archol

Figuur 12.14 
Eiken (Quercus) hoekbalk met sleuven voor 
planken en gaten voor (eiken) borgpennen 
(v.6463). Foto: BIAX-Consult

Figuur 12.15 
Elzen (Alnus) plank, met twee uitgesleten 
kopse gaten die niet functioneel zijn in de 
putconstructie: hergebruik, v.6481. Foto: BIAX-
Consult
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Figuur 12.16 
Gebogen bijlsnede op v.6460. 
Foto: BIAX-Consult

Figuur 12.17 
Disselsporen op v.6484. 
Foto: BIAX-Consult

Figuur 12.18 
Gedisselde plank, v.6465. 
Foto: BIAX-Consult
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Van waterput 225 (structuur 528, figuur 12.19) zijn 97 stuks hout gedetermineerd. Er 

zijn 66 stuks elzen en 24 stuks essen rondhout verwerkt, meestal met schors en al. Dat 

laatste wijst op primair gebruikt hout. Naast rondhout zijn ook gekliefde halve palen, 

balken en planken aangetroffen, die verder zijn bijgewerkt met een bijl en een enkele 

keer met een dissel (figuur 12.20). Behalve els en es zijn ook hazelaar en wilg gebruikt 

en is een fragment eik gevonden.

Deze manier van construeren van een waterput wijkt af van de Romeinse waterput van 

deze vindplaats, en is in de vroegmiddeleeuwse exemplaren de meest gebruikelijke 

(bijv. structuur 508 en 514). Op basis van de constructie is het dus mogelijk dat ook 

structuur 528 een vroegmiddeleeuwse ouderdom heeft. Uit de Romeinse periode 

hebben we echter maar een waterput, wat de vergelijkingswaarde beperkt maakt.

Figuur 12.19 
Bovenaanzicht van waterput 225 (structuur 528). 
Foto:Archol

Figuur 12.20 
Aangepunte palen met braamsporen, 
boven schuin=bijl, onder loodrecht=dissel. 
Foto: BIAX-Consult
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Drie van de essen uit structuur 528 hebben ten minste zestig jaarringen en spint (twee 

ook wankant), waardoor ze geschikt zijn voor dendrochronologisch onderzoek, ook al 

geven ze minder vaak een match met een referentiecurve (die veelal van eik is). Er is 

een monster opgestuurd voor onderzoek, wat echter geen datering opleverde.

12.3.4 Periode C: vroege middeleeuwen (voor 800 n.Chr.)

Inleiding
Waar in periode B sprake was van vijf verschillende houttaxa en in B/C van zeven 

(naast indet.), zijn in periode C maar liefst twaalf houttaxa gedetermineerd bij een 

totaal van 280 stuks hout (figuur 12.21). Els komt met 32% het talrijkst voor, gevolgd 

door eik en es (elk 23%) en wilg (12%). De talrijkste taxa in de Romeinse tijd zijn dat 

dus ook in de vroege middeleeuwen. Esdoorn, hazelaar en iep (Ulmus) zijn nog met 

meerdere stuks vertegenwoordigd, van kardinaalsmuts (Euonymus europaeus), beuk 

(Fagus sylvatica), wegedoorn, sporkehout (Rhamnus frangula) en vlier (Sambucus) is 

telkens een exemplaar gevonden. De beuk en sporkehout hebben met zekerheid als 

plank in structuur 515 en pen in structuur 521 onderdeel uitgemaakt van de constructie 

van een waterput, de overige determinaties van de eenmalig voorkomende taxa zijn 

van bewerkt, los (tak)hout. Na omrekening naar minimum aantal bomen blijft de els 

dominant, gevolgd door es en eik. De overige taxa zijn alle terug te brengen tot een 

enkele boom(tak). 

Vrijwel al het hout is afkomstig van tien waterputten, hetzij van de constructie, hetzij 

uit de vulling. Slechts een stuk is niet afkomstig van een waterput: een esdoornen paal 

uit een waterkuil (structuur 507). 

Er zijn verschillende typen waterputten aangetroffen. Het eerste hier onderscheiden 

type heeft liggend hout, soms met vier verticale hoekbalken. Deze constructiewijze 

doet denken aan blokhutbouw. Dit type komt voor bij structuur 512, 514 en 522. 797 

Ook structuur 503 heeft een basis van liggend hout, maar hierin komt ook veel verticaal 

constructiehout voor. Structuur 508 heeft eveneens vier hoekbalken, maar per zijde 

slechts een horizontale plank.

797  Structuur 514 (waterput 211) is uitvoerig beschreven in de MA-scriptie van Laura Klerkx: 
Klerkx 2010.

Periode C: VME 500 -800
N=280

Acer

Alnus

Corylus

Euonymus

Fagus

Fraxinus

Quercus

Rhamnus c.

Rhamnus f.

Salix

Sambucus

Ulmus

Indet.

Figuur 12.21 
Relatief aandeel van de aangetroffen 
houttaxa in periode C
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Vier andere waterputten hebben beschoeiingen van verticale planken (structuur 

82, 515 en 518). Er zijn binnen dit tweede type waterput twee verschillende vormen 

herkenbaar: vierkant (515 en waarschijnlijk 82) en rond (518).

Het derde type, eveneens met verticaal georiënteerd hout, is de ‘boomstamput’, die 

in structuur 517 en 521 voorkomt. De drie typen worden in de volgende subparagrafen 

nader besproken.

Waterputten met blokhutbouw
Blokhutbouw komt voor bij structuur 503, 508, 512, 514 en 522. De best bewaard 

gebleven beschoeiing van dit type is structuur 514 (waterput 211, figuur 12.22). Het 

merendeel van de gebruikte palen is afkomstig van els, zes zijn van wilg798. Soms zijn 

pennen gebruikt om het frame aan elkaar te zetten zoals te zien is in figuur 12.23 waar 

in de elzenstam twee eiken pennen en een eiken keg zijn gebruikt.

Bij met name de elzen is vaak de schors nog aanwezig, zoals bij structuur 528 uit 

periode B of C ook al geconstateerd is. Ze hebben een beperkte diameter (gem. 11,4 

cm) en zijn krom en knoestig, wat wijst op gebruik van lokale bomen. Ook ten minste 

een van de wilgenstammen (v.7794) wijst op lokaal gebruik: een kleine stam die in 

twee takken splitst en daardoor ‘normaal’ niet bruikbaar is als paal, is alsnog gebruikt 

door een van de zijtakken te verwijderen (figuur 12.24). Men ging kennelijk zuinig om 

met het beschikbare hout. Twee stuks eikenhout (v.7797 en v.7798) zijn van wortels, 

waarvan er een met zekerheid bewerkt is (figuur 12.25), wat wederom wijst op zuinig 

houtgebruik. De onbewerkte wortel kan afkomstig zijn van een boom die (veel) later de 

put is ingegroeid en daarmee dus jonger is. 

798  V.7776, V.7790, v.7791, v.7794, v.7795 en v.7796.

Figuur 12.22 
Bekisting van het onderste deel van 
waterput 211 (structuur 514, vlak 5), 
kleuren als in figuur 12.21. Tekening: 
Archol/O.Brinkkemper.
Schaal 1:20

Figuur 12.23 
Elzenhouten (Alnus) paal met eiken 
(Quercus) pennen (v.7768). 
Foto: BIAX-Consult
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Figuur 12.24 
Wilgenstam (Salix, v.7794) die splitst in 
twee takken, waarvan er een is afgekapt. 
Foto: BIAX-Consult

Figuur 12.25 
Gebruik van aangepunte wortel van eik 
(Quercus, v.7798). Foto: BIAX-Consult

Figuur 12.26 
Wagenwiel aan de basis van de 
plaggenwand in het bovenste deel 
van waterput 211, structuur 514. 
Foto: Archol

Figuur 12.27 
Wagenwiel binnen plaggenwand van 
het bovenste gedeelte van waterput 
211 (structuur 514, vlak 4; kleuren als 
in figuur 12.21). Tekening: Archol/O.
Brinkkemper. 
Schaal 1:20
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Op een hoger gelegen niveau had deze waterput een plaggenwand, en aan de basis 

daarvan, boven de hiervoor beschreven constructie, lag een kennelijk gedumpt 

wagenwiel (figuren 12.26, 27 en 28).

De meeste spaken van het wiel zijn van eikenhout.799 De as en een spaak die daar nog 

in vast zat zijn van elzenhout (v.7737, figuur 12.29a en b), evenals de twee velgstukken 

van het wiel (v.7732 en 7756, zie figuur 12.27). Ook de verbindingspen tussen de twee 

velgdelen is van els (figuur 12.30). Een reconstructie van het wiel is weergegeven in 

figuur 12.31. Vaak zijn middeleeuwse wielen in hun geheel van eikenhout gemaakt. 

De keuze voor elzenhouten velgen kan te maken hebben met de eenvoudigere 

bewerkbaarheid tot de benodigde gebogen vorm of met een tekort aan kwalitatief 

beter (eiken)hout. Dat de as uit de kern/stam van een els is gemaakt, wat het geheel 

heel kwetsbaar maakt, wijst op het laatste. 

799  V.7733, v.7734, v.7735, v.7736 en v.7754.

Figuur 12.28 
Wagenwiel op het onderste houten frame van 
waterput 211. Foto: Archol

Figuur 12.29
(a) Wielas van elzenhout (Alnus) (links) met 
eiken (Quercus) spaken (v.7737).
(b) Detail met versieringen/meetringen 
(rechts). Fotos: BIAX-Consult

a b
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Twee losse stukken bewerkt essenhout die geen onderdeel zijn van de putbeschoeiing 

of van het wiel bleken aan elkaar te passen (v.7738 en 7799, figuur 12.32). Ze zijn 

duidelijk onderdeel van een constructie met diverse pengatverbindingen, maar 

welke constructie is onduidelijk. Naast losse stukken els, es, wilg en eik die mogelijk 

afkomstig zijn van de constructie zijn twee bewerkte taxa gevonden die daar niet bij 

horen. Het is een tak van vlier (v.7755, figuur 12.33a en 12.33b) en een aangepunte paal 

van wegedoorn (v.7723.2). Vlier wordt niet veel teruggevonden bij houtonderzoek, 

terwijl het waarschijnlijk wel onderdeel was van de lokale vegetatie. De kwaliteit voor 

constructies is slecht, maar soms is het gebruikt in kleine gebruiksvoorwerpen of in 

pennen bij de productie van schoenen.800 Het is echter ook bekend dat deze struik een 

symbolische functie had bij de afweer van het kwade. Datzelfde wordt wel beweerd 

van de wegedoorn, maar ook hiervoor geldt dat het een struik was die gewoon in de 

omgeving voorkwam.

800  Zie Van der Meer et al. 2009.

Figuur 12.30 
Verbindingspen van twee velgdelen, alle van 
elzenhout (Alnus, v.7732). Foto: BIAX-Consult

Figuur 12.31 
Reconstructietekening van het wiel. 
Tekening: R. Timmermans
Schaal 1:8
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De vierkante waterput 210 (structuur 512) is ook voornamelijk horizontaal beschoeid, 

maar er is hier vrij weinig hout bewaard gebleven, zodat het beeld van de constructie 

nogal fragmentarisch is (figuren 12.34 en 12.35). 

Uit deze waterput zijn palen, planken en balken van es, els, eik en iep teruggevonden 

die gekliefd en vervolgens aangepunt zijn. Bij een deel van de stammen is de schors 

nog aanwezig, wat wijst op primair gebruik. De stamcode 8 geeft aan dat de twee 

iepen aan een zijde bewerkt zijn geweest, maar ook deze hadden nog schors. Twee 

van de essen bevatten meer dan zestig jaarringen. Een hiervan is bemonsterd voor 

dendrodatering, maar helaas gaf dit geen resultaat.

Waterput 219 (structuur 522) is eveneens wat minder goed bewaard gebleven (figuur 

12.36). Een belangrijk deel van de constructie lijkt bepaald te zijn geweest door 

gekliefde planken en palen van es, waar in de meeste gevallen nog schors aanwezig 

was. Ook alle drie de esdoorns en de helft van de elzen hadden nog schors, de eiken 

balk niet. Door de vervallen staat is niet helemaal zeker of het hier de resten van een 

horizontale beschoeiing betreft.

Figuur 12.32 
Twee aan elkaar passende stukken essen-
hout (Fraxinus excelsior, v.7738 en 7799) 
van een onbekende constructie. Foto: BIAX-
Consult

Figuur 12.33
Tak van vlier (Sambucus nigra) met afgekapte 
zijtakken (v.7755). Foto: BIAX-Consult
Figuur 12.33b Detail van afgekapte zijtak 
vlier (Sambucus nigra). Foto: BIAX-Consult

a

b



466	naaldwIjk

Figuur 12.34 
Veldfoto van structuur 512. Foto: Archol

Figuur 12.35 
Bovenaanzicht van waterput 210 (structuur 
512), kleuren voor houttaxa als in figuur 12.21. 
Tekening: Archol/O.Brinkkemper. Schaal 1:20

Figuur 12.36 
Bovenaanzicht van waterput 219 (structuur 
522), kleuren voor houttaxa als in figuur 12.21. 
Tekening: Archol/O.Brinkkemper. Schaal 1:20
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Waterput 206 (structuur 508) bestaat uit vier horizontale planken/balken en vier 

verticale hoekpalen waarvan er twee gekliefd zijn (figuur 12.37). De verticale palen 

zijn alle van els, de horizontale elementen tweemaal van els en tweemaal van iep 

(figuren 12.38 en 39). Naast scheursporen door klieving zijn op het hout sporen van het 

bewerken met een bijl en mogelijk een dissel gevonden. In de hoekpalen zijn loodrecht 

op elkaar sleuven gemaakt voor de bevestiging van de horizontale elementen (figuren 

12.40 en 41). Wederom is op de meeste elementen nog schors aanwezig en betreft het 

kromme, wat knoestige bomen. 

Figuur 12.37 
Veldfoto van waterput 206 (structuur 508) 
met op de voorgrond een plakkaat stengels. 
Foto: Archol

Figuur 12.38 
Bovenaanzicht (links) en zijaanzicht 
(rechts) van waterput 206 (structuur 
508), kleuren voor houttaxa als in figuur 
12.21. Tekening: Archol/O.Brinkkemper. 
Schaal 1:20
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Figuur 12.39 
Horizontale balk van els (Alnus, v.7323), aan 
twee kanten aangepunt om in de sleuven te 
passen van de hoekbalken. Foto: BIAX-Consult

Figuur 12.40 
Kromme hoekbalken uit structuur 508 van els 
(Alnus) met sleuven voor de horizontale delen. 
Foto: BIAX-Consult

Figuur 12.41 
Twee loodrecht op elkaar staande sleuven in 
elzen (Alnus) hoekpaal (v.7164). Foto: BIAX-
Consult
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De geringe hoeveelheid beschoeiing die hier resteert, doet vermoeden dat er 

meer geweest moet zijn om destijds te voorkomen dat de put instortte. De goede 

conservering van alle horizontale elementen en van de verticale tot een hoogte van 

tientallen centimeters boven de horizontale (zie zijaanzicht figuren 12.37 en 38), maakt 

niet aannemelijk dat er door verrotting in de bodem veel van het hout is vergaan. 

Mogelijk zijn planken hergebruikt of is de putwand bekleed geweest met een plakkaat 

stengels zoals aangetroffen tegen een van de zijkanten (figuur 12.37). 

Waterput 201 (structuur 503) bevat naast de horizontale blokbouwelementen ook veel 

verticale planken, waardoor het een overgangsvorm genoemd zou kunnen worden 

tussen de hier onderscheiden typen (figuren 12.42 en 12.43).

Figuur 12.42 
Veldfoto van waterput 201 (structuur 503). 
Foto: Archol

Figuur 12.43 
Bovenaanzicht van waterput 201 (structuur 
503), kleuren voor houttaxa als in figuur 12.21. 
Tekening: Archol/O.Brinkkemper. Schaal 1:20
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Figuur 12.44 
Hoekpaal van iepenhout (Ulmus) met twee 
blinde gaten voor dwarsverbindingen (v.7377). 
Foto: BIAX-Consult

Figuur 12.45 
Doorsnede van geboord blind gat in iepen 
hoekpaal (Ulmus, v.7377). Foto: BIAX-Consult

Figuur 12.46 
Drie horizontale verbindingsplanken van 
gekliefde iepen (Ulmus, vnrs. 7379, 7380, 
7381. Foto: BIAX-Consult
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Het liggende hout van deze waterput is gemaakt van iepenhout, en ook twee van de 

drie hoekbalken zijn van deze houtsoort. De derde hoekbalk is van essenhout, evenals 

vier van de vertikaal geplaatste planken. Drie andere planken zijn van els, evenals een 

vierde balk die wat los staat van de verdere constructie (v.7390). Een los gevonden duig 

is van eik. Net als bij structuur 508 zijn hier in de hoekpalen gaten gemaakt waarin de 

horizontale planken vastgezet kunnen worden. Het betreft echter geen doorlopende 

sleuven, maar geboorde blinde gaten (figuren 12.44 en 12.45). De horizontale planken 

zijn gekliefd en aan beide zijden aangepunt (figuur 12.46). Ook bij deze waterput 

bevat vrijwel al het hout nog schors. Eén es (v.7385) heeft genoeg jaarringen voor 

dendrochronologisch onderzoek. Ook deze bezit nog schors, zodat geen sprake zal 

zijn van hergebruikt hout. Het ingestuurde monster heeft echter helaas geen datering 

opgeleverd. 

Al met al is het houtgebruik bij dit type waterputten redelijk consistent. De gebruikte 

houttaxa zijn over het algemeen els, iep en es met incidenteel wilg, esdoorn en eik, 

en er is veelal hout met schors verwerkt. De gebruikte houttaxa kunnen in de directe 

omgeving van de nederzetting verzameld zijn.

Waterputten met verticale beschoeiing van planken
De drie waterputten van dit type (structuur 82, 515 en 518) hebben alle een 

verschillende vorm. Van waterput 9 (structuur 82) is de vorm niet meer goed te bepalen 

(zie figuren 12.47 en 48). Het hout staat ogenschijnlijk niet meer in verband. Er lijken 

nog twee rechte zijden bewaard gebleven, het hout van de beide andere zijden lijkt 

verplaatst, mogelijk doordat de waterput oudtijds ingestort is. De resterende vorm 

lijkt wel op een vierkante beschoeiing zoals waterput 212 (structuur 515). Waterput 9 is 

beschoeid met elzenhouten palen en balken. In twee gevallen betreft het rondhouten 

palen met schors, in de overige gevallen is het hout door slordige klieving en 

aanpunting (met een bijl en mogelijk een dissel?) bewerkt tot balken en planken. Van 

v.1415 zijn twee stuks hout bemonsterd. Hiervan lijkt de (enige) es een fragment van 

een hoepel, die mogelijk onderdeel heeft uitgemaakt van de constructie, maar het kan 

ook een losse vondst zijn.

Waterput 212 (structuur 515) heeft een vierkant bovenaanzicht (figuur 12.49). 

Opmerkelijk is dat de beide hiervan bewaard gebleven hoekpalen van essenhout zijn, 

terwijl de verticale planken vrijwel allemaal van els zijn, naast een van es en een van 

beuk.

In veel gevallen betreft het gekliefde en bijgewerkte radiale planken (stamcode 7 en 

14). Daarnaast komt in mindere mate tangentiaal hout voor. Bij drie stuks hout is 

(mogelijk) schors waargenomen, veel minder dan bij de bovenbesproken waterputten 

met horizontale beschoeiing. De planken hebben een vrij gelijkmatige dikte van rond 3 

cm. V.6743, een es met honderd jaarringen, is ingestuurd voor datering maar gaf geen 

resultaat.

Waterput 215 (structuur 518) is de ronde variant van de verticaal beschoeide waterput 

(figuren 12.50 en 12.51). Het houtgebruik is echter volledig afwijkend van alle eerder 

besproken waterputten, want deze is nagenoeg geheel van eikenhouten planken 

vervaardigd. Stamcode 15 overweegt hier, wat betekent dat het tangentiale planken 

betreft (‘dosse’). Mede hierdoor is het aantal aanwezige jaarringen steeds beperkt, 

er is dan ook geen enkel stuk geschikt voor dendrochronologisch onderzoek. Ook de 

enige es is een tangentiale plank met te weinig jaarringen voor dendrochronologisch 

onderzoek. De dikte van de planken is veelal 3-5 cm. Door het gebruik van de rechte, 
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Figuur 12.47 
Veldfoto van waterput 9 (structuur 82). 
Foto: Archol

Figuur 12.48 
Bovenaanzicht van waterput 9 (structuur 82), 
kleuren voor houttaxa als in figuur 12.21. 
Tekening: Archol/O.Brinkkemper. Schaal 1:20

Figuur 12.49 
Naaldwijk-Hoogeland, bovenaanzicht van 
waterput 212 (structuur 515), kleuren voor 
houttaxa als in figuur 12.21. Tekening: 
Archol/O.Brinkkemper. Schaal 1:20
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ongeveer even dikke planken geeft deze waterputbeschoeiing een meer afgewerkte 

indruk dan de eerder besproken horizontaal beschoeide exemplaren. De planken zijn 

gekliefd en met een bijl bijgewerkt tot een tweezijdige aanpunting, soms met gaten 

die lijken te wijzen op secundair gebruik (figuur 12.52).

‘Boomstamputten’
De laatste twee waterputten met verticale planken uit periode C zijn waterput 218 

(structuur 521) en waterput 214 (structuur 517). De constructie van waterput 218 lijkt 

sterk afwijkend, met een rechte en een boogvormige zijde (figuur 12.53). Dit hout 

zit in een groter geheel van een ronde put. Waarschijnlijk is het een restant van een 

oorspronkelijk grotere, ronde beschoeiing die is ingeklapt. De huidige vorm, waarbij 

een groot deel van de waterputinsteek ongebruikt blijft en slechts een heel kleine put 

gebruikt wordt, lijkt zeer onpraktisch.

Een aanzienlijk deel van de gebruikte eikenhouten planken bevat nog gaten met 

daarin pennen. Soms maken deze kennelijk onderdeel uit van de waterputconstruc-

tie, zoals de pen in figuur 12.54 die samen met een getordeerd stuk houttouw twee 

onderdelen verbindt. Meestal is dit echter niet het geval zoals te zien is in figuur 

12.55. De vele niet-functionele pen-gatverbindingen wijzen op hergebruik en kunnen 

Figuur 12.50 
Veldfoto waterput 215 (structuur 518). 
Foto: Archol

Figuur 12.51 
Bovenaanzicht van waterput 215 (structuur 
518), kleuren voor houttaxa als in figuur 
12.21. Tekening: Archol/O.Brinkkemper. 
Schaal 1:20
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mogelijk in verband gebracht worden met scheepshout. Teruggevonden scheepshout 

bestaat vaak uit kromgegroeide (eiken rond)houten spanten en radiale planken die 

hieraan bevestigd werden middels pen-gatverbindingen. De gaten komen dan per 

spant op een rijtje dwars op de plank, en op regelmatige afstanden van elkaar komen 

dergelijke rijtjes voor, afhankelijk van de afstand van de verschillende spanten in het 

schip. Dit soort gatenrijen zijn tijdens dit onderzoek niet aangetroffen. Bovendien zijn 

de meeste eiken niet radiaal uit de stam gehaald maar betreft het bijna tangentiale 

planken of (stukken van) uitgeholde, gedisselde stammen of zoals gebruikelijk 

in boomstamputten (stamcode 18, figuur 12.56). Dit soort planken zijn door de 

houtstructuur met grote stralen kwetsbaar voor splijten wanneer ze gebruikt worden 

in (huizen)bouwconstructies. Bij zeeslag is deze kwetsbaarheid nog veel sterker, zodat 

gebruik als scheepshout niet voor de hand ligt.801 Aan de andere kant zijn er erg veel 

gaten aangetroffen die ook in boomstamputten niet functioneel zijn, soms kennelijk 

willekeurig midden in een plank (figuur 12.56), soms wel een regelmaat vertonend, 

801  Mond.meded. Y.Vorst en L. Koehler van RCE-NISA.

Figuur 12.52
 Twee planken uit structuur 518,  boven, v.6549 
van eik (Quercus), onder, met gat v.6493 van es 
(Fraxinus excelsior),. Foto: BIAX-Consult

Figuur 12.53 
Bovenaanzicht van waterput 218 (structuur 
521), kleuren voor houttaxa als in figuur 12.21. 
Tekening: Archol/O.Brinkkemper. Schaal 1:20
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maar dan loodrecht op de hierboven besproken richting, langs de rand van de planken 

(figuren 12.57 en 58). In deze gaten, met wisselende diameters, werden vaak pennen 

aangetroffen van met name wilg, maar ook els, es, eik en sporkehout. Hierin waren 

soms keggen aanwezig (figuur 12.59), wat gebruikelijk (maar niet exclusief) is bij 

scheepshout.

Figuur 12.54 
Pen van wilgen hout (Salix) en getordeerd 
houttouw voor verbinding in de putcon-
structie structuur 521. Foto: Archol

Figuur 12.56 
Gedisselde binnenkant van uitgeholde eiken 
(Quercus) stam met elzen (Alnus) pen middenin 
(v.8011.10). Foto: BIAX-Consult
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Figuur 12.56 
Gedisselde binnenkant van uitgeholde eiken 
(Quercus) stam met elzen (Alnus) pen middenin 
(v.8011.10). Foto: BIAX-Consult

Figuur 12.57 
Eikenhouten plank (Quercus, v.8011.6) met 
een groot aantal gaten langs de rand, niet-
functioneel in de waterput: hergebruik, 
mogelijk scheepshout. Foto: BIAX-Consult

Figuur 12.58 
Eikenhouten plank (Quercus, v.8011.4) met een 
groot aantal gaten langs de rand, niet-func-
tioneel in de waterput: hergebruik, mogelijk 
scheepshout. Foto: BIAX-Consult
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Er zijn weinig schepen bekend uit de vroege middeleeuwen. Waarschijnlijk werd er 

in deze periode (ook) een type schip gebruikt dat een soort overgangsvorm is tussen 

uitgeholde boomstamkano’s en schepen van planken en spanten. Hierbij is de bodem 

een uitgeholde stam (dus een stamcode 18, net als bij boomstamputten). Aan de 

bovenzijde worden hierop planken bevestigd, het zogenaamde ‘opboeien’.802 Naast de 

planken met gaten langs de rand zijn er ook tweemaal planken aangetroffen die aan 

elkaar bevestigd waren met kleine houten pennen die niet door en door gingen, als een 

soort spijkers (figuren 12.60 en 61). Mogelijk is dit ook hergebruikt scheepshout.803

802  Mond. meded. W.Waldus en J. Verweij. Van de laatste is ook recent een scriptie verschenen 
naar hergebruik van mogelijk scheepshout in waterputbeschoeiingen van de opgraving 
Oegstgeest-Rijnfront, Verweij 2010. Hänninen & Vermeeren in prep.

803  Mond. meded. R. de Leeuwe.

Figuur 12.59 
Pen van wilg (Salix) met essen keg (Fraxinus 
excelsior, v.8011.4d en e). Foto: BIAX-Consult

Figuur 12.60 
Radiaal eikenplankje v.8011.x op uitgeholde 
eikenstam v.8011.11 (Quercus), vastgezet met 
houten pennen van els (Alnus) en wilg (Salix) 
die niet door en door gaan. Foto: BIAX-Consult
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Eén van de eiken804 bevat genoeg jaarringen voor dendrochronologisch onderzoek, 

maar omdat geen spint en bast aanwezig is en er sprake is van hergebruikt hout, is 

dit monster niet voor datering ingestuurd. Het zou eventueel een terminus post quem 

datering voor het mogelijke scheepshout kunnen geven.

Een opmerkelijke vondst in deze waterput is een zorgvuldig aangepunt paaltje met 

een diameter van 2-3 cm van kardinaalsmuts (figuur 12.62), dat in figuur 12.53 als een 

spie in een plank is ingetekend. Het is echter voor een spie uitzonderlijk en onhandig 

lang (meer dan 41 cm). Onduidelijk is of dit stuk primair of secundair is aangebracht. 

Hout van kardinaalsmuts wordt zelden aangetroffen. Eenmaal is een middeleeuws 

heiligenbeeldje in Alkmaar aangetroffen van deze soort.805 De soort heeft dus 

kennelijk wel een bijzondere betekenis. Het is echter ook een struik die gewoon 

in deze omgeving in de duinen groeide, net zoals het sporkehout dat als pen werd 

aangetroffen. 

Waterput 214 (structuur 517) is als boomstamput beschreven. Veel boomstamputten 

zijn vervaardigd uit twee of meer delen van een overlangs gekliefde en vervolgens 

uitgeholde (of van nature holle?) boomstam. Vervolgens worden deze delen dan vaak 

weer aan elkaar gezet met behulp van pengatverbindingen, klampen of touwen. Dit 

exemplaar is echter vierkant met op de hoekpunten palen van es en daartussen op 

de zijden losse eikenhouten plankdelen met stamcode 18 (figuur 12.63 en 64). Ook in 

deze waterput zijn, net als in waterput 218, een groot aantal gaten, vaak met pennen 

aanwezig. Zeven hiervan zijn van hazelaar, vijf van els, drie van eik en een van es. 

Keggen zijn in deze pennen niet aanwezig. Soms lijken stukken met pennen aan elkaar 

verbonden voor versteviging en het onderlinge verband, zoals v.6265 aan v.6421 

(figuren 12.64 en 65). Vaak zijn echter weer pengaten gevonden die geen verband 

houden met de putconstructie en wijzen op hergebruik, mogelijk van scheepshout. 

804  V.8011.x.
805  Kooistra 1991.

Figuur 12.61 
Deel van de twee essenhouten (Fraxinus 
excelsior) planken 8011.8 die aan elkaar gezet 
zijn met houten pennen die niet door en door 
gaan, hergebruikt mogelijk scheepshout. 
Foto: BIAX-Consult

Figuur 12.62 
Veelzijdig aangepunte, dunne paal van 
kardinaalsmuts (Euonymus europaeus) uit 
waterput 218, structuur 521. Foto: BIAX-
Consult
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In figuur 12.66 is een mooi voorbeeld te zien van gaten langs de rand van een plank, 

mogelijk gebruikt voor het eerder genoemde opboeien. De (plank)delen met stamcode 

18, die dan van de oorspronkelijke ‘kanobodem’ moeten komen, zijn hier met circa 

6 cm echter vrij dik is. Daarnaast zijn ook hier gaten aangetroffen die raadselachtig 

onregelmatig verspreid over de hele plank aanwezig zijn, hetgeen niet verklaarbaar is 

in het scheepshout, maar evenmin in boomstamputten (figuren 12.67a en b). Ook is er 

een verdwaalde ijzeren nagel gevonden in v.6428, bovenste van figuur 12.67.

Figuur 12.63 
Veldfoto van structuur 517. 
Foto Archol

Figuur 12.64 
Zijaanzicht van waterput 214 (structuur 517), 
kleuren voor houttaxa als in figuur 12.21. 
Tekening: Archol/O.Brinkkemper. Schaal 1:20
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Figuur 12.65 
Eikenhouten plank in twee delen (Quercus, 
v.6265 en 6266) met pen van hazelaar (Corylus 
avellana) voor verbinding aan v.6421-3. Foto: 
BIAX-Consult

Figuur 12.66 
Eikenhouten (Quercus) plank met diverse 
gaten van pen-gatverbindingen (v.6440.7). 
Foto: BIAX-Consult

Figuur 12.68 
Esdoornpaal (Acer) met lange ontschorste 
banen. Foto: BIAX-Consult
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Figuur 12.67a 
Twee eikenhouten (Quercus) planken met 
diverse gaten en ijzeren nagel (structuur 517, 
boven v.6428 met ijzeren nagel, onder v.6435. 
Foto: BIAX-Consult

Figuur 12.67b 
Twee eikenhouten (Quercus) planken met 
diverse gaten en ijzeren nagel, structuur 
517 boven v.6428, onder v.6435. Tekening: 
Archol/O.Brinkkemper. Schaal 1:20
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De eiken bevatten steeds te weinig jaarringen voor dendrochronologisch onderzoek, 

de essen tellen vaak juist wel meer dan zestig jaarringen. De essen lijken ook niet 

hergebruikt; ze bevatten geen niet-functionele pen-gatverbindingen en hebben 

regelmatig nog schors. Het voor datering ingestuurde monster leverde helaas geen 

resultaat op.

Ten slotte is in deze put nog een losse paal van esdoorn gevonden die mogelijk 

als welpaal heeft gediend (v.6431). Er zijn lange banen van het ontschorsen op 

aangetroffen (figuur 12.68). 

Samenvattend zijn er in periode C twee boomstamputten aanwezig waarin veel 

eikenhout is verwerkt, in een van beide gevallen aangevuld met essen. Drie met 

verticale planken beschoeide waterputten zijn er in een ronde vorm met eikenhout, 

een vierkante vorm met voornamelijk elzenhout en een tweede, mogelijk ooit 

vierkante van eveneens elzenhout. Ten slotte zijn er vier met horizontale balken of 

planken beschoeide waterputten waarin els en es in twee gevallen de belangrijkste 

elementen zijn, els en iep in de derde en els en wilg in de laatste. De laatste waterput 

uit periode C heeft zowel horizontale als verticale beschoeiingselementen met iep, es 

en els met ongeveer gelijke aandelen.

12.3.5 Periode C of D (vroege middeleeuwen voor 800 n.Chr.-1000 
n.Chr.)

Vijf waterputten, met 65 stukken hout, zijn gedateerd in periode C of D. Het betreft 

de structuren 78, 79, 83, 505 en 525. Het algehele houtgebruik voor deze waterputten 

is weergegeven in figuur 12.69. Er is een sterk overwicht van els. Deze dominantie 

blijft bestaan na omrekening naar het minimum aantal bomen. Vrijwel alle eiken zijn 

afkomstig uit structuur 525, de overige structuren bevatten voornamelijk elzen. 

Waterput 5 (structuur 78) is vierkant, beschoeid met verticale elzenhouten planken 

en op de hoekpunten rondhouten palen (figuren 12.70 en 71). De planken zijn 

voornamelijk tangentiaal uit het hout gehaald (stamcode 15), en evenals het 

rondhout vrijwel steeds nog van schors voorzien. De enige essenhouten vondst maakt 

mogelijk geen deel uit van de oorspronkelijke constructie. Wellicht is het een (later 

aangebrachte) extra versteviging. Opvallend bij deze waterput zijn de lange punten 

met fijne facetten van een bijl.

Periode C/D: VME

N=65

Alnus

Fraxinus

Quercus

Ulmus

Figuur 12.69 
Relatief aandeel van de aangetroffen houttaxa 
in periode C of D
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Figuur 12.70 
Veldfoto van structuur 78. 
Foto: Archol

Figuur 12.71 
Bovenaanzicht van waterput 5 (structuur 78), 
kleuren voor houttaxa als in figuur 12.69. 
Tekening: Archol/O.Brinkkemper. Schaal 1:20

Figuur 12.72 
Veldfoto van structuur 79. Foto: Archol
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Ook de vierkante waterput 6 (structuur 79) is een verticaal beschoeide put van 

elzenhout (figuren 12.72 en 73). In deze put zijn echter geen rondhouten hoekpalen 

geplaatst, maar planken, ook hier tangentiaal gekloofd en met een bijl bijgewerkt. 

De onderkant is plat gemaakt, wat afwijkt van de meeste andere putten die van 

aangepunt hout gemaakt zijn. Alle stukken hebben schors, op de balk met stamcode 

10 na (v.2407).

Van waterput 10 (structuur 83) is hoofdzakelijk liggend hout bewaard gebleven. De 

constructie wekt de indruk tot het blokbouwtype te behoren (figuren 12.74 en 75). 

Het feit dat hier ook juist het liggende hout bemonsterd is, kan echter een vertekend 

beeld opleveren. Het betreft twee elzen, een es en een eik. Het stuk eikenhout is een 

tangentiale plank (stamcode 16), het overige hout is (nagenoeg) rondhout, steeds met 

schors. Op de elzen paalpunt zijn sporen van een (licht) gebogen snede aangetroffen 

die gezien de loodrechte braamsporen van een dissel afkomstig moeten zijn (figuur 

12.76). De eik is bemonsterd voor dendrochronologisch onderzoek, maar leverde geen 

datering.

Figuur 12.73 
Bovenaanzicht van waterput 6 (structuur 79), 
kleuren voor houttaxa als in figuur 12.69. 
Tekening: Archol/O.Brinkkemper. Schaal 1:20

Figuur 12.74 
Structuur 83 in het veld. Foto: Archol
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Figuur 12.75 
Bovenaanzicht van waterput 10 (structuur 
83), kleuren voor houttaxa als in figuur 12.69. 
Tekening: Archol/O.Brinkkemper. Schaal 1:20

Figuur 12.76 
Gebogen snede met loodrechte braamsporen: 
dissel op paal van els (Alnus) v.1544, structuur 
83. Foto: BIAX-Consult

Figuur 12.77  
Bovenaanzicht van waterput 203 (structuur 
505), kleuren voor houttaxa als in figuur 12.69. 
Tekening: Archol/O.Brinkkemper. Schaal 1:20
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Waterput 203 (structuur 505) is sterk vergelijkbaar met waterput 5 en 6, verticaal 

beschoeid en (min of meer) vierkant (figuur 12.77). Op een essenhouten hoekplank 

na zijn alle gebruikte planken, balken en palen van elzenhout, waar veelal nog schors 

aanwezig was. Ze zijn gekliefd en met een bijl aangepunt. 

Waterput 222 (structuur 525) is eveneens een vierkante, verticaal beschoeide waterput, 

die met elzen en een aantal eiken is beschoeid. Er is veel els gebruikt, maar ook vijf 

eiken palen, planken en balken806, en een iep807 zijn erin verwerkt. Eén van de elzen is 

knoestig, met gekliefde punt (figuur 12.79). Eén van de eiken vertoont duidelijk sporen 

van hergebruik (figuren 12.80 en 81), met gaten die afgekapt zijn in de ‘platte’ punt. 

Deze eik is dendrochronologisch gedateerd op 698 ± 6 n.Chr. Vanwege de tekenen van 

hergebruik moet de waterput laat in periode C of vroeg in periode D worden geplaatst. 

806  Subnrs. 2, 6, 7,8 en 15.
807  Subnr. 14.

Figuur 12.78 
Bovenaanzicht van waterput 222 (structuur 
525), kleuren van houttaxa als in figuur 12.69. 
Tekening: Archol/O.Brinkkemper. 
Schaal 1:20

Figuur 12.79 
Gekliefde knoestige punt van els (Alnus, 
v.8053.4). Foto: BIAX-Consult

Figuur 12.80 
Eiken (Quercus) plank met gaten die bij herge-
bruik als platte onderkant zijn ‘gehalveerd’ 
(v.8053.6). Foto: BIAX-Consult
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De waterputtypen van periode C of D sluiten al met al goed aan bij die van periode 

C met over het algemeen een verticale beschoeiing en een vierkante vorm. Het 

houtgebruik vertoont eveneens opmerkelijke overeenkomsten. Ook in periode C 

waren de vierkant beschoeide waterputten hoofdzakelijk van elzenhout. Het zou 

goed kunnen dat er sprake is van twee afzonderlijke constructiefasen binnen de 

verticaal beschoeide putten, ronde (alleen in periode C) met eikenhout en vierkante 

met hoofdzakelijk elzenhout. De putten met horizontale beschoeiing lijken ook een 

eigen, afwijkende groep te vormen, waarbij gevarieerder houtgebruik voorkomt met 

algemener gebruik van de duurzamere houttaxa eik, iep en es. Structuur 83 sluit hier 

goed bij aan

12.3.6 Periode D: vroege middeleeuwen (800-1000 n.Chr.)

Uit periode D zijn 68 stukken onderzocht. Het aantal gebruikte houttaxa is veel 

beperkter dan in periode C. Het gaat in hoofdzaak om els (46%) en eik (38%), 

daarnaast zijn vijf essen en een iep verwerkt (figuur 12.82). Daarbij dient wel te worden 

aangetekend dat het hier om slechts twee waterputten (structuur 523 en 524) gaat, 

tegen tien in periode C. Verder zijn uit deze periode houtresten van een huis gevonden: 

NH08-10.

Figuur 12.81 
Eiken (Quercus) plank in detail, met gaten 
die bij hergebruik als platte onderkant zijn 
‘gehalveerd’ (v.8053.6). Foto: BIAX-Consult

Figuur 12.82 
Relatief aandeel van de aangetroffen hout-
taxa in periode D

Periode D: VME 800-1000
N=68

Alnus

Fraxinus excelsior

Quercus spec.

Ulmus spec.

Indet.
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Waterput 220 (structuur 523) is een ingeklapte ronde put met een mengeling aan 

hergebruikt hout (figuren 12.83 en 84). Het duidelijkste stuk scheepshout uit de 

opgraving is hieruit afkomstig: v.7975 is een spant van elzenhout (figuren 12.85-87). 

Het gaat om een spant van een opgeboeide boomstamkano, dat op basis van de vorm 

en positie van de pen-gatverbindingen mogelijk van het Utrecht-type is. De korte kant 

volgt de vorm van de bodem van het vaartuig; de lange kant het boord. De hoogte van 

het boord is dan minstens 60-70 cm geweest. De oorspronkelijke grootte is niet goed 

vast te stellen.808 

Het spant bestaat uit een kromgegroeide tak zoals die vaak gebruikt werd in de 

scheepsbouw. Ze werden en worden zelfs speciaal daarop uitgezocht uit bosbestanden 

of ‘gekweekt’. Ook zijn er tangentiale eiken planken aangetroffen die met ijzeren 

nagels aan resten van andere planken vastzaten (figuren 12.88 en 89). Ook dit is zeer 

waarschijnlijk scheepshout. Daarnaast zijn weer enkele stukken van uitgeholde eiken 

(stc 18) aangetroffen met pen-gatverbindingen die mogelijk van scheepshout zijn. 

De pennen zijn van es en eik, eenmaal is een keg van eik aangetroffen. Er zijn soms 

dubbele pengaten aanwezig en gaten die bij het hergebruik zijn gehalveerd (figuren 

12.89 en 90). Er zijn echter ook gekliefde en platgemaakte eiken planken (stc 7/14) en 

gekliefde elzen stammen (stc 5) die waren bijgewerkt tot radiale planken (stc 14a), die 

ondanks de pen-gatverbindingen zeker geen scheepshout zijn. Hierin is een pen van els 

aangetroffen.

808  Mondelinge mededeling drs. Wouter Waldus (ADC ArcheoProjecten). Vergelijk Van de Moor-
tel (2011).

Figuur 12.83 
Veldfoto waterput 220 (structuur 523). 
Foto: Archol
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Figuur 12.84 
Bovenaanzicht van waterput 220 (structuur 
523), kleuren van houttaxa als in figuur 12.82. 
Tekening: Archol/O.Brinkkemper. Schaal 1:20

Figuur 12.85 
Elzenhouten (Alnus) spant uit waterput 220 
(structuur 523), met zekerheid een stuk 
hergebruikt scheepshout (v.7975). Foto: BIAX-
Consult

Figuur 12.86 
Detail van elzenhouten (Alnus) spant (v.7975), 
met van nature kromgegroeide bocht. Foto: 
BIAX-Consult
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De dendrochronologische datering van deze put is ná 960, maar het hout is 

hergebruikt en de datering post quem, dus daarmee komt de datering heel laat in 

periode D uit of begin periode E. Het aardewerk heeft de doorslag gegeven voor 

toewijzing aan periode D.

De tweede waterput uit periode D betreft een verticaal beschoeide, vierkante waterput 

(nr. 221, structuur 524, figuren 12.91 en 12.92), waarin de gekliefde elzen weer 

veelvuldig schors bevatten. Op de punten zijn enkele malen sporen van een vrijwel 

rechte bijl of dissel gevonden (figuren 12.93 en 94). Daarnaast is er een aangepunte 

paal van iep en een gekliefde essen plank gevonden. Er is in de constructie van deze 

waterput dus grote overeenkomst met de verticaal beschoeide, vierkante put van 

periode C en met die van periode C/D. Op basis van de constructie en het houtgebruik 

kan dan ook geen uitspraak worden gedaan over een toewijzing van deze laatste 

waterputten aan een van beide fasen. 

In periode D zijn de twee aangetroffen waterputten verticaal beschoeid, in een geval 

betreft het een ronde put met eik en els en in het andere geval een vierkante met els. 

In periode C was bij de verticaal beschoeide waterputten hetzelfde beeld, rond met eik 

en vierkant met els.

Figuur 12.87 
Detail pen-gatverbindingen elzen (Alnus) 
spant met eiken (Quercus) pen. Foto: BIAX-
Consult

Figuur 12.88 
Eiken plank (Quercus) met nagels aan andere 
plank bevestigd (v.7972-4). Foto: BIAX-Consult

Figuur 12.89 
Eiken (Quercus) planken met nagels en (dub-
bele) gaten: hergebruikt hout, mogelijk (deels) 
scheepshout. Foto: BIAX-Consult
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Huis NH08-10 (structuur 570) heeft vijf paalpunten opgeleverd, vier zekere en een 

waarschijnlijke eik (zie H5, paragraaf 5.4.1 en kaartbijlage 5.7). Geen van deze eiken 

had genoeg jaarringen voor dendrochronologisch onderzoek. Het aardewerk plaatst de 

plattegrond in de middeleeuwen. Uitgaande van de typologische kenmerken dateert 

het huis uit de Karolingische periode.

Figuur 12.90 
Half gat op de platgemaakte onderkant, wat 
wijst op hergebruikt hout. Foto: BIAX-Consult

Figuur 12.91 
Veldfoto waterput 221 (structuur 524). 
Foto: Archol

Figuur 12.92 
Bovenaanzicht van waterput 221 (structuur 
524), kleuren voor houttaxa als in figuur 12.82. 
Tekening: Archol/O.Brinkkemper. Schaal 1:20
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12.3.7 Periode D of E (vroege-/volle middeleeuwen)

Twee horizontaal beschoeide waterputten konden niet nauwkeuriger gedateerd 

worden dan periode D of E. Het betreft de waterputten 1 en 3 (structuur 69 en 76). 

Onderzoek aan achttien stukken hout levert een verdeling van de gebruikte houttaxa 

op die in figuur 12.95 is weergegeven met vijftien stuks elzenhout en drie stuks 

wilg. Deze waterputten wijken wat betreft houtgebruik duidelijk af van de oudere 

horizontaal beschoeide putten uit periode C en periode C of D, waarin ook veel eiken 

en essen voorkomen. De steekproef is echter erg klein met achttien determinaties.

Figuur 12.93 
Rechte snede op elzenhout (Alnus), waarschijn-
lijk van dissel vanwege loodrechte braamsporen 
(v.7941.4). Foto: BIAX-Consult

Figuur 12.94 
Snede van meer dan 5 cm, vrijwel recht, op els 
(Alnus, v.7941.22). Foto: BIAX-Consult
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Waterput 1 (structuur 69, figuur 12.96) is opgebouwd uit plaggen en een horizontale 

beschoeiing. Er zijn tien planken en palen in verwerkt, alle van els. In vrijwel alle 

gevallen was de schors nog aanwezig. De planken zijn gekliefd en bijgewerkt met een 

grote bijl. Eenmaal lijkt de scheuring pas na het aanpunten te hebben plaatsgevonden, 

wat zou kunnen wijzen op hergebruik. De overige stukken lijken echter alle primair 

gebruikt. Ook de pennen zijn in dit geval duidelijk onderdeel van de waterputconstruc-

tie (figuur 12.97). Ze zijn alledrie gedetermineerd als wilg. 

Waterput 3 (structuur 76) is een vierkante, horizontaal beschoeide waterput, waarvan 

vijf constructie-elementen zijn gedetermineerd, alle van els (figuur 12.98). De planken, 

balken en palen zijn gekliefd en met een bijl (grof) aangepunt. Ook hier leek eenmaal 

de punt voor de scheuring te zijn aangebracht, wat dan mogelijk op hergebruik zou 

wijzen, maar in vier gevallen was de schors nog aanwezig wat weer wijst op primair 

gebruik.

Periode D/E: VME 800 -1000/LME
N=18

Alnus

Salix

Figuur 12.95 
Relatief aandeel van de aangetroffen houttaxa 
in periode D of E

Figuur 12.96 
Bovenaanzicht van waterput 1 (structuur 69), 
kleuren voor houttaxa als in figuur 12.95. 
Tekening: Archol/O.Brinkkemper. Schaal 1:20

Figuur 12.97 
Elzen planken (Alnus) met wilgen pennen 
(Salix). Foto: BIAX-Consult
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Het is opmerkelijk dat deze beide waterputten dezelfde horizontale beschoeiingswijze 

en het zelfde houtgebruik vertonen als een van de drie waterputten van periode E, 

terwijl de beide waterputten uit periode D verticaal beschoeid zijn, maar in een van de 

gevallen wel weer met els.

12.3.8 Periode E: volle middeleeuwen (900/1000-1200 n.Chr.)

De structuren die aan periode E zijn toegewezen, zijn drie waterputten en een huis. Het 

totale houtgebruik voor deze fase is afgebeeld in figuur 12.99 (N=26). Bij omrekening 

naar minimum aantal gebruikte bomen wordt de dominante rol van els nog wat 

duidelijker en verdwijnen de verschillen bij es en eik. 

Een plaggenput (waterput 2, structuur 72) heeft een beschoeiing van vijf stuks 

elzenhout opgeleverd, dit keer in slechts een geval nog met schors (figuur 12.100). Het 

betreft een horizontale beschoeiing van het blokbouw-type van balken en een plank. 

De uiteinden zijn verdund zodat ze in sleuven een onderling verband vormen (figuur 

12.101). Er zijn zowel sporen aangetroffen die wijzen op gebruik van een bijl als een 

dissel, zelfs op dezelfde punt (figuren 12.102-104). Ook zijn inkapsporen gevonden die 

de basisbewerking zijn voor het maken van een balk van een stuk rondhout (figuur 

12.105). 

Figuur 12.98 
Bovenaanzicht van waterput structuur 76, 
kleuren voor houttaxa als in figuur12.95. 
Tekening: Archol/O.Brinkkemper. Schaal 1:20

Alnus

Fraxinus excelsior

Quercus spec.

Indet.

Figuur 12.99 
Relatief aandeel van de aangetroffen houttaxa 
in periode E
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Figuur 12.100  
Bovenaanzicht van waterput 2 (structuur 72), 
kleuren voor houttaxa als in figuur 12.99. 
Tekening: Archol/O.Brinkkemper. Schaal 1:20

Figuur 12.101 
Sleuf voor verbinding in hoekpaal van els 
(Alnus) van waterput 2, structuur 72. Foto: 
BIAX-Consult

Figuur 12.102 
Vrijwel rechte bijlsnede op elzen (Alnus) balk, 
v.378. Foto: BIAX-Consult

Figuur 12.103  
Bijlsnedes op elzen (Alnus) balk, v.379. 
Foto: BIAX-Consult
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Figuur 12.104  
Mogelijk disselsporen op elzen (Alnus) balk, 
v.379. Foto: BIAX-Consult

Figuur 105 
Inkapsporen op elzen (Alnus) balk v.380, 
gemaakt op het rondhout (stc 1) waarna met 
bijl of dissel het ‘losse’ hout is weggekapt tot 
een balkvorm (stc 9). Foto: BIAX-Consult

Figuur 12.106 
Veldfoto van waterput 8 (structuur 81; 
foto Archol)
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Een vierkante, verticaal beschoeide waterput 8 (structuur 81 ) heeft planken en balken 

opgeleverd waarvan alleen nog de met een bijl gemaakte punten over zijn. Er zijn zes 

stuks onderzocht, alle van els, waarvan tweemaal met schors (figuren 12.106 en 107).

Ook de verticaal beschoeide, vierkante waterput 12 (structuur 118) is geheel van elzen 

planken gemaakt, er zijn er vijf gedetermineerd, alle zonder schors (figuren 12.108 en 

109).

Circa 10 m ten oosten van huis NH07-10 is in werkput 31 een brandplek gevonden die 

vermoedelijk aan een tweede huis uit periode E toebehoort. Deze brandplek bevatte 

sporen met twee aangepunte essen balken, waarvan v.2023 genoeg jaarringen had 

voor dendrochronologisch onderzoek. 

Al met al zijn in periode E alle drie de waterputten met elzenhout beschoeid, ongeacht 

of de beschoeiing horizontaal of verticaal was aangebracht.

Figuur 12.107  
Bovenaanzicht van waterput 8 (structuur 81), 
kleuren voor houttaxa als in figuur 12.99. 
Tekening: Archol/O.Brinkkemper. Schaal 1:20

Figuur 12.108  
Veldfoto waterput 12 (structuur 118). 
Foto: Archol

Figuur 12.109  
Bovenaanzicht van waterput 12 (structuur 
118), kleuren voor houttaxa als in figuur 12.99. 
Tekening: Archol/O.Brinkkemper. Schaal 1:20
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12.3.9 Periode F: middeleeuwen (onscherp gedateerd) en nieuwe tijd

Het hout van constructies die niet binnen maximaal twee perioden kon worden 

gedateerd is in deze ‘periode F’ geplaatst. Het betreft 47 stuks hout (figuur 12.110), 32 

daarvan zijn afkomstig van waterput 202 (structuur 504). Es en els spelen de hoofdrol 

in deze periode, wat (in omgekeerde volgorde) ook zo blijft bij de omrekening naar 

minimum aantal gebruikte bomen. Van wilg en hazelaar zijn takken gevonden, het 

iepenhout is mogelijk van een recente wortel afkomstig. 

Waterput 202 (figuren 12.111 en 112) is een vierkante put met gebruik van verticaal 

hout. De constructie past vooral in de middeleuwen. Twintig stuks hout hiervan zijn 

van es, waarmee deze waterput wat betreft houtgebruik afwijkt van alle andere 

onderzochte middeleeuwse putten. In de enige onderzochte Romeinse waterput 

Periode F: onscherp
N=47

Alnus

Corylus

Fraxinus

Quercus

Salix

Ulmus

Figuur 12.110  
Relatief aandeel van de aangetroffen houttaxa 
in periode F

Figuur 12.111  
Veldfoto van waterput 202 (structuur 504). 
Foto: Archol
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(waterput 10, structuur 116) was wel uitsluitend essenhout gebruikt. Bij waterput 202 

gaat het voornamelijk om planken en balken die veelal tangentiaal uit de stam zijn 

gehaald door klieving (figuur 12.113), waarna ze met een bijl zijn aangepunt. Op enkele 

stukken werden de afdrukken van een bijl met rechte snede aangetroffen, vaak met 

grote bramen (figuur 12.114). 

Naast de essen komt els achtmaal voor, meestal in de vorm van planken, maar in dit 

geval ook radiaal. Eik is tweemaal aangetroffen, hazelaar en een mogelijk onbewerkte 

iep (wortelhout?) beide eenmaal. Veel van de essen en elzen in deze waterput bevatten 

nog schors, maar er zijn ook niet functionele gaten en een verbrande zone die doen 

vermoeden dat een deel van het hout is hergebruikt. 

Figuur 12.112  
Bovenaanzicht van waterput 202, structuur 
504, kleuren voor houttaxa als in figuur 12.110 
Tekening: Archol/O.Brinkkemper. Schaal 1:20

Figuur 12.113  
Detail van scheursporen door klieving op 
essen plank (Fraxinus excelsior, v.7313). Foto: 
BIAX-Consult
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Verschillende essen en een eik bevatten genoeg jaarringen voor dendrochronologisch 

onderzoek en zijn niet op voorhand verdacht van hergebruik. Hiervan is de es met 

v.7325 onderzocht, maar dit leverde helaas geen datering op. 

Naast deze waterput zijn drie elzenhouten palen met schors afkomstig van een 

waterput met plaggenbeschoeiing (structuur 526) en zijn een eik en twee elzen 

aangetroffen in twee afzonderlijke (water)kuilen (resp. structuur 530 en onbekend). 

Beide elzen vertonen kapsporen van een brede bijl met een iets gebogen snede (figuur 

12.115). Daarnaast zijn nog drie losse palen aangetroffen die niet aan een structuur 

kon worden toegewezen, tweemaal els en eenmaal eik. Eén van de elzen vertoont 

zaagsporen (figuur 12.115). 

Ten slotte zijn drie elzen, een eik en een wilg afkomstig van een beschoeiing met 

onbekend structuurnummer uit de volle of late middeleeuwen of nieuwe tijd. De 

eik heeft circa zestig jaarringen, maar helaas geen spint. Toch is er een poging 

Figuur 12.114  
Detail van aangepunte essenpaal 
(Fraxinus excelsior) met bijl- en braam-
sporen. Foto: BIAX-Consult

Figuur 12.115 
Gezaagde elzenhouten paal (Alnus, v.449 
linksonder), en lange elzenhouten punt vol 
bijlsporen (Alnus, v.1626). Foto: BIAX-Consult



hout   501

gedaan deze te dateren, wat een post quem opleverde na 1592 n.Chr. Daarmee is de 

beschoeiing in de nieuwe tijd te plaatsen. Opvallend is dat de curve waarmee deze 

plank gedateerd werd uit West-Duitsland was, in tegenstelling tot vrijwel alle andere 

dateerbare eiken uit Naaldwijk die met Nederlandse curven zijn gedateerd. Daarbij 

is de t-waarde van de datering zeer hoog (6,68) wat betekent dat dit hout met grote 

waarschijnlijkheid uit West-Duitsland afkomstig is.

De enige waterput uit periode F is een met verticale, vierkante, voornamelijk 

essenhouten planken beschoeide waterput.

12.4 Conclusie met beantwoording van de vraagstellingen

In onderstaande paragrafen worden de onderzoeksvragen per hoofdthema 

beantwoord. Veel van de specifieke vragen kunnen niet beantwoord worden met het 

houtonderzoek. In de volgende paragrafen wordt alleen ingegaan op de vragen die 

wel met de beschikbare gegevens kunnen worden beantwoord. Per periode wordt een 

samenvatting van de resultaten gegeven.

 

Landschap
*	 Hoe	zag	het	landschap	in	en	rond	de	nederzetting	er	uit?	Welke	begroeiing	was	

aanwezig	en	in	hoeverre	heeft	de	mens	hierop	invloed	gehad?	Welke	veranderingen	
zijn	er	tussen	100	voor	en	1500	n.Chr.	in	het	landschap	opgetreden?	Op	welke	wijze	
hebben	de	bewoners	zich	aangepast	en	gebruik	gemaakt	van	het	landschap	waarin	
zij	leefden?	Welke	veranderingen	traden	gedurende	de	bewoning	daarin	op?

Het hier onderzochte hout bestaat vrijwel geheel uit constructiehout en geeft dus 

informatie over het hout dat de mens heeft geselecteerd en niet direct over het 

landschap. Omdat echter is aangetoond dat het meeste hout waarschijnlijk van lokale 

herkomst is, kan toch iets over het landschap gezegd worden. Veranderingen door de 

tijd zijn moeilijk aan te geven omdat de aantallen per periode zo sterk verschillen.

Uit periode A, de ijzertijd of inheems Romeinse tijd, zijn slechts twee determinaties 

beschikbaar, die bovendien van hetzelfde stuk hout kunnen zijn. Het betreft rondhout 

van eik. Van periode B, de Romeinse tijd, konden zeventien stuks hout gedetermineerd 

worden. Daarvan zijn er acht uit waterput 10. De beschoeiing hiervan bestaat voor 

zover gedetermineerd uit essenhouten planken. Een bord en twee pennen van 

pen-gatverbindingen zijn van eikenhout. Het is in dit geval niet duidelijk of de pen-

gatverbindingen functioneel onderdeel uitmaakten van de waterput of dat ze wijzen 

op hergebruikt hout. De aangetroffen houtsoorten in de Romeinse tijd omvatten 

verder nog esdoorn en wegedoorn. Al deze soorten kunnen op mineraalrijke, niet al te 

natte gronden gegroeid hebben.809 De elzen zullen afkomstig zijn uit nattere milieus, 

bijvoorbeeld elzenbroekbos in de lage zones rondom de haakwal.810

Drie waterputten dateren uit de Romeinse tijd of de Merovingische/Karolingische 

tijd (periode B/C). Eén ervan is een hergebruikte ton met duigen van fijnspar of larix 

naast een van zilverspar. Oorspronkelijk zijn deze boomsoorten niet inheems in onze 

streken, ze worden pas vanaf de 18e eeuw aangeplant voor commerciële doeleinden 

en tegen zandverstuivingen.811 De ton is met de inhoud en al geïmporteerd. Midden- 

of Zuid-Duitsland is de meest nabije natuurlijke groeiplaats voor dit naaldhout. De 

twee andere waterputten uit periode B/C hebben vierkante beschoeiingen, de ene 

hoofdzakelijk van eik, de tweede van els en es.

809  Wegedoorn: Weeda et al. 1987, 176; esdoorns: Weeda et al. 1988, 22 e.v.
810  Weeda et al. 1985, 93 e.v.
811  Buis 1985.
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Bij het construeren van de waterputten is door alle perioden vanaf de Romeinse tijd 

veelvuldig gebruik gemaakt van elzenhout waarbij de schors nog aanwezig was. Het 

betreft daarom in ieder geval primair verwerkt hout. De wat onzorgvuldige werkwijze 

(vaak door klieving), kleine diameter en grote hoeveelheid knoesten en bochten doet 

ook vermoeden dat er niet veel zorg is besteed aan de verwerving en verwerking van 

het hout, en dat het daarom uit de directe omgeving van de nederzetting afkomstig 

zal zijn geweest.812 Omdat elzen een vochtige tot natte groeiplaats vereisen, kan het 

landschap in alle fasen ten minste ten dele als vochtig tot nat worden gekenschetst. 

Het onderzoek aan botanische macroresten heeft voor alle onderzochte perioden wat 

betreft boomsoorten vooral resten van els opgeleverd, wat eveneens aangeeft dat 

elzenhout het talrijkst beschikbaar was.813

In de elf waterputten van periode C komen twee waterputten voor die (mogelijk) 

gemaakt zijn van uitgeholde boomstammen (structuur 521 zeker en 517 mogelijk). 

Beide bestaan geheel respectievelijk voor een belangrijk deel uit eikenhout. Hänninen 

heeft eveneens een boomstamput onderzocht, eveneens van eikenhout en eveneens 

uit de vroege middeleeuwen.814 Eikenhout groeide in de omgeving van de vindplaats 

waarschijnlijk alleen op de in omvang beperkte haakwal. Het is aannemelijk dat men 

bij de arbeidsintensieve constructie van waterputten een voorkeur heeft gehad voor 

het meest duurzame hout. Eikenhout is de meest duurzame soort die is aangetroffen. 

Gezien de waarschijnlijk beperkte lokale beschikbaarheid, zal de beschikbaarheid 

echter snel uitgeput kunnen zijn. Volgens deze redenatie ligt het voor de hand om 

in de eikenhouten putten de oudste fase binnen periode C te zien. Het is niet zeker 

dat het eikenhout van lokale herkomst is, omdat in beide waterputten aanwijzingen 

voorkomen voor hergebruikt (scheeps?)hout. In dat geval kan het hout oorspronkelijk 

een heel andere herkomst hebben.

Verder komen in deze periode drie met verticale palen of planken beschoeide 

waterputten voor, waarvan twee met uitsluitend of voornamelijk els en een met 

eik. Vier horizontaal beschoeide waterputten hebben een meer divers houtgebruik, 

met kwalitatief ook hoogwaardigere houtsoorten als eik, iep en esdoorn naast els. 

Wederom uitgaande van een voorkeur voor gebruik van duurzamere houtsoorten is 

het aannemelijk dat de horizontaal beschoeide putten binnen periode C ouder zijn van 

de twee vertikaal, met elzenhout beschoeide putten. Eén laatste waterput uit periode 

C heeft zowel horizontale als verticale beschoeiingselementen, maar wat betreft 

houtgebruik sluit deze aan bij de vierkante waterputten met duurzamer hout, in dit 

geval iep en es. Es groeit vooral op mineraalrijke, vochtige grond. Gladde iep of veldiep 

komen vooral voor langs de grote rivieren en in de binnenduinrand op voedselrijke, 

kalkhoudende grond.815

De openheid van het landschap dat door de macrorestenonderzoeken gesuggereerd 

wordt voor een beperkte actieradius zou ook onderzocht kunnen worden met 

aanvullend pollenonderzoek. Daartoe zouden we idealiter moeten beschikken over 

veenafzettingen uit de onderhavige perioden. Die zijn echter uiterst zeldzaam sinds 

de grootschalige veenontginningen vanaf de middeleeuwen in West-Nederland. Een 

indruk van de begroeiing kan ook verkregen worden met behulp van pollenonderzoek 

aan waterputvullingen, maar daarbij geldt dat het pollen hierin, door de geringe 

diameter van het opvangbekken, sterker bepaald is door lokale vegetatie.

Door het onderzoek van zo’n grote hoeveelheid hout zijn ook archeologisch gezien 

zeldzame houtsoorten aangetroffen in periode C, zoals kardinaalsmuts, wegedoorn, 

812  Deze manier van waterputten maken met lokaal elzenhout lijkt erg op die zoals aangetroffen 
bij de opgravingen vanaf 2007 door de gemeente Delft in Midden-Delfland - Harnaschpolder, 
ongepubliceerde gegevens C. Vermeeren/Gemeente Delft.

813  Zie de bijdrage van W.J. Kuijper in dit rapport.
814  Hänninen 2008, 194.
815  Resp. Weeda et al. 1988, 77 en Weeda et al. 1985, 118.
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vlier en sporkehout.816 Kardinaalsmuts en wegedoorn groeien op vergelijkbare 

standplaatsen op voedselrijkere vaak vochtige gronden en in West-Nederland vooral 

in kalkrijke duinen. Sporkehout is gebonden aan lichte, humeuze, zure bodem maar 

kan op veel verschillende standplaatsen voorkomen, waaronder de duinen. Vlier is een 

uitgesproken cultuurvolger die door de mens om velerlei praktische en symbolische 

redenen werd aangeplant, maar ook algemeen voorkomt op stikstofrijke plaatsen, 

met name in de duinen.817 Kennelijk waren de bossen in de binnenduinrand, waar ook 

iepen vandaan zullen zijn gehaald, een belangrijke bron van hout voor de bewoners van 

Naaldwijk.

In de latere perioden zijn de waterputten steeds vaker van els gemaakt, wat erop kan 

wijzen dat duurzamere houtsoorten nauwelijks beschikbaar waren. Vermoedelijk werd 

het spaarzame eikenhout vooral gereserveerd voor de huizenbouw zoals huis NH08-10. 

In periode D is nog een deels met eikenhout beschoeide waterput aangetroffen, maar 

hier is het duidelijkst sprake van hergebruikt scheepshout. Dit zegt dus niets over de 

lokale bosbestanden. In waterput 202 (structuur 504) uit periode F komt eveneens wat 

eikenhout voor. 

Ook de laatmiddeleeuwse waterputten die door Hänninen zijn onderzocht zijn óf van 

eikenhouten tonnen (dus hergebruikt), óf van overwegend elzenhout gemaakt.

Vanaf periode D is els duidelijk het meest gebruikte hout, en het aandeel ervan neemt 

ook toe in de loop van de tijd. In constructies die zich permanent onder water bevinden 

is els een duurzame houtsoort. Beschoeiingen van waterputten zullen echter wel tot 

in het grondwater hebben gereikt, maar daar ook boven hebben uitgestoken. Het feit 

dat voor dergelijke constructies elzenhout is toegepast, wijst erop dat men genoegen 

nam met een eenvoudig beschikbare houtsoort uit de omringende (nattere) gebieden 

en in de regel geen moeite nam om duurzamer hout van grotere afstand te verwerven. 

Duidelijke aanwijzingen voor beheer van het bosbestand en daarmee verbetering van 

de houtkwaliteit zijn niet gevonden. 

Het gebruik van eikenhout in de beschoeiingen van structuur 516, 517, 518, 521 en 523 

en van naaldhout in structuur 77 wijst op de toepassing van duurzamer hout in de laat 

Romeinse periode en de vroege middeleeuwen (structuur 77 en 516 uit periode B/C, 523 

uit periode D, overige uit periode C). Het hout uit ten minste vier van de putten met 

eikenhout vertoont duidelijke sporen van hergebruik in de vorm van niet-functionele 

pen-gatverbindingen en ijzeren nagels. Of de eiken ook voor hun primaire functie in 

de nederzetting zijn gebruikt, kan niet worden bepaald. Daarmee is de groeiplaats 

van de eiken helemaal moeilijk te achterhalen. Eik groeit op vele standplaatsen, maar 

meestal op drogere gronden met een minerale component in de bodem. Dat het soms 

toch om lokale eiken gaat, is zeker door de vondst van bewerkte wortels. Kennelijk 

werd zo zuinig met dit kwalitatief goede hout omgesprongen dat het van ‘top tot 

teen’, in dit geval van tak tot wortel, gebruikt werd. Er is ook zelden rondhout van 

eik teruggevonden: het hout werd ‘opgesplitst’ in de vorm van radiale of tangentiale 

planken óf het is hergebruikt waarbij niet meer te achterhalen was of het van lokale 

herkomst was of ingevoerd. Bij het onderzoek van Hänninen komt eik ook meer in 

haar twee oudste fasen voor, maar in de late middeleeuwen zijn door haar ook twee 

tonputten van eikenhout gedetermineerd. Door het gebruik van tonnen betreft het 

hier zeker hergebruikt hout.

Dendrochronologisch onderzoek kan informatie geven over de herkomst. Van 

de ingestuurde eiken zijn er twee (uit structuur 523 en 525) die dateren met een 

816  Allen zijn gevonden in periode C, de vroege middeleeuwen voor 800 na Chr., waarbij de 
laatste ook in de Romeinse periode B voorkomt.

817  Weeda et al. 1987, 173, 176, 178 en Weeda et al. 1988, 262.
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Nederlands/Vlaamse curve, wat helaas geen heel precieze herkomstbepaling geeft. 

Twee andere zijn gedateerd met een Duitse curve. Dit zijn een paal uit beschoeiing 

323 uit de nieuwe tijd en het Romeinse bord. Gezien de hoogte van de t-waarde is de 

eerste zeker en de tweede mogelijk geïmporteerd. Twee essen uit het Romeinse huis 

(huis NH08-4 uit fase 2, structuur 551) dateren met de curve van de Romeinse weg uit 

Valkenburg (Zuid-Holland). Dit is dus zeker hout uit deze regio.

Es en iep leveren een redelijke kwaliteit hout. Es is gevonden in de Romeinse tijd en 

in de onduidelijk gedateerde periode F. Ook wordt het in periode C ( 450-800 n.Chr.) 

gebruikt, samen met de iep. Wilg wordt opvallend weinig gevonden, alleen in periode 

C is het in palen verwerkt (in periode D/E betreft het pennen) en daarnaast was een 

waterput van vlechtwerk in het onderzoek van Hänninen uit de vroege middeleeuwen 

van wilgenhout. Wilg is ook uitermate geschikt voor vlechtwerk, en is daar vanaf 

de prehistorie tot de huidige dag veel voor toegepast. Periode C heeft verreweg de 

meeste houttaxa opgeleverd, maar heeft dan ook het grootste aantal determinaties. 

Kennelijk gebruikte men veel van wat de omgeving te bieden had, ook de kwalitatief 

mindere struiken als sporkehout, wegedoorn, kardinaalsmuts en vlier. De laatste 

twee hadden in ieder geval geen constructieve functie binnen de waterput waarin ze 

zijn aangetroffen. Hierbij kan ook gedacht worden aan symbolische functies, maar 

pragmatisch gebruik van alles wat voor handen was, lijkt meer voor de hand te liggen.

Doordat niet alleen de houtsoort maar ook de constructiewijze in de vroege 

middeleeuwen niet constant was, zou het houtgebruik plus de constructiewijze een 

gegeven geweest kunnen zijn dat in de loop van de tijd veranderde. Uitgaande van een 

voorkeur voor gebruik van zo duurzaam mogelijk hout zou een latere fase dan hebben 

bestaan uit verticaal beschoeide, vierkante waterputten van hoofdzakelijk elzenhout. 

De horizontaal beschoeide waterputten met voornamelijk iepen- en essenhout zouden 

dan, qua duurzaamheid van het gebruikte hout, tussen beide fasen met verticaal 

beschoeide waterputten in moeten zitten. Deze opeenvolging zou met behulp van 

uitgebreid dateringsonderzoek nader onderzocht kunnen worden.

Een andere mogelijkheid om de relatieve ouderdom van de waterputten te kunnen 

bepalen, kan gevonden worden in het onderzoek aan bronstijdwaterputten uit 

Bovenkarspel. Daar bleek dat de NAP-hoogte van de onderzijde van de waterputten, 

die tot in het grondwater moesten reiken, in de loop van de tijd steeds hoger kwam te 

liggen. Dit zal verband houden met het gegeven dat door de Holocene zeespiegelstij-

ging ook het grondwater geleidelijk omhoog kwam. Bij deze methode kan men beter 

uitgaan van de NAP-hoogte van de onverstoorde ondergrond binnen de waterput dan 

van de maximale diepte van het hout. Met name het verticale hout kan namelijk in 

de grond geslagen zijn tot een diepte onder de grondwaterstand.De waterputten van 

Naaldwijk blijken niet geschikt voor deze dateringsmethoden. De waterputten variëren 

namelijk binnen elke periode. Voor alle perioden valt op dat de onderkant over het 

algemeen rond 1,0 m - NAP schommelt. 

*	 In	hoeverre	werd	de	bewoning	gehinderd	door	de	ligging	nabij	de	Maasmond?	Hoe	
werd	omgegaan	met	stormvloeden	en	verstuivingen	tijdens	de	bewoning	en	met	
wisselingen	tussen	brak	en	zoet	oppervlaktewater?

Uit het feit dat men in alle bewoningsperioden vanaf de Romeinse tijd waterputten 

aanlegde, kan geconcludeerd worden dat het oppervlaktewater geen langdurig 

betrouwbare bron voor zoet drinkwater vormde. Hoogstwaarschijnlijk zal de saliniteit 

hierbij de bepalende factor geweest zijn, en zal het oppervlaktewater dus periodiek 

brak of zout zijn geweest. Dit blijkt ook uit het macroresten onderzoek.
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Houtgebruik in de late ijzertijd
Uit de late ijzertijd of begin van de inheems-Romeinse tijd zijn slechts twee stuks 

hout gedetermineerd, die zelfs nog oorspronkelijk van hetzelfde stuk hout afkomstig 

lijken te zijn geweest. Het betreft eikenhout, waarvan het aantal aanwezige jaarringen 

te weinig is voor dendrochronologisch onderzoek. Dankzij de aanwezigheid van 

spinthout met de laatste groeiring (‘wankant’) is het wel geschikt materiaal voor een 
14C-datering. Het materiaal is ingestuurd. De twee monsters plaatsen het eikenhout 

tussen 42 v.Chr. en 90 n.Chr. (gecalibreerd, 89% zekerheid)818 en tussen 112 v.Chr. en 

64 n.Chr. (gecalibreerd, 93,3 % zekerheid).819

Door de geringe hoeveelheid gegevens kunnen de onderzoeksvragen voor deze 

periode verder niet beantwoord worden.

 

Houtgebruik in de Romeinse tijd 
Uit de Romeinse tijd is hout beschikbaar uit een waterput. Deze waterput bevat zowel 

verticale palen als horizontale beschoeiingselementen van essenhout. Op basis van de 

in totaal zeventien determinaties voor de Romeinse tijd kan helaas geen volledig beeld 

worden verkregen voor deze periode. Bij het eerdere onderzoek door Hänninen zijn zes 

Romeinse waterputten onderzocht. Eén tonput leverde twee duigen van zilverspar op, 

in de overige waterputten overweegt steeds elzenhout.

Bij het huidige onderzoek is een tonput uit de Romeinse tijd of vroege middeleeuwen 

aangetroffen. De ton bestond uit zestien stuks lariks of fijnspar en een duig van 

zilverspar. De duigen werden bijeen gehouden met hoepels van essenhout. Gezien de 

houttaxa is de ton geïmporteerd. Deze ton is dendrochronologisch gedateerd ná 176 

n.Chr.

Bij het huidige onderzoek is dit de enige tonbeschoeiing. Bij het eerdere 

houtonderzoek aan waterputten uit Naaldwijk zijn drie tonputten onderzocht.820 Eén 

ervan dateert uit de Romeinse tijd. Ook hier betrof het zoals bovenstaand vermeld 

naaldhout (zilverspar). Twee andere, laatmiddeleeuwse tonputten uit haar onderzoek 

zijn van elzenhout en nog twee, eveneens laatmiddeleeuwse, van eikenhout. Bij acht 

vroegmiddeleeuwse waterputten uit Hänninen’s onderzoek ontbreken tonputten, net 

als bij de tien waterputten uit periode C van dit onderzoek. Al met al is het aannemelijk 

dat de tonput 4 (structuur 77) uit ons onderzoek ook uit de Romeinse tijd stamt, wat 

overeenstemt met het dendrochronologische onderzoek.

Uit periode B/C stammen twee verticaal beschoeide, vierkante waterputten, waarvan 

een met eik, es en els en de andere met els en es (in volgorde van belangrijkheid). Deze 

twee passen zowel wat betreft de eerdere resultaten van Hänninen als de huidige goed 

in beide perioden.

 

Houtgebruik in de middeleeuwen/nieuwe tijd
Verreweg de meeste waterputten stammen uit de vroege middeleeuwen (voor 1000 

n.Chr.). In deze tijdsspanne komen ronde waterputten naast vierkante, verticaal 

beschoeide en horizontaal beschoeide waterputten voor. Met de variatie in de 

beschoeiing varieert het houtgebruik. De ronde, verticaal beschoeide waterputten 

zijn voornamelijk van eikenhout. De vierkante, verticaal beschoeide exemplaren zijn 

voornamelijk van elzenhout en de horizontaal beschoeide putten zijn naast elzenhout 

(mede) van iepen-, essen- of wilgenhout gemaakt. Een vergelijkbaar patroon kan 

worden afgeleid uit het houtgebruik bij de door Hänninen onderzochte waterputten.

818  V.1380; lab.nr.Poz-36938. 
819  V. 2470; lab.nr. Poz-36939.
820  Hänninen 2008, 192-196.
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De gebruikte houttaxa kunnen op volgorde van duurzaamheid worden geplaatst. 

Als we dan aannemen dat het meest duurzame hout het eerst opgebruikt wordt, 

zouden de eikenhouten, ronde waterputten de oudste zijn, vervolgens de horizontaal 

beschoeide putten met relatief veel iep, es en els en als laatste op de tijdschaal de 

vierkante, verticaal beschoeide elzenhouten waterputten. Wel moet daarbij worden 

aangetekend dat bij de eikenhouten waterputten aanwijzingen zijn gevonden voor 

hergebruik van hout. Oorspronkelijk kan dit hout een heel ander herkomstgebied 

hebben gehad dan de omgeving van Naaldwijk.

In de volle middeleeuwen komen eveneens een horizontaal en twee verticaal 

beschoeide waterputten van elzenhout voor, wat als aanvullend argument kan worden 

gezien voor een jonge positie op de tijdas voor het gebruik van elzenhout. De uit de 

late middeleeuwen stammende waterputten uit het onderzoek van Hänninen zijn 

veelal eveneens in hoofdzaak van elzenhout, maar er komen ook twee eikenhouten 

tonputten voor naast twee elzenhouten tonputten. In tabel 12.2 worden de gegevens 

in een overzicht samengevat.
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periode wp str. beschoeiing rond/vierkant voornaamste houttaxa

B 10 116 horizontaal+verticaal vierkant es

ROM-2 horizontaal mandput els

ROM-3 verticaal rechthoekig els

ROM-4 verticaal rechthoekig els + es/iep/eik

ROM-5 verticaal (ton) rond zilverspar

ROM-6 horizontaal rechthoekig els + es

ROM-7 verticaal rond els

B/C 4 77 verticaal (ton) rond fijnspar/larix + zilverspar

213 516 verticaal vierkant eik + es/els

225 528 verticaal +/- vierkant els + es

C 221 514 horizontaal vierkant els/wilg/eik

210 512 horizontaal vierkant els/es/iep/eik

219 522 horizontaal vierkant es /els/eik/esdoorn

206 508 horizontaal vierkant els/iep

201 503 horizontaal+verticaal vierkant iep/es + els

9 82 verticaal vierkant? els

212 515 verticaal vierkant els + es

215 518 verticaal rond eik 

218 521 verticaal boomstam eik 

214 517 verticaal boomstam? eik/es

C/D 5 78 verticaal vierkant els

6 79 verticaal vierkant els

10 83 horizontaal? vierkant (els + es/eik)

203 505 verticaal vierkant els 

222 525 verticaal vierkant els/eik/iep

VME-1 verticaal boomstam eik

VME-2 verticaal rond? els/es/eik

VME-3 verticaal? rond? els + eik

VME-4 verticaal vierkant es/els

VME-5 verticaal rechthoekig es/els

VME-6 vnl. horizontaal vlechtwerk wilg

VME-9 horizontaal rechthoekig els + wilg

VME-11 horizontaal vierkant els/es

D 220 523 verticaal rond eik + els

221 524 verticaal vierkant els

D/E 1 69 horizontaal vierkant els

3 76 horizontaal vierkant els

V/LME-2 verticaal rechthoekig es + iep/eik

E 2 72 horizontaal vierkant els

8 81 verticaal vierkant els

12 118 verticaal vierkant els

LME-1 verticaal (ton) rond els + es (hoepel)

LME-2 verticaal (ton) rond els + es (hoepel)

LME-3 horizontaal rechthoekig els/eik/es

LME-4 horizontaal ? els

LME-6 verticaal (ton) rond eik + es (hoepel)

LME-7 verticaal (ton) rond eik

LME-8 verticaal vierkant els + es

F 202 504 verticaal vierkant es + els/eik

.

Tabel 12.2 
Naaldwijk-Hoogeland, samenvatting van de 
resultaten van het houtonderzoek aan de 
waterputten. Horizontaal beschoeide water-
putten zijn per definitie vierkant. Voor uitleg 
perioden zie tabel 1. Waterputten uit het 
eerdere onderzoek van Hänninen zijn cursief 
weergegeven
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Botanie en schelpen

13.1 Macroresten uit de Romeinse tijd, middeleeuwen en nieuwe 
tijd

W.J.Kuijper (Faculteit der Archeologie, Universiteit Leiden)

  

13.1.1 Inleiding

Onderzoek van de botanische resten uit diverse sporen van de Romeinse tijd, de 

middeleeuwen en de nieuwe tijd te Naaldwijk heeft veel plantensoorten opgeleverd. 

De rijkdom van de monsters varieert. Sommige sporen bevatten geen, andere alleen 

enkele verkoolde en sommige waterputten veel zaden. 

De resultaten van de Archol-opgraving uit 2007 en 2008 worden in de volgende 

paragrafen beschreven. Daarna volgt een korte vergelijking met het onderzoek van 

2004.

13.1.2 Werkwijze

Op verschillende plaatsen zijn grondmonsters genomen van sporen uit de Romeinse 

tijd (zie bijlage 13.1) en uit de middeleeuwen en nieuwe tijd (bijlage 13.2). Het betrof 

de vullingen van allerlei typen structuren. De grond is in het botanisch laboratorium 

van de Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden met kraanwater door 

zeven gespoeld. De fijnste zeefmaat was hierbij een kwart mm. Omdat in sommige 

gevallen in de fijne fracties veel residu met zeer veel zaden overbleef is in die gevallen 

hiervan een afgemeten deel onderzocht. De aantallen hierin zijn weer teruggerekend 

naar het totale volume van het monster. Met behulp van een microscoop zijn de 

residu’s uitgezocht en konden de meeste zaden e.d. op naam gebracht worden met de 

aanwezige kennis, literatuur en vergelijkingscollectie.

13.1.3 Resultaten

Omdat er op het terrein sporen van verschillende ouderdom aanwezig zijn, 

bespreken we de hoofdperioden apart. Een aantal onderzochte monsters bevatte 

geen zaden en er zijn grote verschillen in rijkdom. Soms een enkel verkoold zaadje, 

soms vele duizenden onverkoolde zaden in een liter grond. Alle determinaties van 

de plantenresten zijn verzameld in drie tabellen. In totaal zijn er 56 grondmonsters 

geanalyseerd op botanische resten uit de verschillende perioden:

-	 34	monsters	uit	de	Romeinse	tij	(bijlage	13.1).	Hiervan	bleken	11	monsters	geen		
zaden	te	bevatten.821

-	 21	monsters	uit	de	middeleeuwen	(bijlage	13.2).	Hiervan	bleken	3	geen	zaden	te	
bevatten.822	

-	 1	monster	uit	de	nieuwe	tijd,	rijk	aan	zaden	(bijlage	13.2)

Late ijzertijd 
Uit deze periode waren slechts enkele sporen aanwezig. De grond uit ploegsporen 

en schone grond in de waterkuil was ongeschikt voor botanisch onderzoek. Uit deze 

periode zijn er dus geen gegevens.

821  V.926, v.7647 (paalkuil), v.7746 t/m v.7751 en v.8157 t/m v.8159 (greppels).
822  V.835 (brandlaag huis), v.6772 (paalkuil) en v.6995 (waterput).

13



510	 naaldwIjk

Romeinse tijd 
Greppels, sloten, hoofdsloten, haardkuil, paalkuilen, paardengraf en een ovenkuil zijn 

onderzocht (bijlage 13.1). Door de hoge ligging ten opzichte van de grondwaterstand 

zijn in de meeste structuren alleen enkele zaden in verkoolde toestand bewaard 

gebleven. In het paardengraf werden echter ook onverkoolde plantenresten 

aangetroffen.823 De zaden hier zijn niet vergaan dankzij de diepe ligging - onder een 

Romeinse greppel - in het grondwater (figuur 13.1).

Een aantal monsters is genomen in greppelvullingen om het gebruik van zones met 

een rechthoekig patroon te kunnen achterhalen. Helaas waren onverkoolde zaden niet 

meer bewaard gebleven en kan over het terreingebruik niets gezegd worden. 

Voedselplanten
De gekweekte soorten die zijn aangetroffen zijn gerst, emmertarwe, broodtarwe, 

rogge, lijnzaad, tuinboon en koriander. Zowel korrels als kaf werden in zeer kleine 

hoeveelheden gevonden. We hebben te maken met het afval dat rondzwierf in de 

nederzetting en dat toevallig in de diverse sporen terecht is gekomen. Vooral gerst 

is een steeds terugkerend gewas. Dit is een aanwijzing dat deze graansoort een 

belangrijk gewas voor de bewoners is geweest. Juist gerst is een graansoort die goed 

op o.a. de hoge kwelder kan groeien, zolang er maar geen overstroming met zeewater 

in het groeiseizoen optreedt.824  

De Romeinen hebben diverse plantensoorten voor het eerst naar Midden- en 

Noord-Europa getransporteerd. Koriander is daarvan een goed voorbeeld. In de 

Romeinse tijd zien we dit keukenkruid voor het eerst op diverse plaatsen in Nederland. 

Na de introductie kan deze plant wel hier verder gekweekt zijn.825 De andere soorten 

waren hier al bekend, hoewel broodtarwe mogelijk een herintroductie is. Rogge is 

zeldzaam als ijzertijdvondst, uit de Romeinse tijd zijn er wat meer vondsten bekend, 

maar pas in de middeleeuwen was rogge een belangrijke graansoort in Nederland. 

Enkele roggekorrels826 uit een haardkuil zijn gedateerd. De 14C ouderdom was 1820 ± 

30 BP827. Na calibratie is de datering 2e eeuw – 1e helft 3e eeuw n.Chr.

Door het geringe aantal waarnemingen valt er niet te zeggen of er binnen de Romeinse 

tijd verschuivingen optreden in het voedselpakket. De enkele vondsten van kafrestjes 

zijn een aanwijzing dat soorten als gerst, emmertarwe, broodtarwe, rogge en lijnzaad 

mogelijk in Naaldwijk verbouwd zijn. Door het fysisch-geografisch onderzoek en 

de vondsten van wilde planten is het duidelijk dat Naaldwijk in een gebied lag met 

geschikte plaatsen voor akkerbouw.

Door het onderzoek van residu’s van gezeefde grond (zeef met mazen van 3 x 3 mm) 

kwamen uit greppelvullingen nog twee verkoolde tuinbonen tevoorschijn (bijlage 13.3). 

De beperkte afmetingen van deze bonen wijzen erop dat het de variëteit minor, de 

paardenboon, betreft.

Wilde planten
In de geanalyseerde grondmonsters ontbreken vrijwel de in het wild verzamelde 

vruchten, noten e.d. De ene sleedoornpit en hazelnoot828 zijn waarschijnlijk 

etensresten. Hetzelfde geld voor de vondst van enkele pitten van braam en vlier. Het is 

ook mogelijk dat deze soorten als wilde struik in de nederzetting gegroeid hebben. Een 

823  V.6988 en v.7207.
824  Bottema e.a. 1980; Van Zeist e.a. 1976.
825  Pals 1997.
826  V.5886.
827  Lab.nr.Poz-36113.
828  V.7207.

Figuur 13.1 
Verkoold gerst uit de Romeinse tijd (5,8x2,9 
mm), v.7207.
Schaal 5:1
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goed zadenassemblage van onverkoold materiaal is alleen in een kuil (paardengraf)829 

aangetroffen (figuur 13.2). De soorten geven de aanwezigheid aan van voedselrijke, 

bewerkte grond (zoals akkers), bermen, vochtige plekken e.d. In de nabijheid waren er 

gebieden, zoals kwelders of kreekoevers, waar een zoutminnende vegetatie groeide. 

Een grondmonster830 van een liter is verzameld in het paardengraf op de plek waar de 

maaginhoud te verwachten was. De plantenresten op deze plaats zijn iets afwijkend. 

Er waren voornamelijk de resten van een soort aanwezig. Het betrof geen zaden maar 

de stukjes van bloemhoofdjes van waarschijnlijk een plant uit de composietenfami-

lie. Daarnaast waren duizenden zaadjes van een soort rus aanwezig. In de allerfijnste 

fractie vielen de vele stuifmeelkorrels op van een plant uit de composietenfamilie 

(Asteraceae) en grassen. Kennelijk heeft het dier vlak voor het overlijden van de 

genoemde planten gegeten. Samen met de overige zaden geeft het aan dat het dier 

in een open landschap in een kustgebied heeft gegraasd. In het gebied groeide een 

vegetatie die beïnvloed werd door zoutwater. Vooral lamsoor is hiervoor kenmerkend; 

het groeit op kwelders of schorren en langs kreken met zout of brak water. 

Dierresten
In de zeefresidu’s zijn overblijfselen aangetroffen van:

-		 Schelpen:	enkele	fragmenten	van	kokkels	(Cerastoderma	edule).
-		 Zoogdieren:	enkele	stukjes	bot,	een	kies	veldmuis/aardmuis	(Microtus	sp.),	een	kies	

bosmuis	(Apodemus	sylvaticus).
-		 Vissen:	enkele	wervels.
-		 Vogels:	enkele	eischaalfragmenten.
Uitgezonderd de muizenkiezen betreft het voedselresten van de mens. 

Middeleeuwen
Paalkuilen, een brandlaag en waterputten uit de middeleeuwen zijn onderzocht 

(bijlage  13.2). 

Voedselplanten
Er werden vooral verkoolde zaden aangetroffen. Net als in de Romeinse tijd zijn de 

aantallen zo gering dat het materiaal als afval wordt beschouwd dat in de nederzetting 

rondzwierf. Voorraden van voedselplanten zijn dus niet aangetroffen. 

Als gegeten soorten zien we gerst, (brood)tarwe, emmertarwe, rogge en lijnzaad. 

Net als in de voorgaande periode werd gerst regelmatig waargenomen. Rogge is een 

graansoort die kenmerkend is voor de middeleeuwen. Door de vondst van kaf is er de 

aanwijzing dat de genoemde producten plaatselijk verbouwd werden. 

Tijdens het onderzoek van residu’s van gezeefde grond (zeef met mazen van 3 x 3 

mm)831  kwamen uit greppelvullingen nog enkele hazelnoten en walnoten tevoorschijn 

(bijlage 13.3 en figuur 13.3). De walnoot is niet inheems en komt pas rond het begin van 

de jaartelling, door de import van de Romeinen, in Nederland terecht.832 De noten zijn 

geïmporteerd uit zuidelijke gebieden of er stonden geplante notenbomen rond of in de 

nederzetting. Hazelnoten konden in het wild verzameld worden. Vooral het duingebied 

komt hiervoor in aanmerking. De herkomst van rode kornoelje kan ook het duingebied 

zijn. Mogelijk zijn de bessen gegeten.

Verschillen in keuze voor voedselplanten in de diverse perioden binnen de 

middeleeuwen zijn niet aanwijsbaar. 

829  V.7207.
830  V.6988.
831  Bijl 2010.
832  Pals 1997.

Figuur 13.2 
Sleedoorn (6½ x 5 mm) uit de Romeinse tijd, 
v.7207.
Schaal 5:1

Figuur 13.3 
Walnoot (30 x 22 mm) uit de middeleeuwen, 
v.6551.
Schaal 1:1
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Wilde planten
Veel zaden zijn van planten die goed tussen de gekweekte soorten konden groeien, 

dus akkeronkruiden. 

De dertien waterputmonsters vertonen grote verschillen. Een put uit de Karolingische 

tijd833 bevatte wat slecht verkoold graan (gerst en emmertarwekaf) en een paar wilde 

planten. Twee waterputten uit de late middeleeuwen bevatten naast twee verkoolde 

korrels van gerst slechts enkele zaden van wilde planten.834 Een Merovingische 

waterput bevatte niet zoveel soorten (17), maar enkele wel in een groot aantal.835 

Opvallend hierin zijn de zaden van de grote kaardenbol. Dit is een tot 2 m hoge, 

stekelige plant. De soorten groeien op voedselrijk open terrein. De zulte (zeeaster) is 

een soort die op zoute invloed wijst.

De andere waterputten zijn rijk aan soorten.836 De enkele resten van voedselgewassen 

zijn van gerst, rogge en lijnzaad. De aangetroffen zaden van wilde planten geven 

aan dat er enkele typen open terrein in de omgeving waren. We zien soorten van 

het voedselrijke nederzettingsterrein zelf (brandnetel, grote weegbree), algemene 

landsoorten van een zoete omgeving, planten van (soms iets brakke) moerassige 

situaties en oevers (heen, ruwe bies, waterbies) en landsoorten van een zoute 

omgeving. In dit laatste geval gaat het om selderij, zulte, lamsoor, zilt torkruid, 

zeekraal, schorrenkruid, gerande en zilte schijnspurrie en schorrenzoutgras. Hierdoor 

kunnen we concluderen dat er in de nabijheid kwelders en/of kreekoevers met een 

zoutvegetatie aanwezig waren. 

Opvallend is de vondst van een zaad van fijn goudscherm (1,95 x 1,4 x 1,1 mm, zwart, 

oppervlak dicht bezet met kleine wratjes en 5 smalle lengteribben.837 Deze plant is pas 

een enkele keer eerder gemeld van opgravingen in het kustgebied van Nederland en 

dus vrij zeldzaam. De groeiplaatsen zijn ook beperkt. Fijn goudscherm is een plant die 

op hoge schorren en kwelders groeit en dan vooral op de overgang naar lage duintjes. 

De standplaatsen zijn open, zonnig, stikstofrijk en met meestal een kleiige bodem en 

zilt grondwater.838

Van de duindoorn werd een knop met daarop de karakteristieke sterharen 

aangetroffen. Deze struik groeit voornamelijk op droge tot vochtige, kalkhoudende, 

zandige grond.

Door het onderzoek van residu’s van gezeefde grond (zeef met mazen van 3 x 3 mm) 

kwamen uit waterputvullingen nog enkele stekelnoten tevoorschijn (bijlage 13.3). 

De late stekelnoot is tegenwoordig voornamelijk bekend van open plaatsen met een 

zandige bodem langs grote rivieren en van akkers. Beide typen groeiplaatsen mogen 

we in de buurt van Naaldwijk verwachten. 

Dierresten
In de zeefresidu’s werden overblijfselen aangetroffen van:

-		 Schelpen:	enkele	fragmenten	van	kokkels	(Cerastoderma	edule)	en	mossels	(Mytilus	
edulis).

-		 Zoogdieren:	enkele	stukjes	bot.
-		 Vissen:	enkele	wervels,	schub.
-		 Vogels:	enkele	eischaalfragmenten.
-		 Kreeftachtigen:	duizenden	eieren	van	watervlooien,839	mosselkreeftjes.840

833  V.351.
834  V.357 en v.2422.
835  V.1139.
836  V.376, 2370, 2376, 2408, 6487, 6996, 6997, 6998, 7725, 7904.
837  Klerkx 2010.
838  Weeda et al 1987.
839  V.1139, v.2376.
840  V.376, 1139, 2376.
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Uitgezonderd de kreeftachtigen betreft het voedselresten van de mens. De 

watervlooien en mosselkreeftjes komen algemeen voor in zoetwater.

Nieuwe tijd
Een slootvulling bevatte een duidelijk andere flora dan de voorgaande perioden 

(bijlage 13.2).841 De sloot staat afgebeeld op een kaart van Kruikius uit 1712.

Voedselplanten
In een sloot werden tientallen resten (‘kaf’) van boekweit gevonden (figuur 13.4). 

Boekweit is een bekend voedsel uit de middeleeuwen en het begin van de nieuwe tijd. 

Het is vooral na de Romeinse tijd in Nederland in cultuur genomen. Het hoogtepunt 

van de verbouw lag in de 16e tot en met de 19e eeuw. Daarna nam de consumptie af 

om in de eerste helft van de 20e eeuw geheel te verdwijnen. De verbouw vond plaats 

op de armere zandgronden en op veen.842 Andere gekweekte soorten die in de sloot 

lagen zijn gerst en lijnzaad. 

Wilde planten
Bij de wilde planten zien we diverse akkeronkruiden (figuur 13.5). Voorbeelden zijn 

hondspeterselie, bolderik, korenbloem, duivenkervel, klaproos, akkerboterbloem, 

gewone raket, melkdistel, vogelmuur. Zowel boekweit als diverse (akker-)onkruiden 

geven aan dat deze planten van niet kalkhoudende grond komen. Mogelijk werd 

boekweit verbouwd op de wat hogere (deels ontkalkte?) zandgronden of venige 

gebieden in de omgeving. De kleiige gronden bij Naaldwijk zijn waarschijnlijk alle 

kalkhoudend. Boekweit kan zowel aangevoerd zijn als van plaatselijke verbouw komen.

Veel van de andere soorten komen of van akkers of van de nederzetting en zijn 

omgeving. De akkersoorten geven een beeld van een kleurrijke akker met in het 

hoogseizoen bloeiende rode klaprozen, blauwe korenbloemen, gele akkerboter-

bloemen en paarse bolderikken. Als enige plek in de opgraving lagen hier knoppen, 

bladfragmenten, katjes, vruchtkegels en zaden van de zwarte els. Er heeft dus een 

boom naast de sloot gestaan. Zoutwaterindicatoren ontbreken; er is echter maar een 

monster uit de nieuwe tijd onderzocht. 

De goede conservering van alle resten werd veroorzaakt doordat de sloot goed 

watervoerend was en de vulling ook later niet boven de grondwaterspiegel geraakt is. 

Naast zaden waren in het slootsediment de vele insectenresten en de vele duizenden 

eieren van watervlooien opvallend.

Dierresten
Tussen de plantenresten werden overblijfselen aangetroffen van:

-		 Schelpen:	enkele	fragmenten	van	kokkels	(Cerastoderma	edule)	en	mossels	(Mytilus	
edulis).

-	 	Zoogdieren:	enkele	stukjes	bot.
-		 Kreeftachtigen:	duizenden	eieren	van	watervlooien.
-		 Insecten:	honderden	fragmenten.
De kokkels en mossels en de zoogdierresten beschouwen we als voedselafval.

13.1.4 Vergelijking met voorgaand onderzoek
Tijdens eerder onderzoek in 2004 van een deel van het terrein is er eveneens aandacht 

geschonken aan de botanische resten in de nederzetting.843 De bij dit onderzoek 

841  V.631.
842  Kok en Kuijper, 2001.
843  Hänninen 2008.

Figuur 13.4 
Boekweit (kaf ) uit de nieuwe tijd, v.631

Figuur 13.5 
Overzicht deel van zaden uit de nieuwe tijd, 
v.631
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gevonden cultuurgewassen sluiten goed aan op dit eerdere onderzoek. De kleine 

verschillen zullen te wijten zijn aan het (beperkte) aantal onderzochte monsters. Zowel 

in de Romeinse tijd en middeleeuwen zijn tarwe en gerst de belangrijke graansoorten, 

rogge is in 2004 alleen in middeleeuwse context gevonden. Lijnzaad wordt van 

beide perioden gemeld. Het onderzoek van 2004 heeft geen kafresten opgeleverd. 

Opvallend bij beide onderzoeken is het zeer geringe aandeel van vruchten, noten en 

keukenkruiden bij de Romeinse voedselgewassen. Middeleeuwse monsters hebben 

de aanwezigheid van hazelnoot en walnoot (huidige onderzoek) en vijg, pruim en kers 

(onderzoek 2004) aangetoond. 

De wilde planten uit een Romeinse waterput van 2004 geven een vergelijkbaar beeld 

als het Archol-onderzoek: veel planten van allerlei verstoorde, voedselrijke terreinen 

(akkers, tuinen, bermen, afvalhopen e.d.), planten van natte gebieden en planten van 

zilte gebieden (kwelders). Soorten van bossen ontbreken. 

13.1.5 Conclusie

Landschap van de nederzetting
De omgeving van Naaldwijk laat veel overeenkomsten zien tussen de Romeinse 

tijd en de middeleeuwen. De nederzetting lag in een open landschap met diverse 

vegetatietypen van natte, vochtige en droge grond en alle overgangen daartussen. De 

terreinen waren begroeid met lage grazige en kruidenrijke vegetaties. Een deel hiervan 

stond onder invloed van zoutwater. Via kreken zal er een goede verbinding met de zee 

geweest zijn. 

Het gebied rond Naaldwijk-Hoogeland was plaatselijk geschikt voor akkerbouw met 

daarnaast natuurlijke weidegronden in de vorm van kwelders/schorren. Veel planten 

komen van het nederzettingsterrein zelf: ‘tuinen’, bermen, paden, greppels e.d. 

Diverse planten zullen op akkers tussen de gekweekte soorten gegroeid hebben. 

Waterplanten zijn nauwelijks aangetroffen. De omgeving kende waarschijnlijk geen 

boomgroei van belang; in de nieuwe tijd stond er minimaal een zwarte els als boom 

naast een sloot in de nederzetting. De vondst van duindoorn (middeleeuwen) wijst op 

de aanwezigheid van wat hoger gelegen zandige grond.

Gekweekte en wilde soorten
De gekweekte soorten uit de Romeinse tijd zijn gerst, emmertarwe, broodtarwe, 

rogge, lijnzaad, tuinboon en koriander. Verzameld is de hazelnoot. In monsters uit 

de middeleeuwen vonden we gerst, emmertarwe, (brood)tarwe, rogge, lijnzaad, 

hazelnoot, walnoot en rode kornoelje. Het monster uit de nieuwe tijd is duidelijk 

anders. Naast een restje van gerst en lijnzaad vallen de aantallen zaden van boekweit 

op. De (akker-)flora verschilt met die van de voorgaande eeuwen. De aantallen zaden 

zijn te gering om uitspraken te doen over verschillen in voedselkeuze binnen de 

perioden. Kafresten wijzen op een mogelijke verbouw van de genoemde soorten in 

Naaldwijk. 

Van de tuinboon (paardeboon) werden alleen in monsters uit de Romeinse tijd enkele 

zaden aangetroffen. 

Vruchten, noten en kruiden
Opvallend is het grotendeels ontbreken van allerlei vruchten, kruiden, noten e.d. in 

de speciaal voor botanische resten geanalyseerde grondmonsters. Deze categorie is 

namelijk goed bekend uit de betreffende perioden. Slechts een korianderzaadje werd 

in een Romeins monster aangetroffen. Door middel van het botanisch onderzoek is 

er dus nauwelijks Romeinse invloed aangetoond. Aanvullend onderzoek van grote 
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hoeveelheden zeefresidu’s heeft voor de middeleeuwen nog enkele hazelnoten en 

walnoten opgeleverd.

De resultaten van dit onderzoek sluiten goed aan op dat van eerder botanisch 

onderzoek op hetzelfde terrein.

13.2 Pollenonderzoek van een akkerlaag uit de late ijzertijd

C.C. Bakels (Faculteit der Archeologie, Universiteit Leiden)

13.2.1 Inleiding

Tijdens de opgraving van 2008 kwam onder de laatmiddeleeuwse en Romeinse 

vondstlagen van werkput 56 een oud akkerland uit de late ijzertijd te voorschijn. Deze 

akker was aangelegd op duinzand. Zij was ooit meermalen overstoven geraakt, waarbij 

iedere nieuwe laag stuifzand afgezet werd op een vegetatiehorizont. De  vondstlagen 

bevonden zich bovenop de laatste, derde, laag stuifzand. De vraag luidde of er meer 

over de akker en de daarop geteelde gewassen bekend kon worden door middel van 

pollenanalyse.

13.2.2 Werkwijze

Het pakket afzettingen werd bemonsterd door een monstergoot in het noordprofiel 

van put 56 te slaan. De goot was 50 cm lang. Van beneden naar boven omvatte 

hij duinzand, de akkerlaag, stuifzand, een vegetatiehorizont, een tweede pakket 

stuifzand, een tweede vegetatiehorizont, een derde pakket stuifzand en het onderste 

bereik van de Romeinse vondstlaag. Uit deze afzettingen werden 11 monsters voor 

pollenanalyse genomen (figuur 13.6).

Monster 1 betrof het duinzand. Dit monster diende om na te gaan of het zand, waarin 

de akker was aangelegd, wellicht al pollenkorrels bevatte die het pollenbeeld uit de 

akkerlaag zelf ‘verontreinigd’ zouden kunnen hebben.

Monsters 2 en 3 zijn respectievelijk onderin en bovenin de akkerlaag genomen.

De overige monsters dienden in hoofdzaak om na te gaan of het pollen uit de 

akkerlaag eventueel ingespoeld of via bodemfauna naar beneden gesleept zou kunnen 

zijn uit bovenliggende pollenhoudende afzettingen. Monster 4 kwam uit het eerste 

stuifzand, monster 5 uit de daarop gelegen vegetatiehorizont, monster 6 uit het 

tweede stuifzandlaagje, monsters 7 en 8 uit respectievelijk onderin en bovenin de dikke 

vegetatiehorizont bovenop dit laagje, monster 9 uit het bovenste stuifzandpakket en 

de monsters 10 en 11 uit de Romeinse vondstlaag.

Van de stuifzanden werd 2 cm3 en van de overige monsters 1 cm3 op de gebruikelijke 

wijze bewerkt met KOH, HCl, zware-vloeistof scheiding (sg 2,0) en acetolyse. 

Voorafgaande aan deze bewerking werd een tablet met een bekend aantal Lycopodium 

sporen toegevoegd. Het residu werd opgenomen in glycerine.
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13.2.3 Resultaat

Het resultaat was méér dan teleurstellend, want geen van de monsters bevatte pollen. 

Alleen de eerste en derde vegetatiehorizont leverden enkele Sphagnum sporen op, die 

erop zouden kunnen wijzen dat zij in een mesotroofe of oligotroof milieu zijn onstaan. 

Alle monsters, op het duinzand en het onderste laagje stuifzand na, bevatten 

houtskool.

Er is ongetwijfeld ooit pollen aanwezig geweest in de onderzochte afzettingen voor 

zover die geen stuifzand betreffen, maar dit pollen is kennelijk verdwenen.

13.2.4 Conclusie

Pollenanalyse draagt in het geval van Naaldwijk niet bij aan een betere kennis van de 

akker.

Figuur 13.6 
Detail van bodemopbouw met vondstlagen, 
akkerlaag en stuifzandlagen in het noordpro-
fiel van werkput 56
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13.3 Schelpen

W.J.Kuijper (Faculteit der Letteren, Universiteit Leiden)

13.3.1 Inleiding

De nederzetting van Naaldwijk lag bij de noordelijke Maasoever, nabij de Gantel en 

het Kanaal van Corbulo. De ondergrond bestaat uit Oude Duin- en Strandgronden en 

mariene afzettingen.

Tijdens het onderzoek zijn diverse grondsporen bemonsterd voor een mollusken-

analyse (schelpen). Het doel hiervan was om iets te weten te komen over de soorten 

die door de bewoners werden gegeten en de over natuurlijke fauna in en rond de 

nederzetting.

13.3.2 Werkwijze

Op verschillende plaatsen waar schelpen zichtbaar waren, zijn grondmonsters 

genomen. Het betrof de vullingen van allerlei typen structuren. De grond is in het 

botanisch laboratorium van de Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden 

met kraanwater door zeven gespoeld. De minimum maaswijdte bedroeg 0,5 mm. Het 

residu is gedroogd en daarna uitgezocht. Aanvullingen kwamen van het botanisch 

onderzoek van grondmonsters en vooral door het onderzoek van grote hoeveelheden 

gezeefde grond op zeven met mazen van 3 x 3 mm van diverse sporen uit de Romeinse 

tijd. 

Er zijn 22 monsters uit de Romeinse tijd en 16 uit de middeleeuwen geanalyseerd. Een 

monster was afkomstig uit een geulopvulling uit de ondergrond van de haakwal. 

13.3.3 Resultaten

Dieren uit een marien milieu
De vele honderden liters onderzochte grond hebben honderden fragmenten en enige 

hele schelpen opgeleverd (tabel 13.5).

De soorten uit de geul, de Romeinse tijd en de middeleeuwen komen overeen. Het 

betreft in veel gevallen de strandschelp, de kokkel, het nonnetje en de mossel. Samen 

met een aantal andere soorten gaat het om dieren die in een zoute omgeving leven. 

Vrijwel steeds betreft het een fauna van open zee, nabij de kust. Waarschijnlijk zijn 

de schelpen op een natuurlijke wijze op de vindplaats terecht gekomen. Tijdens 

de vorming van de afzettingen van de ondergrond zijn de diverse soorten hier 

aangespoeld of hebben er geleefd. Dit kan bijvoorbeeld in een waddengebied zijn 

geweest, dicht bij de open zee. Vooral de schelpen in de geulafzetting geven dit aan.844 

Bij het materiaal uit de Romeinse context gaat het voornamelijk om slechts enkele 

schelpfragmenten uit greppels. De schelpen uit de middeleeuwen zijn afkomstig uit 

grondmonsters uit waterputvullingen. Deze monsters bevatten meer materiaal. Dit is 

te verklaren: de waterputten zijn dieper ingegraven in de ondergrond dan de greppels 

en hebben daardoor schelprijkere afzettingen aangesneden. 

Alleen de mossel (Mytilus edulis) rekenen we tot een voedselrest. De gewone mossel 

is relatief veelvuldig aanwezig en soms is de conserveringstoestand anders dan van de 

844  V.1404.
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andere schelpen. De aantallen zijn echter niet groot. Het maximum aantal (honderden 

fragmenten) is afkomstig uit een middeleeuwse waterput.845 

In Romeinse nederzettingen worden regelmatig oesters, mossels en in mindere mate 

wulken en alikruiken aangetroffen. De enkele kleine fragmenten van deze dieren in 

Naaldwijk lijken uit de ondergrond afkomstig. Aanwijzingen voor de consumptie van 

oesters en andere schelpdieren zijn er niet. 

Mossels leven in zee en kunnen (levend) aanspoelen op het strand, maar grote 

aantallen zijn aanwezig in waddengebieden. Hier zijn de dieren gemakkelijk te 

verzamelen tijdens laagwater. Waarschijnlijk waren er op korte afstand van Naaldwijk 

plekken waar mossels verzameld konden worden. 

Dieren uit een zoetwatermilieu
Slechts een soort wijst op de aanwezigheid van zoetwater: de leverbotslak. Enkele 

schelpen van dit dier kwamen uit middeleeuwse waterputten. Deze slak leeft op 

plekken die periodiek droogvallen, zoals greppels en ondiepe plasjes. De soort kan 

langs de rand van de waterputten geleefd hebben. 

Het ontbreken van zoetwatersoorten in de Romeinse greppels is een aanwijzing dat 

deze niet watervoerend waren.

Dieren uit een landmilieu
Ook landslakken zijn slecht vertegenwoordigd. Enkele keren werd de barnsteenslak 

aangetroffen. Deze soort leeft op vochtige tot natte plaatsen. Samen met de andere 

soorten hebben de landslakken op de oevers van greppels en sloten geleefd. Het 

mostonnetje is het enige landslakje dat ook in drogere terreinen voorkomt. 

13.3.4 Conclusie 

Het schelpenonderzoek heeft weinig informatie opgeleverd over de fauna in de 

omgeving van de nederzetting en over het voedsel van de bewoners gedurende de 

Romeinse tijd en de middeleeuwen. De meeste aangetroffen soorten komen uit zee en 

zijn waarschijnlijk afkomstig uit de natuurlijke afzettingen in de ondergrond. Slechts 

de mossel komt in aanmerking als voedselrest. Verder werden er – voornamelijk in 

sporen uit de middeleeuwen - een zoetwaterslak en enkele landslakken aangetroffen. 

De waterslak (leverbotslak) leeft op periodiek droogvallende plekken en de landslakken 

zijn pioniersoorten van open terreinen, zoals die onder andere in kustgebieden veel 

aanwezig zijn.

845  V.2422.
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Synthese: ontwikkeling van de bewoning te 
Naaldwijk-Hoogeland in relatie tot de omgeving

T.A. Goossens

14.1 De bewoning in de inheems-Romeinse tijd

Overgang bronstijd-ijzertijd: van kwelders tot moerassen in het achterland
In de bronstijd waren het plangebied en de directe omgeving nog in de greep van de 

zee. Het zeewater stroomde vanuit de Maasmondig - via een kreek direct ten zuiden 

van vindplaats Naaldwijk-Hoogeland - het gebied binnen.846 De wad– en kwelderafzet-

tingen in de ondergrond getuigen nog van deze fase met sterke zeeinvloed.

In de vroege ijzertijd (800-500 n.Chr.) nam de invloed van de zee af. De kreek ten 

zuiden van de vindplaats slibde dicht en het achterland begon te vernatten.847 

De ontstane moerasgebieden waren nog te nat voor bewoning. Hier kwam 

pas verandering in toen het veen boven de grondwaterspiegel uitgroeide en 

hoogveenkussens begon te vormen.848 De hoogveenkussens waren op zich al droger 

dan de omgevende moerassen, maar hoogstwaarschijnlijk hebben kreken ook een 

belangrijke rol gespeeld in de ontwatering van het achterland. Vermoedelijk gaat het 

in deze regio om een voorloper van de Gantel die zich rond 300 v.Chr. pas duidelijk 

manifesteerde als krekenstelsel. De hoofdkreek begon ten noorden van Naaldwijk en 

stroomde in noordoostelijke richting om vervolgens bij Rijswijk weer naar het zuiden af 

te buigen.849

Vroege en – Midden-IJzertijd: bewoning op het veen in de directe omgeving
De eerste bewoningssporen in de directe omgeving stammen uit de periode dat de 

veengebieden ontwaterd en daarmee geschikt werden voor bewoning. Bij de bouw 

van zwembad Hoogwerf direct ten oosten van het plangebied is in de onderkant van 

het veen een Harpstedt-pot gevonden uit de overgang van de vroege naar de midden-

ijzertijd in de 5e eeuw. In deze perioden vond ook bewoning plaats op de strandwallen 

en op de kleidekken van dichtgeslibde, voormalige kreken.850 Het beeld van de ijzer-

tijdbewoning is echter het meest duidelijk in Midden-Delfland. De nederzettingen 

kenmerkten zich door een zelfvoorzienend, kleinschalig gemengd bedrijf van 

akkerbouw en veeteelt. De bewoners hadden te kampen met de beperkingen van de 

omgeving: natte moerassen, overstromingen, scheuren en wegzakken in het veen. 

Het verspreidingspatroon van de nederzettingen duidt op flexibele manier van wonen: 

een systeem van kleine nederzettingen met een beperkt aantal wooneenheden (1-2) 

en een mobiel karakter. Hierdoor konden bewoners snel reageren op onverwachtse 

veranderingen in het landschap. In dit systeem was geen plaats voor uitbreiding 

of fixeren van de nederzetting en de wooneenheden daarbinnen. Groei van de 

bewonersgroep in de loop van de bewoning leidde eerder tot afsplitsing van bewoners 

dan tot groei van de nederzetting. 

Late ijzertijd: vorming en eerste bewoning van de haakwal
Het plangebied was in het merendeel van de ijzertijd nog onbewoond. Hierin kwam 

pas verandering gedurende de late ijzertijd (250- 12 v.Chr.). Ter hoogte van Naaldwijk 

846  De Boer 2008, 17-19.
847  De Boer 2008, 18.
848  Van den Broeke 1993, 62.
849  Bult 1998, 7.
850  Bult 1998, 7-8.
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werd toen door een samenspel van wind en zee een haakwal gevormd langs de 

rechteroever van de Maas en de zuidoever van de Gantel. In het plangebied werd op 

de kwelderafzettingen geleidelijk een dikke laag zand afgezet. De eerste bewoning 

in het plangebied stamt uit de beginfase van deze duinvorming. De sporen zijn 

gering in aantal. Losse scherven handgevormd aardewerk – met voor de ijzertijd 

kenmerkende potgruismagering – en enkele losse waterkuilen en een depositiekuil uit 

de opgravingen van 2004 en 2007 leken in eerste instantie een beeld te vormen van 

een korte verkenning zonder concrete bewoning binnen het plangebied. De vondst 

van een akkerlaag in 2008 met wederom potgruis gemagerd aardwerk doet inmiddels 

vermoeden dat er toch sprake moet zijn geweest van bewoning (kaartbijlage 5.1). 

De akkerlaag is door een stuifzandlaag stratigrafisch gescheiden van de afdekkende 

Romeinse vondstlaag en de typisch Romeinse bewoningssporen. Het is onbekend 

welke gewassen werden verbouwd. Onderzoek van een grondmonster heeft 

uitgewezen dat de akkerlaag geen pollen (meer) bevat.

Vermoedelijk behoren de sporen en vondsten toe aan een kleine wooneenheid, 

passend in de ijzertijdtraditie: een boerenerf met akker, dat toebehoorde aan een 

huishouden. Uitgaande van de ligging van de akker moet de bewoning ergens bovenop 

de centrale, hoge bult in het westen van het plangebied hebben plaats gevonden. 

Mogelijk bevindt de kern van de bewoning zich direct buiten het plangebied; 

bijvoorbeeld aan de westzijde, waar het vervolg van de centrale bult ligt. Uitgaande 

van een huisconstructie met palenfundering zonder archeologisch goed herkenbare 

sporen (bijvoorbeeld wandgreppels), kan een plattegrond uit de late ijzertijd ook 

nog schuil gaan in de wirwar van vele paalsporen uit verschillende perioden uit de 

opgravingen van 2004, 2007 en 2008. In de omgeving waren vermoedelijk genoeg 

duurzaam houtsoorten beschikbaar. Een (wel)paal uit een waterkuil wijst in ieder geval 

op het gebruik van eik. Deze boom groeide op de haakwal, aan de rand van erf en 

akker.

Vermoedelijk waren de bewoners zich bewust van het continue proces van 

duinvorming en de daaruit voortvloeiende beperkingen op de lange termijn. Binnen 

het traditionele, flexibele nederzettingssysteem van de ijzertijd boden de eerste 

duintoppen echter juist de kans om op korte termijn droog te wonen en te akkeren.14C-

onderzoek van twee monsters uit de welpaal van een waterkuil (opgraving van 2007) 

dateert de eerste bewoning tussen circa 45 v.Chr. en 65 n.Chr. Deze datering en de 

kenmerken van het aardewerk plaatsen de pioniersfase van de bewoning in de eindfase 

van de late ijzertijd rond het begin van onze jaartelling. Uitgaande van deze datering 

zouden de vroegste bewoners van Naaldwijk tot de Cananefaten horen. Teksten van 

Tacitus gaven lange tijd aanleiding om te veronderstellen dat de Cananefaten, net 

als de Bataven, een afsplitsing van de Chatten (ter hoogte van het huidige Hessen) 

waren. De Cananefaten zouden rond 50 v.Chr. West-Nederland – het gebied tussen de 

Rijn en de Maas -  binnengetrokken zijn. Onderzoek naar de materiële cultuur en de 

huizenbouw wijst inmiddels eerder op een lokale ontwikkeling van de bewoning vanuit 

de late ijzertijd in het kustgebied. Niet de mensen, maar de naamgeving ‘Cananefates’ 

blijkt nieuw in de regio. Deze vermoedelijk door de Romeinen geïntroduceerde 

verzamelnaam kreeg pas echt betekenis toen de Romeinse invloed in de loop van de 1e 

en vooral 2e eeuw toenam binnen de regio.851 

De vroegste bewoners van Naaldwijk hadden rond het begin van jaartelling in ieder 

geval nog geen contact met de Romeinen. De bewoning in de late ijzertijd kwam 

aan een eind toen de duinvorming zich versneld en op grotere schaal voortzette. 

Vermoedelijk heeft de aanleg van een of meerder akkers dit proces bespoedigd. 

851  Bazelmas en de Jonge 2006; Van der Velde en Dijkstra 2006, 381-82
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Denkend vanuit de traditionele leefwijze van de ijzertijd hebben de bewoners toen hun 

spullen gepakt en de bewoners elders in de buurt voortgezet. De haakwal breidde zich 

vervolgens uit tot in de eerste helft van de 1e eeuw. 

Inheems-Romeinse tijd, fase 1 (75-100 n.Chr.): hernieuwde bewoning en eerste 
uitbreiding van de nederzetting

Toen de haakwal zich in de loop van de 1e eeuw n.Chr. stabiliseerde, werd de hoge 

centrale bult binnen het plangebied weer een aantrekkelijke, droge locatie voor 

bewoning. De ligging op de zuidrand van de haakwal nabij de kust en de brede 

Maasmonding vormde een goed middelpunt tussen het water en het achterland, 

waar kreken in het Westland inmiddels een uitgestrekt vruchtbaar kleidek hadden 

gevormd ten oosten van de strandwallen. De Romeinen zagen al snel de voordelen 

van een verbindingsroute tussen de Rijnmonding (bij het castellum van Matilo) en de 

Maasmonding (Helinium) dwars door dit kleigebied. Het Romeinse leger is dan ook 

onder veldheer Corbulo rond 50 n.Chr. begonnen met het graven van een kanaal tussen 

deze gebieden, later gevolgd door de bouw van een begeleidende weg.852 De route is 

vanuit het noorden inmiddels al grotendeels te reconstrueren tot in Naaldwijk, dankzij 

de clustering van Romeinse vindplaatsen langs de Middelbroekweg (figuur 14.1). 

Alleen het eindstation, de aansluiting met de noordelijke oever van de Maasmonding, 

is nog onzeker. Uitgaande van strategische ligging, de belangwekkende vondsten van 

Naaldwijk-Hoogeland en van Holwerda’s onderzoek op de aangrenzende vindplaats 

Hoogwerf in de jaren ’30 van de vorige eeuw ligt het voor de hand deze aansluiting 

dichtbij te situeren aan de zuidrand van de haakwal.853

Tijdens de aanleg van het kanaal was er hoogstwaarschijnlijk nog geen bewoning 

binnen het plangebied. Mogelijk was de haakwal nog niet volledig gestabiliseerd. 

Ofschoon enkele fibulae in deze vroege periode thuishoren, wijzen de sporen en 

vooral het aardewerk op een latere aanvang rond 70-75 n.Chr. net als op de vindplaats 

Uithofslaan te Den Haag.854 In de regio bestaan er dan al nederzettingen, zoals te 

Voorburg,855 Rijswijk-De Bult856 en Midden-Delfland (vindplaatsen MD3-01, MD 01-17), 

waar de veengebieden worden verlaten voor de vrijgevallen minerale gronden van de 

Gantel en haar vele zijtakken.857 Deze bewoning was al in de eerste helft van de 1e 

eeuw begonnen. Rond 50 n.Chr. vangt vervolgens de bewoning aan in Leidschendam-

Leeuwenbergh858 en het Wateringse Veld (Hoge veld, Wateringen-Juliahof).859 Enkele 

vindplaatsen in de regio vallen juist op door een relatief late begindatering: Poeldijk-

Westhof aan het eind van de 1e eeuw en AHR-02 in Harnaschpolder vanaf 125 n.Chr.860 

De verspreide bewoning en de verschillende aanvangsdateringen lijken van een 

heterogene verzameling van kleine woonkernen te getuigen. De Romeinen schaarden 

voor het gemak alle inheemse bewoners tussen de Rijn en de Maas al snel onder de 

voornoemde verzamelnaam ‘Cananefates’.

De bewoning in de 1e eeuw kenmerkt zich binnen de gehele regio door een inheemse 

leefwijze als een voortzetting vanuit de ijzertijdtraditie. Een uitzondering geldt 

voor Voorburg. De gunstige ligging op een standwal langs het kanaal van Corbulo, 

op de overgang naar de uitgestrekte, vruchtbare kleigronden in het achterland 

852  Bult 1998, 12 en Van der Feijst 2008, 9-11.
853  Bult 1998, 12.
854  Van Zoolingen 2007.
855  Buitendorp2006.
856  Bloemers 1979, 12.
857  Van Londen 2006, 171-172.
858  Wiepking 1997.
859  Siemons 2009.
860  Goossens 2006, 425.
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deed Voorburg tegen het eind van de 1e eeuw zeer waarschijnlijk al uitgroeien tot 

hoofdplaats van de Cananefaten. Vermoedelijk was dit groeiproces vooral een 

Romeinse aangelegenheid en was in de eindfase van de 1e eeuw zelfs een militaire 

eenheid gestationeerd om hier op toe te zien.861 

Het inheemse karakter van de bewoning in de regio komt goed naar voren in de 

sporen en vondsten van fase 1 in Naaldwijk-Hoogeland. Kenmerkend voor fase 

1 - en opvolgende fasen 2 en 3 - is vooral de oververtegenwoordiging van inheems, 

handgevormd aardewerk. In de beginfase is vrijwel al het aardewerk handgevormd. 

Het handgevormd aardewerk neemt zelfs 76 % in van al het aardewerk uit de 

verschillende fasen 1 t/m 6 samen (N=21.457). Het aardewerk onderscheidt zich van 

de oudere ijzertijdpotten door een plantaardige magering en een geringe hoeveelheid 

versiering; binnen het totale complex is slechts 1% versierd. Het geringe aandeel 

versiering en de goede vertegenwoordiging van typen Bloemers IVA1.1 en 1.2 duiden 

op een aanvang van de bewoning vanaf het laatste kwart van de 1e eeuw n.Chr. 

Ook enkele Romeinse importstukken wijzen in die richting: terra nigra-typen uit 40 

tot 70 n.Chr. een fragment versierde terra sigillata van La Graufesenque uit 70/80 

tot 125 n.Chr., de oudste munt (een As van keizer Nerva) uit 96-98 n.Chr. en een 

tegulafragment met de vroegste stempel van Legio X Gemina inclusief de eretitel Pia 

Fidelis die in 89 n.Chr. is verleend. 

Uitgaande van deze dateringen en het totaalbeeld van spoordoorsnijdingen uit 

de verschillende fasen lijkt de bewoning rond 75 n.Chr. aan te vangen met een 

kleinschalig boerenerf op de centrale hoge bult in het westen. Middelpunt van het 

erf was een west-oost georiënteerde, driebeukige woonstalboerderij (NHC-1/2) 

861  Buitendorp 2006, 73.

Figuur 14.1 
Overzicht van de vindplaatsen en infrastruc-
tuur tussen de Maas- en Rijnmonding in de 
Romeinse tijd. Uit: Simons en Lanzing (red.) 
2009 
1 Ockenburg, 
2 Scheveningseweg, 
3 Hoge veld, Kwaklaan en Wateringen-Juliahof, 
4 Leidschendam-Leeuwenbergh, 
5 Rijswijk-De Bult, 
6 Schipluiden-Harnaschpolder, 
7 Lozerlaan, 
8 Poeldijk, 
9 Naaldwijk, 
10 Uithofslaan. 
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opgebouwd uit leem en hout dat in directe omgeving is verzameld (kaartbijlage 

5.2). Het houtonderzoek heeft uitgewezen dat in de verschillende fasen van de 

Romeinse tijd duurzame, boomsoorten zoals eik, es, esdoorn en wegedoorn werden 

gebruikt. Deze bomen waren te vinden op de niet al te natte, minerale gronden in 

de directe omgeving van de nederzetting. Ook het minder duurzame elzenhout uit 

de lager gelegen, natte zones (elzenbroekbos) rondom de haakwal behoorde tot de 

houtbronnen. Uit het botanisch onderzoek komt verder een beeld naar voren van een 

open landschap met kwelders in de omgeving. 

In de boerderij werd een deel van de veestapel gestald, vermoedelijk de runderen. 

Runderen zijn het best vertegenwoordigd in het Romeinse botmateriaal van Naaldwijk, 

gevolgd door, schaap/geit, varken en paard. Deze laatste lijkt vooral in de meer 

geromaniseerde fase 5 voor te komen. Duidelijke voorbeelden van romanisering zijn 

de te vinden in de introductie van kippen, katten en kleine honden. De verschillende 

diersoorten van de veestapel blijken alle op de nederzetting te zijn (gefokt en) 

gehouden. De verhouding van diersoorten past goed in het beeld van andere inheems-

Romeinse nederzettingen uit de regio, zoals te Wateringen-Juliahof, Harnaschpolder en 

Midden-Delfland (zie H11, paragraaf 11.1.5). De runderen, schapen/geiten en paarden 

konden in de voornoemde wadden en kwelders grazen.

Het erf rondom de boerderij vertoont geen sporen van een verdere grootschalige 

inrichting of verkaveling. Rondom zijn slechts enkele korte, grillige greppels waar te 

nemen. De eerste bewoners zagen de voordelen van de landschappelijke ligging op 

de haakwal in de eerste fase blijkbaar nog op een kleinere schaal dan de Romeinen. 

De nabijheid van het Romeinse kanaal kan weliswaar mede bepalend zijn geweest in 

de locatiekeuze, maar aanwijzingen voor nauwe contacten met de Romeinen zijn er 

in deze beginfase nog niet te vinden. Zo bakten de inheemse bewoners in Naaldwijk 

nog hun eigen aardewerkpotten. Slechts mondjesmaat werden de eerste Romeinse 

voorwerpen zoals gedraaid luxeaardewerk en fibulae geïmporteerd. Net als bij de 

invoer van maalstenen (tefriet uit Mayen in Midden-Duitsland) verliepen de handels-

contacten via de traditionele, inheemse netwerken.

Het zojuist geschetste beeld van een kleinschalige bewoning van Naaldwijk-Hoogeland 

verandert al snel binnen fase 1. Vermoedelijk nog ruim voor de afdanking van de 

eerste boerderij, werd de bewoning uitgebreid met een tweede huis (NH08-1) en een 

bijgebouw NH07-1 (kaartbijlage 5.2). De laagte ten zuiden hiervan werd ingericht met 

een stelsel van smalle parallelle greppels, haaks op de centrale bult. Vermoedelijk 

waren ze bedoeld om de afvoer van overtollig hemelwater te bevorderen en daarmee 

de laagte geschikt te maken als moestuin of akkerland. De vondst van paardenboon 

zou op het eerste kunnen wijzen. Concrete aanwijzingen voor het landgebruik van 

de laagte ontbreken echter. Het is in ieder geval aannemelijk dat de meeste akkers 

in de buurt van de nederzetting lagen. De opgravingen hebben voor de verschillende 

Romeinse fasen resten van gerst, emmertarwe, broodtarwe, rogge en lijnzaad 

opgeleverd. De combinatie van korrels en kafresten wijst voor enkele soorten mogelijk 

op de lokale verbouw te Naaldwijk. Uitgaande van de beperkte omvang van de 

haakwal en de groei van de nederzetting in de loop van de Romeinse bewoning, zal 

een deel van de gekweekte soorten ook daarbuiten verbouwd zijn. Zo kon het best ver-

tegenwoordigde graan, gerst, ook op de hoge kwelders in de omgeving groeien, mits 

deze in het groeiseizoen niet overstroomd werden met zeewater. Naast deze gewassen 

zijn ook resten van koreander gevonden. Dit keukenkruid werd door de Romeinen 

geïntroduceerd.

Met de uitbreiding van de huizen en het greppelstelsel in fase 1 ontvouwt zich 

langzaam een meer planmatige inrichting van de nederzetting, waarbij de oriëntatie 
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zuidwest-noordoost centraal straat. Deze oriëntatie blijkt ook bepalend te zijn voor 

de rest van de inheems-Romeinse bewoning, zij het met enige variatie gedurende de 

opvolgende fasen. De planmatige indeling van de nederzetting wordt in de loop van 

fase 1 alleen maar duidelijker, zodra in het noordoosten van het plangebied een nieuw 

rechthoekig omgreppeld erf NH07-2 - vermoedelijk van een huis - wordt ingericht. 

Ook greppels in de zone rondom het erf lijken rechthoekige ruimten af te bakenen 

(kaartbijlage 5.2). Een van deze ruimten bevat de sporen van een bijgebouw (NHC-B1).

Zo ontstaan in de loop van fase 1 twee woonclusters binnen het plangebied met 

in totaal twee tot drie, grotendeels gelijktijdige boerenerven. In de westelijke 

wooncluster is een depositiekuil met hondenskelet gevonden die goed in de oude 

inheemse traditie past. Dit geldt ook voor de waterkuilen in beide clusters, al wordt 

in fase 1 ook de eerste duurzamere waterput met houten beschoeing van verticaal 

geplaatste palen en planken gebouwd (ROM-3 uit het onderzoek van 2004). Ofschoon 

de vondsten in en rondom de nieuwe huizen en bijgebouwen nog steeds getuigen 

van een inheemse traditie zijn de groei van de nederzetting en de grootschaligere, 

planmatigere indeling van het woonareaal al de eerste kenmerken van verandering. 

Vermoedelijk lag hier al een toegenomen wisselwerking tussen de inheemse boeren 

en de Romeinen aan ten grondslag. Het initiatief lag waarschijnlijk vooral bij de 

Romeinen die voedsel nodig hadden voor hun troepen langs de Limes. Deze extra 

vraag naar vee en granen stimuleerde de lokale voedselproductie en deed boeren in de 

regio voor het eerst afstappen van hun traditionele, kleinschalige en zelfvoorzienende 

voedseleconomie. Zo richten de bewoners van de inheemse nederzetting te Katwijk-

Zanderij zich op het fokken van paarden en runderen voor de markt, vermoedelijk het 

nabijgelegen castellum Valkenburg.862 

Uitgaande van een gebruiksduur van circa 25 jaar van de grotendeels gelijktijdige 

huizen enerzijds en doorsnijdingen van jongere sporen uit fase 3 anderzijds (zie 

verderop voor nadere datering) moet de bewoning van fase 1 rond 100 n.Chr. tot een 

einde zijn gekomen.

Inheems-Romeinse tijd, fase 2 (100-125 n.Chr.): verdere uitbreiding van de neder-
zetting onder toegenomen Romeinse invloed

Waar de vindplaatsen uit de regio in de 1e eeuw nog sterk overeenkomen in 

hun traditionele kleinschalige bewoning, vertonen ze in de loop van de 2e eeuw 

verschillende ontwikkelingen. In het achterland van Midden-Delfland, het verst 

verwijderd van de Romeinse Limes en centra zoals Voorburg, lijkt vooral sprake 

van een voortzetting van de ijzertijdtraditie. De continuïteit in de grotendeels 

inheemse materiële cultuur duidt hier op een beperkte invloed van de Romeinen.863 

Andere vindplaatsen dichterbij de Romeinse centra, zoals Rijswijk-De Bult, vertonen 

daarentegen juist tekenen van verregaande romanisering. In Rijswijk groeit de 

nederzetting aan het eind van de 1e eeuw al snel uit tot vier wooneenheden.864 

De economische vraag vanuit de castella en centra als Voorburg doet de welvaart van 

inheemse nederzettingen groeien en trekt zelfs nieuwe bewoners aan in de regio. Het 

Romeinse leger stimuleert de lokale boeren door hun de kennis van een ‘efficiënte’ 

ruimtelijke ordening en landgebruik over te dragen. Dit kan de invoering van een nieuw 

veldsysteem in een groot deel van de regio vanaf de eerste helft van de 2e eeuw n.Chr. 

verklaren.865 De Uithofslaan te Den-Haag vertoont al rond 100 n.Chr. sporen van een 

bovenlokale verkaveling.866 In de Harnaschpolder (AHR-02) blijkt de aanvang van de 

862  Van der Velde en Dijkstra 2006, 392.
863  Van Londen 2006.
864  Bloemers 1979, 11.
865  Van Londen 2006.
866  Van Zoolingen 2007.
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bewoning rond 125 n.Chr. zelfs samen te vallen met de invoering van een grootschalige 

verkaveling in het omringende landschap. De verkaveling lijkt aan te sluiten op de 

hoofdsloten van Rijswijk-De Bult.867 Het veldsysteem bereikte zelfs de nederzettingen 

met een beperkte Romeinse invloed in het achterland van Midden-Delfland. De 

invoering zal overigens op dergelijke en andere plaatsen met enige tegenzin ontvangen 

zijn. Het ligt namelijk voor de hand dat de nieuwe verkaveling de basis heeft gevormd 

voor de oplegging van een belasting: een afdracht van de opbrengsten van de nieuw 

landbouwgronden voor het Romeinse leger.868 

Daar stond wel wat tegenover. Vooral onder Hadrianus vonden belangrijke 

investeringen plaats in de grenszone. Bij zijn bezoek aan Germanië in 120 en 121 

na Chr. schonk hij de burgerlijke nederzetting van Voorburg (Forum Hadriani) 

marktrechten, die ongeveer rond 150 gevolgd moeten zijn door stadsrechten. De 

Romeinen stimuleerden hiermee de groei van de lokale nederzettingen en daarmee 

de handel met en de bevoorrading van de Romeinse soldaten. Forum Hadriani was één 

van de belangrijke plekken waar inheemse bewoners niet alleen Romeinse producten 

haalden, maar waar ze ook kennis maakten met de Romeinse leef- en denkwereld.

Voor een aantal mannen was zelfs een functie in het Romeinse leger weggelegd.869 

Volgens historische bronnen leverden de Cananefaten een cohors en een ala als 

hulptroepen. Uitgaande van geregelde troepen waren 960 weerbare mannen 

permanent ter beschikking voor de dienst in het leger.870 Een opleiding en carrière van 

lokale, inheemse mannen in het Romeinse leger, bevorderden het integratieproces van 

de lokale bevolking.

De zojuist geschetste veranderingen in verschillende nederzettingen uit de regio 

manifesteren zich vooral na 120 n.Chr. Op een aantal vindplaatsen zijn echter al 

eerder de eerste veranderingen aan te wijzen. Dit geldt ook voor fase 2 van Naaldwijk-

Hoogeland. De aanvang van deze tweede fase is goed te dateren. De inrichting van de 

nederzetting met gebouwen, waterputten, sloten en greppels in fase 2 blijkt namelijk 

te herleiden tot een centraal beginpunt: de bouw van huis NH08-4 in het noorden 

van de nederzetting met een zuidwest-noordoostoriëntatie. Dendrochronologisch 

onderzoek heeft uitgewezen dat een paal uit het huis en een tweede paal uit de 

zuidelijke drupgoot in de zomer of winter van 97 n.Chr. zijn gekapt. Deze absolute 

datering maakt het mogelijk om ook de relatieve dateringen van spoordoorsnijdingen 

uit voorgaande en opvolgende fasen te verankeren in de tijd. 

De nederzetting neemt in fase 2 verder afstand van het traditioneel kleinschalige, 

flexibele karakter en maakt zich op voor een verdere groei naar minimaal vier 

erven (kaartbijlage 5.3). Uitgaande van de verschillende omvangen van de huizen 

lijkt er bovendien sprake van een economische en mogelijk sociale differentiatie. 

De bewoning van de nederzetting blijkt net als in fase 1 opgedeeld te zijn in twee 

woonclusters: een in het westen en een in het (noord)oosten. Hiertussen bevond zich 

het omgreppelde erf van huis NH08-4 met naburige spieker NH08-5, dat zoals gezegd 

een centrale spilfunctie binnen de nederzetting blijkt te vervullen. Uitgaande van de 

overeenkomsten in de lay out en oriëntatie van de gebouwen en de verkaveling zijn de 

sporen uit de '2e Bataafse fase' van Holwerda bovendien tot een derde wooncluster ten 

oosten van plangebied Hoogeland te rekenen.

De westelijke wooncluster heeft een omvang van circa 6.250 m2. De bewoning bestaat 

uit twee inheemse hoofdgebouwen (NH08-2 en NH08-3) en een bijgebouw voor de 

opslag van graan of hooi (NHC-B2) op de centrale bult. De laagte ten zuiden hiervan 

867  Goossens 2006.
868  Van Londen 2006, 183-221 en 231.
869  Van Es, 1994, 38.
870  Bloemers 1978,115-116.
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blijkt wederom ingedeeld te zijn met greppels voor de ontwatering van moestuin- of 

landbouwgrond net als in fase 1. De (noord)oostelijke wooncluster op de randzone van 

de bult is incompleet; de zuidzijde ontbreekt. Aan de noordzijde zijn nog de resten van 

een erf met hoofdgebouw (NH07-3) en een waterput aangesneden. In fase 2 komen 

ook enkele waterkuilen voor.

Uitgaande van de strakke lay out van sloten en greppel binnen de nederzetting 

maken ze deel uit van een bovenlokaal stelsel, dat mogelijk ook gericht is op 

belangrijke Romeinse infrastructurele werken in de omgeving: het kanaal van Corbulo, 

vermoedelijk ten zuiden van Naaldwijk-Hoogeland. Een goed voorbeeld van een 

dergelijk patroon van sloten en woonkavels langs het kanaal van Corbulo is te vinden in 

de vindplaatsen Wateringen-Juliahof, Kwaklaan en Hogeveld uit fase 4 (130-160 n.Chr.) 

in Wateringseveld.871 

Vermoedelijk deed de schaalvergroting van de bewoning in fase 2 van Naaldwijk de 

focus van landbouwgrond op de haakwal verplaatsen naar de vruchtbare kleigronden 

in de directe omgeving. De hoge en droge minerale gronden kwamen hierbij in 

aanmerking als akkergrond. De laagste, natte delen waren meer geschikt als grasland 

voor het vee. Tijdens het een proefsleuvenonderzoek van Archol is aangetoond dat 

het kleidek in plangebied Naaldhorst,872 ten noordoosten van het plangebied, nog 

tot het verkavelde buitengebied van de Romeinse bewoning in Naaldwijk-Hoogeland 

behoorde.

Ofschoon de lay-out van de nederzetting duidelijke sporen van Romeinse invloed 

vertoont, valt op dat de huizenbouw en de materiële cultuur van de bewoners nog 

grotendeels een voortzetting is van de inheemse traditie. Te midden van de vondsten 

bevinden zich weliswaar Romeinse importen zoals fibulae, munten, een meloenkraal, 

gedraaid aardewerk (onder andere geverfd en ruwwandig aardewerk) toch heeft het 

handgevormde aardewerk van lokale makelij nog steeds de overhand. Zo blijkt het 

aardewerk uit huis NH08-4 en de omringende erfgreppel uit 97 n.Chr. nog voor 96% 

handgevormd!

Het handgevormd aardewerk uit de sporen laat vaak geen nauwkeurige datering toe. 

De meest vormen komen tot het eind van de 2e eeuw n.Chr. voor. In enkele gevallen is 

deze dateringsmarge toch te verkleinen dankzij de vondst van begeleidend Romeins 

gedraaid aardewerk. Zo is de eindbewoning van huis NH08-2 en NH08-3 uiterlijk rond 

150 n.Chr. te plaatsen op grond van respectievelijk geverfd aardewerk in techniek 

A en blauwgrijs aardewerk. Uitgaande van de spoordoorsnijdingen, de grotendeels 

gelijktijdige erven en de verwachte gebruiksduur van huizen (circa 25 jaar) is de 

einddatering van fase 2 uiteindelijk tot circa 125 n.Chr. aan te scherpen. 

Inheems-Romeinse tijd, fasen 3-4 (125-150 en 150-175 n.Chr.): afname en consoli-
datie van de bewoning

In nederzettingen uit de omgeving zoals te Leidschendam-Leeuwenbergh (Noord)873 

en Midden-Delfland (MD 05-03)874 beleeft de bewoning tussen 125 en 175 n.Chr een 

groei van een naar enkele wooneenheden. Één van de belangrijkste veranderingen 

in de regio vond in Rijswijk-De Bult plaats tussen 130 en 150 n.Chr. De nederzetting 

werd omgeven door diepe sloten. Ook de lay out binnen de nederzetting met vier 

woonerven werd gefixeerd. Een woongedeelte met hoofdgebouw enerzijds en een 

bedrijfsgedeelte met woonstalhuizen en bijgebouwen anderzijds werden van elkaar 

871  Siemons 2009, 365-366.
872  De Leeuwe 2008.
873  Wiepking 1997.
874  Van Londen 2006, 171-172.
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gescheiden met erfgreppels. Sindsdien verscheen geen nieuwe huisplaats meer, maar 

vond nieuwbouw uitsluitend plaats op vaste locaties.875 Met de bijbehorende groei van 

de landbouwgrond in uitgestrekte kleigronden aan de zuidkant, zou Rijswijk-De Bult 

uiteindelijk uitgroeien tot een proto-villa: een agrarisch bedrijf naar Romeins model.876 

De bewoning van Leidschendam-Leeuwenbergh (even ten oosten van Voorburg) 

vertoont een soortgelijk ruimtelijke indeling in de tweede helft van de 2e eeuw, zij het 

op een beperktere schaal.877 

In deze periode nam ook de rol van het Romeinse leger toe in de regio. Sporen en 

vondsten te Ockenburgh en Scheveningseweg wijzen op militaire nederzettingen in 

de tweede helft van de 2e eeuw. Ze maakten onderdeel uit van de Romeinse kustver-

dediging.878 Het Romeins leger heeft vermoedelijk een belangrijke rol gespeeld bij de 

invoering van het voornoemde, nieuwe veldsysteem binnen de regio. 

De Romeinse invloed blijft niet alleen beperkt tot de ruimtelijke indeling van de 

nederzettingen en erven. De materiële cultuur van de bewoners vertoont vanaf 120 

n.Chr.- vooral na 150 n.Chr.-  een duidelijke toename in Romeinse importen. Dit 

beeld komt het meest duidelijk naar voren in het aardewerk. Na 150 n.Chr. wordt 

het handgevormde aardewerk op de meeste nederzettingen zoals te Leidschendam-

Leeuwenbergh,879 Harnaschpolder,880 Wateringse Veld,881 Uithofslaan (Den-Haag) in 

snel tempo vervangen door gedraaid uit onder andere Zuid-, Midden- en Oost-Gallië. 

Alleen in het achterland van Midden-Delfland lijkt de toevoer van gedraaid aardewerk 

in sommige nederzettingen op beperktere schaal en langzamer te verlopen. Zo 

bedraagt het aandeel gedraaid aardewerk op vindplaats MD 19-07 tussen 150 en 210 

n.Chr. nog steeds maar 10 % van het totale aardewerk.882 

In de meeste voornoemde nederzettingen - wederom in mindere mate in het 

achterland - doen ook andere Romeinse producten steeds meer hun intrede: 

luxeservies van glas; naast fibulae en munten nu ook militaria van metaal zoals 

onderdelen van een militaire uitrusting en paardentuig. De aantallen blijven overigens 

over het algemeen beperkt in vergelijking met de militaire centra. De importen in 

de landelijke nederzettingen lijken toe te horen aan een selecte groep bewoners 

binnen de nederzettingen, die zich ook op andere manier onderscheiden van hun 

medebewoners, zoals in de bouw van een huis met porticus. Voorbeelden hiervan zijn 

bekend van de Harnaschpolder (AHR-01)883 en Wateringseveld.884 

In tegenstelling tot voornoemde nederzettingen weet de nederzetting van Naaldwijk-

Hoogeland de groei van fase 2 niet voort te zetten of te consolideren. Na de groei in 

fasen 1 en 2 vallen fasen 3 en 4 juist op door een afname van de bewoningsintensiteit. 

De noordoostelijke wooncluster heeft geen sporen van gebouwen opgeleverd; althans 

niet binnen de grenzen van het plangebied. Uitgaande van de slechts smalle strook die 

in het noordoosten is aangesneden, kunnen er nog structuren van fasen 3 en 4 schuil 

gaan ten zuiden van het plangebied. Indien men echter enkel uitgaat van het huidige 

opgravingsbeeld lijkt de bewoning zich gedurende fase 3 terug te trekken tot de 

centrale bult in het westen (kaartbijlage 5.4). Hierbij valt op dat de begrenzing van de 

nederzetting grotendeels overeenkomt met voorgaande fase 2. Belangrijk verschil is 

875  Bloemers 1979, 10-11.
876  Bloemers 1979.
877  Wiepking 1997.
878  Waassdorp 1999.171-173.
879  Wiepking 1997.
880  Goossens 2006.
881  Simons 2009, 371.
882  Van Londen 2006, 179-180.
883  Goossens 2006.
884  Siemons 2009.
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de westelijke begrenzing. Deze is 43 m in oostelijke richting opgeschoven. De omvang 

van de bewoning is hiermee bijna gehalveerd tot 3.500 m2 ten opzichte van fase 2 

(6.250 m2).

Niet alleen de omvang van de nederzetting, ook het aantal wooneenheden neemt af. 

De ruimte binnen de nederzetting blijkt gedurende fase 3 nog maar ingedeeld te zijn 

in twee woonerven op de centrale bult: een erf met huis NH08-5 in het noorden en een 

erf met huis NHC-3 in het middenoosten. Verder zijn ook een waterkuil en waterput tot 

fase 3 te rekenen. In het vondstmateriaal is het handgevormde aardewerk nog steeds 

de grootste categorie, al wint het gedraaid aardewerk aan terrein. Importstukken 

zoals gedraaid aardewerk, fibulae en Romeins glas zoals een armband wijzen wel op 

toegenomen handelscontacten met de Romeinen.

Duidelijke sporen van structuren ontbreken in fase 4. Uit het aardewerk en de sporen 

komt in ieder geval een beeld naar voren van continuïteit in de nederzettingsloten en 

de omvang van de nederzetting tot circa 175 n.Chr. Wel valt net als in voorgaande fase 

3 een toename van het aantal importen op. 

Inheems-Romeinse tijd, fase 5 (175-225 n.Chr.): sterke Romeinse invloeden in de 
materiële cultuur 

De nederzettingen uit de regio vertonen een divers beeld voor de overgangsperi-

ode van de 2e naar de 3e eeuw. In het sterk geromaniseerde Rijswijk-De Bult blijft 

de bewoning stabiel tot aan het derde kwart van de 3e eeuw.885 In Harnaschpolder 

op nog geen 2 km hemelsbreed van De Bult kenmerkt de bewoning van 175 tot 225 

n.Chr zich door een bloeiperiode met een toename in de Romeinse importen en een 

groei van een naar twee woonheden, inclusief een porticus-huis.886 De bewoning in 

de Harnaschpolder duurt net als in Rijswijk tot een relatief jonge datum voort: circa 

260 n.Chr. Belangrijke voorwaarden voor deze late bloei van met name De Bult is de 

beschikbaarheid van voldoende zandige kleigronden. Dergelijke gronden kwamen op 

de smallere kreekruggen - de smalle zijtakken van de Gantel - van Midden-Delfland 

maar beperkt voor. Hier eindigde de bewoning op vindplaatsen als MD 05-03 al rond 

het eind van de 2e eeuw.887 Volgens Van Londen verlieten de bewoners hierna het 

achterland om dichter bij de stad Forum Hadrianum en de uitgestrekte kleigronden van 

Rijswijk-De Bult te gaan wonen.888 

Ook de bewoning van de meer geromaniseerde nederzetting te Uithofslaan 

(Den-Haag) kwam relatief vroeg, rond 170 n.Chr, tot een eind. Mogelijk ligt de 

verklaring hier in de vernatting van de omgeving. Concrete aanwijzigen ontbreken 

echter.889 Een soortgelijke verklaring geldt mogelijk ook voor het eind van de 

bewoning op vindplaats Hogeveld in het Waterings Veld. In de eindfase tussen 190 en 

220 n.Chr. wijzen een porticus-huis en de vondsten in de omliggende greppels op een 

sterk geromaniseerde bewoner, mogelijk een veteraan uit leger. In Leidschendam-

Leeuwenbergh tenslotte lijkt de noordelijke nederzetting voor het eind van de 2e eeuw 

verlaten, terwijl de bewoningsintensiteit in de zuidelijke nederzetting tussen 175 en 225 

n.Chr. afneemt.890 In de daaropvolgende jaren zou de bewoning hier tot snel een einde 

komen, vermoedelijk onder invloed van de geleidelijke neergang van het naburige 

centrum van Forum Hadriani.891

885  Bloemers 1979.
886  Goossens 2006. 
887  Van Londen 2006, 171-172.
888  Van Londen 2006, 
889  Van Zoolingen 2007. 
890  Wiepking 1997.
891  De Jonge 2007.
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In Naaldwijk lijkt de bewoning van fase 5 zich hoofdzakelijk te beperken tot de centrale 

bult in het westen (kaartbijlage 5.5). Toch zijn er nu ook in het noodoosten indirecte 

aanwijzingen voor (de nabijheid van) een bewoningskern. Zo zijn hier twee parallelle 

kavelsloten met nederzettingsafval gevonden. Meer concrete aanwijzingen voor 

bewoning is de vondst van een waterput onder de westelijke van deze twee sloten. De 

waterput moet dan ook uit het begin van fase 5 stammen. 

In de westelijke wooncluster verandert niet zozeer de omvang, maar wel de opzet van 

de begrenzing van de nederzetting. Er lijkt niet meer sprake van een duidelijk omsloten 

geheel, maar van een verzameling van greppel- en sloottrajecten. Enige aanvulling 

ten opzichte van fasen 3 en 4 is een extra rechthoekig terrein in het zuiden aan de 

buitenzijde van de westelijke nederzettingssloot.

In het midden van de nederzetting bevindt zich een inheems hoofdgebouw: NHC-4. 

Deze wijkt af van alle voorgaande gebouwen door een (haakse) oriëntatie noordwest-

zuidoost. In het noorden en zuiden zijn aanwijzingen voor twee andere erven. Duidelijk 

af te bakenen gebouwen ontbreken al lijkt het samenstel van (stand)greppels in 

het noorden op een hoofdgebouw te wijzen. In het zuiden geven greppels en kuilen 

met nederzettingsafval in ieder geval aan dat de zuidelijke laagte niet langer in 

gebruik is als landbouw- of tuingrond, maar als woonerf. De aanwijzingen voor een 

gebouwstructuur zijn hier echter nog minder duidelijk dan in het noorden. Enkele 

parallelle greppels en twee diepe kuilen (haaks) daartussen vormen mogelijk de resten 

van een inheems hoofdgebouw. Het beeld is hier echter sterk verstoord door een 

laatmiddeleeuwse sloot en een bestaande gasleiding. Concrete aanwijzingen voor 

de aanwezigheid van Romeinse gebouwen met rechthoekige kamerindelingen zoals 

de onderzoekers van 2004 vermoedden, lijken na de inzichten van 2007 en 2008 te 

ontbreken. De rechthoekige patronen van smalle greppels in de westelijke helft van de 

nederzetting, lijken niet aan gebouwfunderingen uit een fase toe te horen, maar eerder 

aan erfindelingen uit verschillende fasen. 

Ofschoon het beeld van de gebouwstructuren minder duidelijk is dan in voorgaande 

fasen, valt in de erfsporen en nederzettingssloten en erfgreppels uit fase 5 wel een 

toename op in het aantal importen. Voorbeelden van gedraaid aardewerk dat specifiek 

aan deze periode is te koppelen, zijn terra sigillata uit de productiecentra Trier en 

Rheinzabern, geverfd aardewerk in techniek C (type Niederbieber 32), gladwandig 

aardewerk (Stuart 111), ruwwandig aardewerk (Gose 536/Stuart 201B, Niederbieber 

90), amforen (Niederbieber 70), mortaria (Brunsting 37, Vanvinckenroye 351), 

gesmookt aardewerk en pompejaans rode waar (Niederbieber 53B). Verder valt op dat 

in fase 5 de meeste luxewaar voorkomt zoals tafelwaar dat hoogstwaarschijnlijk uit 

Keulen is aangevoerd. Een aantal vondsten dat met zekerheid aan deze periode kan 

worden toegeschreven, is een fragment van een millefiori-schaal, een glas met slang-

draadversiering, een hoge beker van suikerglas en enkele gemmen. Uit fase 5 stammen 

ook de meeste metaalvondsten: fibulae (Bohme 28 G, L), paardentuig en militaria zoals 

de kop van een zwaardriemhouder, het eindbeslag van een riem en de gesp van een 

heupgordel. De vondsten behoren toe aan bewoners die goed geïntegreerd waren in 

de Romeinse handelsnetwerken. Mogelijk onderhielden zij contacten met het militaire 

centrum (kamp of vlootstation) dat in de buurt moet hebben gelegen. Uitgaande van 

de vondsten kunnen we enkele van deze bewoners in het noorden van de westelijke 

wooncluster lokaliseren. In de noordelijke nederzettingssloot zijn namelijk de meeste 

vondsten luxewaar ontdekt.

Mogelijk verklaren de handelscontacten van de voornoemde importen ook het 

voorkomen van paardenskeletten in verschillende depositiekuilen van fase 5. Het 

paard genoot onder de Romeinen een hoger aanzien dan alle andere (huis)dieren. In 

de voorgaande fasen van Naaldwijk-Hoogeland domineerde vooral de hond. Opvallend 
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is wel dat de paarden kleiner zijn dan de exemplaren uit militaire centra. Bovendien 

bevat het paardenbot uit Naaldwijk duidelijke sporen van consumptie net als in enkele 

vindplaatsen van Midden-Delfland en Harnaschpolder (zie H11, paragraaf 11.1.5). Beide 

verschijnselen wijzen op een inheemse traditie. 

Ook de omgang met de doden lijkt eerder binnen een inheemse traditie te passen. Er 

zijn binnen de nederzetting twee babyskeletten en losse botresten van volwassenen 

gevonden in sloot- en kuilvullingen. Het merendeel stamt uit fase 5. De losse botresten 

zijn te midden van het huisafval gevonden. In een geval is een verklaring te geven voor 

de weinig respectvolle omgang met de dode: een schedelfragment vertoont sporen 

van een gewelddadige dood. Het verschijnsel van losse, menselijke botresten binnen 

de nederzetting wijkt in ieder geval duidelijk af van het Romeinse gebruik om de 

nabestaanden buiten de nederzetting te begraven, nabij een weg. Een voorbeeld van 

dit gebruik is aangetroffen in het grafveld met crematiekuilen uit Naaldwijk-Tiendweg 

(nabij de Middelbroekweg, tevens het veronderstelde tracé van de voormalige 

Romeinse weg met kanaal).892

De exacte duur van fase 5 is onbekend, mede gezien de onduidelijkheid in het aantal 

en de aard van de gebouwen. Het aardewerk uit een aantal nederzettingsloten, 

erfgreppels en kuilen duidt in ieder geval nog op een bewoning tot circa 225 n.Chr. 

De westelijke nederzettingssloot die in fasen 3 tot en met 5 in gebruik is geweest, 

wordt dan niet langer onderhouden en slibt dicht. De vondst van een mijlpaalfragment 

bovenin markeert het einde van de bewoning van de inheems-Romeinse nederzetting. 

Dendrochronologisch onderzoek van een houten bord in de oostelijke tegenhanger van 

deze sloot leverde een post quem-datering op van 209 n.Chr. 

In de sporen en vondsten van de nederzetting is geen verklaring te vinden voor 

het einde van de bewoning. Er zijn verschillende scenario’s te schrijven. In de 

nederzettingen van Leidschendam-Leeuwenbergh en Harnaschpolder lijkt het eind 

te koppelen aan de neergang van een nabijgelegen centrum (respectievelijk Forum 

Hadriani en Rijswijk-De Bult). Uitgaande van de hiervoor geschetste situatie waarin de 

bewoners van Naaldwijk-Hoogeland contacten onderhielden met een nabijgelegen 

Romeins kamp of vlootstation, kan de verklaring ook gezocht worden in de neergang 

van een dergelijk centrum. Er zijn binnen de nederzetting in ieder geval geen sporen 

te vinden van een natuurlijke oorzaak, zoals zandverstuivingen of vernatting. Op 

de relatief hoog gelegen haakwal is dit laatste ook niet te verwachten. Dergelijke 

verschijnselen kunnen echter wel een rol hebben gespeeld in de lager gelegen zones 

met potentiële akker- en weidegronden in de omgeving. 

De meeste vondstcategorieën zoals het aardewerk vertonen een hiaat na het 

eerste kwart van de 3e eeuw. Gek genoeg laten de munten juist een continuïteit in 

de bewoning zien na 225 n.Chr. Dit beeld blijkt echter vertekend te zijn: de meeste 

munten uit deze laatste periode lijken namelijk in een jongere gebruikscontext thuis te 

horen die los staat van de inheems-Romeinse nederzetting (zie volgende fase 6). 

    

Inheems-Romeinse tijd, fase 6 (290-350 n.Chr.): sloop en recycling van metaal en 
bouwmateriaal uit een Romeins centrum in de directe omgeving 

Daar waar de bewoning na 225 n.Chr voortduurde in de regio, komt deze tussen 260 en 

270 n.Chr. alsnog tot een einde, zoals in de zuidelijke nederzetting van Harnaschpolder 

(AHR-01). Ook in de belangrijke centra zoals Forum Hadriani en Rijswijk-De Bult was 

geen sprake van een voortzetting van de bewoning na 270 n.Chr.  

892  Bult 1998, 12.
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Toch wijzen vondsten en sporen van enkele vindplaatsen op een jongere fase, 

waarin de voormalige nederzettingslocaties tijdelijk weer bezocht werden. 

Belangrijkste aanwijzing hiervoor zijn de vondsten van handgevormd aardewerk uit 

de laat-Romeinse tijd. Het aardewerk onderscheidt zich veelal van de voorganger uit 

de 1e-2e eeuw door een fijne schelpgruismagering en een hard baksel. Het aardewerk 

dateert vooral uit de tweede helft van de 3e en de 4e eeuw. Het is slechts op een paar 

locaties in Zuid-Holland aangetroffen: het Monsterse Geestje, Poeldijk-Wateringseweg 

en Rijswijk-De Bult (zie De Bruin in H6, paragrafen 6.1.3 en 6.1.5).

Ook het terrein van de voormalige nederzetting van Naaldwijk-Hoogeland wordt 

na een hiaat van meer dan een halve eeuw weer opgezocht (kaartbijlage 5.6). Het is 

onwaarschijnlijk dat de nieuwkomers een band hadden met de laatste bewoners uit 

fase 5. Op de eerste plaats geeft de sterke terugval in het Romeins gedraaid aardewerk 

aan dat de voorheen opgebouwde contacten met de Romeinen deels zijn verbroken. 

De handgevormde, inheemse potten domineren weer in fase 6. Het aardewerk past 

in de aardewerktypologie voor Noord-Holland. Handelscontacten met dit noordelijke 

gebied liggen dan ook voor de hand. De combinatie van handgevormd aardewerk 

(vooral typen Diederik–L-IVe/f) en gedraaid aardewerk (bijvoorbeeld een amfoor van 

het type Vanvinckenroye 460) plaatsen deze tweede bewoning globaal tussen het eind 

van de 3e eeuw en het midden van de 4e eeuw. De hoeveelheid vondsten is relatief 

klein. Zo bestaat het laat-Romeinse aardewerk uit de verschillende campagnes van 

2004 tot en met 2008 in totaal slechts uit 679 stuks. Vermoedelijk weerspiegelen de 

geringe vondsten van gebruiksaardewerk en de eveneens geringe nederzettingssporen  

een minder intensieve bewoning van de vindplaats gedurende een of enkele perioden.

Het bewoningsbeeld van Naaldwijk in fase 6 wijkt ook af van alle voorgaande fasen. 

Ofschoon er sporen gevonden zijn, zoals een waterput met laat-Romeinse opvulling (in 

2004), die kunnen wijzen op een bewoning met gebouw(en), lijkt de aandacht in fase 6 

vooral gericht te zijn op ambachtelijke activiteiten. In de depressie van de voormalige, 

oostelijke nederzettingssloten van fase 5 zijn een smeedhaard en een haardkuil 

gevonden (kaartbijlage 5.6). De (smeed)slakken en de deels versmolten metaalvondsten 

in de haardkuilen en de afdekkende vondstlaag duiden op het verhitten en opnieuw 

smeden van metaal tot nieuwe voorwerpen. Dit verklaart ook de concentratie van 

opvallende metaalvondsten in de Romeinse vondstlaag, vooral op de hoge centrale 

bulten in het westen van het plangebied. Hier zijn onder andere fragmenten van 

een levensgroot standbeeld, van kleinere beelden, platen - waaronder enkele met 

inscriptie -, sierstukken van meubels en een buisfragment van een pomp of kraan 

gevonden. Dergelijke voorwerpen zijn niet te rijmen met het beeld van de inheemse 

bewoning van alle voorgaande fasen van Naaldwijk-Hoogeland. In het metaal valt op 

dat sommige metalen, zoals bronsplaatmateriaal, in kleine stukken is geslagen. Dit alles 

lijkt erop te wijzen dat een groot deel van het bijzondere metaal elders is verzameld, 

vermoedelijk in een nabijgelegen Romeins centrum, en vervolgens op de haakwal 

van Naaldwijk-Hoogeland tot schroot is verwerkt om te verhitten en om te smeden. 

Een klomp van aaneengesmolten Antoniniani geeft aan dat ook munten werden 

verzameld en verhit met het oog hergebruik. Wellicht verklaart dit de discrepantie 

tussen het bewoningshiaat (tussen fase 5 en 6) enerzijds en de continuïteit in de munten 

anderzijds. Net als het merendeel van de bijzondere metaalvondsten kunnen de munten 

afkomstig zijn van een nabij gelegen Romeins centrum.

Wellicht geldt de verklaring van hergebruik in fase 6 ook voor de brokken 

bouwmateriaal (onder andere tufsteenbrokken uit 2004, 2007 en 2008) en grofkeramiek 

in de vondstlaag. Een belangrijke aanwijzing voor hergebruik is de relatief geringe 
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hoeveelheid mortel binnen de vindplaats, zowel in losse brokken als in aanhechting op 

grofkeramiek. Binnen deze categorie wijst ook de variatiedikte bij de tubuli op secundair 

gebruik. De fragmenten moeten afkomstig zijn van verschillende verwarmingssystemen 

uit een of meerdere Romeinse centra. Overigens kan het hergebruik van grofkeramiek 

ook al in voorgaande fasen plaats hebben gevonden, bijvoorbeeld als verharding van 

erven en paden. Dit verschijnsel komt ook elders voor zoals op de vindplaatsen te 

Leidschendam-Leeuwenbergh893 en Harnaschpolder.894 

Waar hebben de bewoners van fase 6 de bijzondere metaalvondsten en brokken 

bouwmateriaal verzameld? Plaatinscripties en dakpannen met stempels zijn een 

belangrijke indicatie voor de mogelijke bron van het materiaal: net als in 2004 zijn 

verschillende vermeldingen van de Germaanse vloot gevonden. Uitgaande van 

de strategische ligging van de vindplaats op een haakwal en op het kruispunt van 

Romeinse (water)wegen en Helinium ligt een militair kamp met vlootstation en haven in 

de (directe) omgeving van Naaldwijk-Hoogeland nog het meest voor de hand.

De omstandigheden waaronder het metaal en bouwmateriaal in een dergelijk Romeins 

centrum is verzameld, zijn onduidelijk. Een raid hoort tot de mogelijkheden. Op een 

aantal nederzettingen in de regio valt het einde van de Romeinse bewoning rond 

270 n.Chr. immers samen met het begin van politieke onrust, economisch verval en 

invallen van vijandelijke stammen binnen het Romeinse Rijk. In de regio zijn echter geen 

concrete archeologische aanwijzingen voor invallen of raids bekend. Uitgaande van de 

datering van fase 6 (290-350 n.Chr.) kunnen metaal en bouwmateriaal ook gesloopt zijn 

toen het nabijgelegen militaire centrum al was verlaten. Dit verschijnsel is ook bekend 

van de opvolgende periode: de vroege middeleeuwen.

14.2 Interpretatie van de Romeinse bewoning te Naaldwijk-
Hoogeland: Romeinse vicus of inheemse nederzetting?

Tijdens het onderzoek van 2004 zijn de eerste stroken van de nederzetting 

opgegraven. Net als in 2007 en 2008 werden de opgravers aangenaam verrast door 

de grote rijkdom aan bijzondere vondsten van metaal, steen en grofkeramiek. Enkele 

opvallende stukken waren vier fragmenten van bronzen inscripties, waaronder een sok-

kelinscriptie van een groot (keizer)beeld, een fragment van een fresco en zes stempels 

van vlootonderdeel Classis Germanica Pia Fidelis. Verder viel de opgravers in 2004 op 

dat de nederzetting naast inheemse bewoningssporen uit de periode 50/75-150 n.Chr. 

vele greppels vertoont die samen regelmatige, rechthoekig afgebakende ruimten 

vormen. De greppels leken vooral in de periode 175 tot circa 250/275 thuis te horen, 

de periode waarin ook een toename van importstukken van gedraaid aardewerk en 

metaal viel te constateren. Uitgaande van de voornoemde rijkdom aan voorwerpen 

en enkele brokken bouwmateriaal hebben de onderzoekers van 2004 de rechthoekige 

greppelpatronen als funderingen van Romeinse vakwerkbouw geïnterpreteerd. Het 

totaalbeeld van de bijzondere vondsten, de Romeinse bouwwerken en de voornoemde 

strategische ligging van Naaldwijk riep al snel het beeld op van een vicus. Het zou gaan 

om een militaire vicus bij een castellum of vlootstation of om een civiele vicus nabij of 

aan een kruispunt van de Romeinse weg(en).895 

Een vicus is een landelijke nederzetting met centrumfuncties voor de omgeving op 

religieus, economisch en/of administratief vlak. Verschillende onderzoekers896 dichten 

de vici ook andere kenmerken toe. De interpretatie van vici loopt dan ook sterk uiteen, 

893  Wiepking 1997.
894  Goossens 2006.
895  Van de Feijst en Blom 2008, 208-209
896  Zie voor de terminologie onder andere: Picard 1986: 48-49; Wightman 1986: 59-64; Hiddink 

1991: 204-219; Petit & Mangin 1994: 7-15.
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waarbij men een of enkele van de criteria benadrukt en andere aspecten van de vici 

juist onderbelicht. Zo constateert Hiddink (1991) dat vici vaak onterecht losgekoppeld 

worden van hun landelijke context. Hij geeft dan ook de voorkeur aan de term ‘landelijk 

centrum’. Naast belangrijke functies als ambachtelijke productie, handel, religie vestigt 

hij in zijn studie naar de landelijke centra dan ook de aandacht op de landbouw. Verder 

benadrukt hij dat niet een functie, maar de combinatie van verschillende functies een 

vindplaats tot een landelijk centrum maakt. Belangrijk is ook de schaal waarop deze 

activiteiten plaats vonden. Volgens Hiddink heeft een landelijk centrum de volgende 

vormkenmerken:897

-	 een	ligging	bij	een	of	meer	(water)wegen
-	 een	omvang	van	minimaal	3-4	ha
-	 een	dicht	bebouwd	woongebied	dat,	bij	een	ligging	langs	een	weg,	sporen	van	

zogenaamde	srtip-houses	kan	vertonen:	huizen	met	een	woongedeelte	en	een	
‘winkel’gedeelte	aan	de	wegzijde

Zoals in voorgaande tekst van de synthese reeds uiteen is gezet, leiden de inzichten 

van de Naaldwijk-opgravingen in 2007 en 2008 tot een herziening van de vicus-

hypothese. De onderzoekers van 2004 hadden zelf al gewezen op de beperkingen 

van deze hypothese: de secundaire context van vele metaalvondsten,898 het relatief 

hoge aandeel handgevormd aardewerk ten opzichte van het gedraaide aardewerk, de 

beperkte omvang van het onderzoek en de complexiteit van de vele spoordoorsnijdin-

gen.899 Deze laatste beperking geldt uiteraard ook voor het onderzoek van 2007 en 

2008. Toch zijn er inmiddels voldoende argumenten om de nederzetting van Naaldwijk-

Hoogeland tot inheemse, landelijke nederzetting te bestempelen en de vicus-interpre-

tatie te ontkrachten. Hiertoe zullen we de resultaten van de opgravingen vergelijken 

met de belangrijkste, voornoemde kenmerken van de vicus of het landelijke centrum:

- vormkenmerken: op het eerst gezicht lijkt de vindplaats aan de belangrijkste 

vormkenmerken te voldoen. Ofschoon (nog) geen concrete aanwijzingen voor 

een Romeinse weg of kanaal zijn gevonden, duiden de geografische ligging en de 

vondst van een mijlpaalfragment op de nabijheid van belangrijke (water)wegen. De 

vindplaats ligt bovendien strategisch gunstig op een haakwal nabij de monding van 

de rivier (Helinium) en de zee. De omvang van de nederzetting is echter discutabel. 

Van der Feijst en Blom gaan uit van een maximale omvang van bijna 4 ha in de 

periode 175-250/275 n.Chr., waarbij ze het oostelijk onderzoekterrein van de Holwerda-

opgraving betrekken.900 Het onderzoek van 2007 en 2008 heeft echter uitgewezen 

dat dit gebied van bijna 4 ha niet is opgebouwd uit een, maar uit verschillende 

bewoningsfasen met afzonderlijke kleinere woonclusters kleiner dan 1 ha. De 

omvang en indeling van de nederzetting past dan ook beter in een inheemse context, 

dan in een vicus. Bovendien lijkt het grootst aantal gelijktijdige woonclusters niet 

samen te vallen met de periode 175-250/275 n.Chr., maar met fase 2 (circa 100-125 

n.Chr.). De dichtheid van de bewoningssporen is groot. Duidelijke aanwijzingen voor 

speciale bouwwerken zoals strip-houses ontbreken echter. Ook aanwijzingen voor 

andere Romeinse gebouwen met rechthoekige kamers gebouwd in steenbouw of 

vakwerkbouw met hout ontbreken eveneens. Greppels die volgens het onderzoek 

van 2004 dergelijke Romeinse gebouwen lijken te vormen, blijken verschillende 

bewoningsfasen te vertegenwoordigen. Ze blijken de erven in deze verschillende fasen 

in te delen.

897  Hiddink 1991, 204.
898  Van der Feijst 2008, 147.
899  Van der Feijst en Blom 2008, 209.
900  Van der Feijst en Blom 2008, 208.
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- ambachtelijke productie: Hiddink merkt op dat het productieniveau van het 

landelijke centrum vaak overschat is. In de praktijk blijkt de productie van aardewerk 

bijvoorbeeld doorgaans beperkt tot een klein aantal ovens (minder dan vijftien).901 In 

het onderzoek van 2004 is in werkput 11 een concentratie van verbrande leembrokken 

en versinterd handgevormd aardewerk (‘mogelijk misbaksels’) gevonden die leken 

te wijzen op de nabijheid van een of meerder aardewerkovens. Een dergelijke 

oven is uiteindelijk echter noch in 2004, noch in het onderzoek van 2007 en 2008 

gevonden. Ter hoogte van werkputten 11, 59 en 60 zijn wel sporen van ambachtelijke 

activiteiten gevonden, waaronder een smeedhaard, maar deze blijken in een jongere 

bewoningsfase thuis te horen. De hoofdbewoning van de nederzetting was toen al 

minimaal een halve eeuw oud. 

- landbouwproductie: structuren als schuren en opslagkuilen kunnen een 

aanwijzing zijn voor het belang van de landbouwproductie binnen een landelijk 

centrum. 902 Tijdens het onderzoek van 2004 is een tufstenen maalsteen gevonden 

met een doorsnede van 90 cm. Deze maalsteen is beschouwd als aanwijzing voor een 

mogelijk grootschalige productie of verwerking van voedsel.903 Dergelijke stenen 

komen echter ook op een huishoudelijk niveau voor. Bovendien heeft het onderzoek 

van 2007 en 2008 geen nieuwe grote maalstenen of andere aanwijzingen zoals 

opslagkuilen of horrea opgeleverd, die het belang van de landbouwproductie (surplus)

benadrukken. Binnen de nederzetting zijn wel gebouwen met een agrarische functie 

vertegenwoordigd, maar geen exemplaren die afwijken van de doorsnee, traditionele 

inheemse huizen uit de regio.

- religieuze activiteiten: concrete aanwijzingen voor de functie van een religieus 

centrum, zoals tempels of andere vormen van religieuze bouwwerken ontbreken 

in Naaldwijk-Hoogeland. Te midden van de vele metaalvondsten zijn wel vertegen-

woordigers van de religieuze wereld gevonden zoals beeld- of beslagfragmenten met 

afbeeldingen van onder andere de goden Serapis (2004)904, Mars (2004 en 2008) en 

Venus (2008). Net als het merendeel van het bijzondere metaal zijn de vondsten echter 

vooral afkomstig uit een secundaire context: uit de vondstlaag of als opspit in jongere 

sporen. De metaalvondsten blijken niet te getuigen van lokale, religieuze activiteiten. 

Ze zijn de neerslag van hergebruik van schrootmetaal dat in een naburig centrum 

is verzameld. Het verzamelen, kapotslaan en herverhitten van metaal tot nieuwe 

objecten vond pas in fase 6 plaats toen de hoofdbewoning van de inheems-Romeinse 

nederzetting al tot een eind was gekomen.

Uit de verschillende criteria blijkt dat de nederzetting van Naaldwijk geen gelijkenissen 

vertoont met een vicus of landelijk centrum. De samenstelling van de sporen en 

structuren, het groot aandeel handgevormd aardewerk, de geringe hoeveelheid mortel 

en bouwmateriaal in primaire context, de traditionele samenstelling van de veestapel 

en het vasthouden aan inheemse gebruiken zoals de houtbouw en de rituele depositie 

van dierlijke resten wijzen eerder op een inheems-Romeinse nederzetting. Tijdens het 

onderzoek van 2004 leek er sprake van een breuk tussen de inheemse sporen uit de 

periode 50/75-150 n.Chr. enerzijds en de geromaniseerde sporen van de ‘vicus’ uit de 

periode 175-250/275 n.Chr.905 De nieuwe inzichten van gecombineerde onderzoeken 

wijzen echter op een inheemse nederzetting die in de loop van de 2e eeuw geleidelijk 

steeds meer sporen van Romeinse invloed vertoont. Net als in vele nederzettingen in 

de regio verliezen de bewoners van Naaldwijk-Hoogeland hierbij echter hun lokale, 

inheemse wortels niet uit het oog.

901  Hiddink 1991, 213.
902  Hidddink 1991, 215- 216.
903  Van der Feijst en Blom 2008, 208.
904  Van der Feijst 2008, 141-143.
905  Van der Feijst en Blom 2008, 206-209. Van der Feijst en Blom 2008, 206-209.
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14.3 De bewoning in de middeleeuwen en de nieuwe tijd

Van vroege tot late middeleeuwen: van agrarische nederzetting tot handelsne-
derzetting en vice versa

Inleiding
Na een hiaat van meer dan 200 jaar sinds de laatste Romeinse bewoning wordt de 

haakwal te Naaldwijk-Hoogeland weer bewoond vanaf de 6e eeuw. Het landschap van 

de vroege en late middeleeuwen lijkt veel overeenkomsten te vertonen met dat van 

de Romeinse tijd. Het botanisch onderzoek wijst wederom op een open landschap met 

kwelders en/of kreekoevers en zoutvegetatie in de omgeving. In het achterland was 

het milieu waarschijnlijk wel natter gezien het stijgende grondwater achter de duinen 

na de Romeinse tijd.906 Deze situatie bleef eeuwenlang ongewijzigd, totdat de zee 

in de 12e eeuw ver het land ten noorden van de Maas binnendrong en een dik pakket 

zavelige klei afzette.907 De bewoners van de hoge, droge haakwal hadden geen last 

van deze overstromingen.

De bewoners konden nog steeds in de directe omgeving terecht voor boomsoorten 

als eik, els en es. In deze periode zijn ook aanwijzingen voor het gebruik van iep. 

Duurzame houtsoorten als eik genoten over het algemeen de voorkeur. Deze 

boomsoort groeide in de directe omgeving waarschijnlijk alleen op de in omvang 

beperkte haakwal. In de vroege middeleeuwen is eik in een aantal waterputconstruc-

ties verwerkt. Vermoedelijk kwam de bodem van deze eikvoorraad al in de loop van 

de vroege middeleeuwen in zicht. Wortelhout van eik en els met schors getuigen 

van een zuinig gebruik van het lokaal voorradige hout. Ook de vertegenwoordiging 

van kwalitatief mindere struiken in de houtvondsten zoals sporkehout, wegedoorn, 

kardinaalsmuts en vlier wijst hierop. Daarnaast valt in de loop van de middeleeuwen 

een toename op in het gebruik van els, waarbij het hout een hoog aantal knoesten, 

bochten en hout met een kleine diameter vertoont. Dit hout was weliswaar kwalitatief 

minder goed, maar was wel in de directe omgeving (lagere, natte zones rond de 

haakwal) te vinden. Aanwijzingen voor het in stand houden van het bosbestand ter 

verbetering van de houtkwaliteit ontbreken. In de late middeleeuwen is de lokale bron 

van eik vermoedelijk al grotendeels uitgeput. In een aantal waterputten is weliswaar 

eik verwerkt, het blijkt echter vooral om secundair gebruikt hout te gaan, zoals 

scheepshout.

Merovingische periode
Het hout uit de omgeving is grotendeels in de bouw van de huizen en waterputten 

gebruikt. Sporen van huizen uit deze vroegste middeleeuwse bewoning van Naaldwijk-

Hoogeland zijn echter (nog) niet herkend. Het beeld van de bewoning wordt vooral 

bepaald door waterputten en de daarin aangetroffen vondsten. De waterputten zijn 

vooral aangetroffen in de westelijke helft van het plangebied (kaartbijlage 5.7). Net als 

in de Romeinse tijd komen vierkante beschoeiingen voor; deze keer in verschillende 

combinaties van horizontaal en verticaal geplaatste palen en planken. Daarnaast 

komen in de Merovingische periode ook holle boomstammen en – secundair gebruikte 

– tonnen als beschoeiing voor.

Het aardewerk uit de Merovingische periode bestaat voor meer dan 85 % uit gedraaid 

aardewerk dat afkomstig is uit het Duiste Rijnland, het toenmalig Frankisch gebied. 

De grootste categorie van het gedraaid aardewerk bestaat uit ruwwandig aardewerk, 

vooral tonvormige potten: de zogenaamde ‘Wölbwandtopfe’. De rest van het gedraaid 

906  Bult 1998, 16. Bult 1998, 16.
907  Bult 1998, 21. Bult 1998, 21.
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aardewerk bestaat uit gladwandige ‘knikwandpotten’, rood geverfd aardewerk en 

handgevormd aardewerk. Deze verhouding komt grotendeels overeen met die van 

Merovingische nederzettingen langs de Maas en de Oude Rijn. 

Een deel van het handgevormd aardewerk is organisch gemagerd Tritsum-aardewerk. 

Dit aardewerk komt in het kustgebied vooral in de 6e eeuw n.Chr. voor. Samen met 

de vroegste vormen van het ruwwandige aardewerk (Alzey 27) en het gladwandige 

aardewerk (KWT-1) duidt dit op een aanvang van de bewoning in de loop van de eerste 

helft van de 6e eeuw. 

Het relatief hoge aandeel gedraaid aardewerk geeft aan dat de bewoners van 

Naaldwijk-Hoogeland toegang hadden tot Merovingische handelsnetwerken. Via 

deze netwerken werden ook andere importen zoals maalstenen van tefriet (uit Mayen 

in Midden-Duitsland) en een samengestelde kam van deze dierlijk bot ingevoerd. 

De handel lijkt overigens niet centraal te staan binnen de nederzetting. Bijzondere 

importvondsten die kenmerkend zijn voor een echte handelsnederzetting ontbreken. 

Zo valt de sterke ondervertegenwoordiging van metaal op. De vondsten beperken 

zich tot enkele munten, waaronder sceatta’s uit de periode 680-710 n.Chr. De geringe 

hoeveelheid metaal en vooral het lage aandeel van luxewaar zoals kannen en schalen 

van gladwandig aardewerk geven aan dat de bewoners van Naaldwijk-Hoogeland 

niet tot de adel behoorden. De vondsten van Naaldwijk lijken meer te passen in een 

agrarische nederzettting.

De bestaanseconomie van de nederzetting bestond in de vroege middeleeuwen uit 

akkerbouw en veeteelt. Net als in de Romeinse tijd was de veestapel opgebouwd uit - 

lokaal gefokte en gehouden - rund, schaap/geit, varken, paard en kip. Het aandeel rund 

was in de vroege middeleeuwen echter hoger. Vermoedelijk dienden rund en schaap/

geit deze keer vooral als vleesleverancier. De melkproductie van deze dieren lijkt laag. 

Dit lijkt erop te wijzen dat de veeteelt ondergeschikt was aan de landbouw. Net als in 

de Romeinse tijd was de landbouw gericht op gerst, emmertarwe, (brood)tarwe, rogge 

en lijnzaad. Kafresten wijzen uit dat deze gewassen mogelijk lokaal verbouwd zijn.

Het onderzoek van het aardewerk duidt op een lage bewoningsdichteid in de beginfase 

van de Merovingische periode voor 555 n.Chr. Na een toename in de tweede helft 

van de 6e eeuw neemt de bewoningsdichtheid weer af in de eindfase. Het jongste 

gladwandige aardewerk van het type KWT-2.43 (585-710 n.Chr.) plaatst deze eindfase 

uiterlijk rond het eind van de 7e eeuw. De beschoeiing van waterput 222 past ook in 

deze periode. Dendrochronologisch onderzoek van (secundair) gebruikt eikenhout 

leverde een datering van (kort) na 698 n.Chr.±6.

Karolingische periode
In het begin van de 8e eeuw gaat de bewoning geleidelijk over in de Karolingische 

periode. De sporen uit deze periode bestaan wederom vooral uit waterputten. Ze 

komen net als in de voorgaande periode vooral in het westen van het plangebied voor. 

In het oosten valt nu echter ook een aantal sporen op (kaartbijlagen 5.6 en 5.7). Het 

onderzoek uit 2004 en 2008 heeft deze gegevens aangevuld met twee rechthoekige, 

tweebeukige huisplattegrond (NHC-7 en NH08-10). Hieruit blijkt dat de huizen nog 

steeds op de centrale bult van het plangebied zijn gericht (noordwest-zuidoost) 

net als in de Romeinse tijd. De oriëntatie is slechts een klein aantal graden naar de 

noord-zuidas gedraaid. 

De aard van de bewoning is net als bij de Merovingische periode vooral af te 

leiden uit het aardewerk en de overige vondstcategorieën. Het aardewerk bestaat 

wederom grotendeels uit gedraaid aardewerk. Slechts 14 % is handgevormd. Het 

gedraaid aardewerk is vooral afkomstig uit de Duitse Vorgebirge (Badorf-type en 

Walberberg-type aardewerk) en de Eiffel (Mayen-type aardewerk). Badorf-baksels uit 
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dit gebied dateren over het algemeen op zijn vroegst vanaf 720 n.Chr. Verder is ook 

Karolingisch grijs aardewerk uit de Lage Landen vertegenwoordigd. Onderzoek van het 

aardewerk wijst op een lage bewoningsdichtheid in de beginfase tot het midden van de 

8e eeuw.

Naaldwijk ligt in principe buiten het directe verzorgingsgebied van handelscentrum 

Dorestad. Uitgaande van het hoge aandeel gedraaid aardewerk uit Duitsland, moet 

de nederzetting toch dicht bij een van de toenmalige handelsrouten hebben gelegen. 

De verhouding van gedraaid en handgevormd aardewerk komt namelijk overeen met 

(kleine) handelsnederzettingen in de regio zoals Wateringen en De Lier. Wellicht verliep 

de handel via de belangrijkste handelsnederzetting in het Maasmondgebied: Witla dat 

aan de overkant van de Maas lag. 

In het aardewerk valt de goede vertegenwoordiging op van potvormen die gerelateerd 

zijn aan het opslaan, uitschenken en drinken van luxeproducten zoals wijn. Dit 

aardewerk behoorde toe aan de lokale adel van Naaldwijk die nauw betrokken 

moet zijn geweest in de handel van goederen. Soortgelijke hoge aantallen drank 

gerelateerde aardewerkvormen en grote opslagpotten zijn ook bekend van de (kleine) 

handelsnederzetting Valkenburg-De Woerd langs de handelsroute van de Oude Rijn. 

De vondst van een halffabrikaat van maalsteen in 2007 past in dit beeld. Dergelijk 

vondsten zijn zeldzaam. Ze komen doorgaans alleen in handelsnederzettingen als 

Dorestad voor. 

De Karolingische metaalvondsten van Naaldwijk-Hoogeland bestaan over het 

algemeen uit de doorsnee persoonlijke uitrusting en versiering zoals sleutels, 

schijffibluae, gordelgarnituur met pincet en siernaalden. Deze werden niet alleen 

door de adel gedragen. Mogelijk geldt een uitzondering voor een militaire speerpunt; 

dergelijke wapens kunnen echter ook tot de standaard wapenuitrusting horen.

Het aardewerkonderzoek wijst uit dat de piek van de bewoning tussen 750 en 850 ligt. 

Na 850 neemt de bewoningsdichtheid weer af in de eindfase. Mogelijk ondervond 

de handel toen de negatieve impact van de Vikingen-raids. Er zijn ook aanwijzingen 

dat de loop van de Maas toen veranderde en voortaan op groter afstand van 

Naaldwijk stroomde. Uitgaande van de aangetroffen vormen van Badorf-, Mayen- en 

Walberberg-aardewerk kwam de bewoning uiterlijk rond 900 n.Chr. tot een eind. 

 

Overgang van de vroege naar late middeleeuwen
Net als in de voorgaande perioden wordt het sporenbeeld vooral bepaald door 

waterputten. Behalve waterputten zijn ook sporen van een huisplattegrond uit de 

overgangsperiode gevonden: bootvormig huis NHC-8 uit de 10e-11e/12e eeuw, ontdekt 

tijdens het ADC-onderzoek in 2004 (kaartbijlage 5.7). De oriëntatie zuid-noord van 

de plattegrond vertoont een belangrijke wijziging ten op zichte van de Karolingische 

periode: het gebouw blijkt niet langer op de haakwal (zuidwest-noordoost), maar 

haaks op de Zuidweg gericht te zijn. Mogelijk houdt deze verandering in oriëntatie 

samen met de bedijkingen en herverkaveling van het Westland na de overstroming 

(vermoedelijk) in de eerste helft van de 12e eeuw.908 

De bewoning beperkt zich op de overgang van de vroege naar de late middeleeuwen 

vooral tot de westelijke helft van het plangebied. De kleine variatie aan potvormen 

- vooral kookpotten in plaats van voorraadpotten - wijst op een afname in de handels-

betrekkingen in de eerste eeuwen na de Karolingische periode. Dit blijkt vooral uit het 

lage aandeel Duisburg-type aardewerk en vroeg aardewerk uit de Maasvallei in de 10e 

eeuw. Handelsnederzettingen zoals Tiel en Deventer vertonen in diezelfde periode een 

veel hoger aandeel van dit importaardewerk. 

908  Bult 1998. Bult 1998.
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De handel was in deze overgangsperiode blijkbaar weer ondergeschikt aan de 

agrarische bestaanseconomie van de bewoners te Naaldwijk-Hoogeland.Onderzoek 

van het dierlijk bot heeft uitgewezen dat rund, schaap/geit, varken, hond en paard 

weer vertegenwoordigd zijn net als in de vroege middeleeuwen. Wel valt op dat in de 

loop van de late middeleeuwen het aandeel varken toeneemt ten koste van schaap/

geit. Beide diersoorten hebben terrein gewonnen op het rund.

Pas aan het eind van 10e eeuw lijkt weer sprake van een toename in de import van 

aardewerk te Naaldwijk, zoals Pingsdorf- en Paffrath-typen aardewerk. De vondsten 

van (secundair gebruikt) scheepshout, sintel- en klinknagelsnagels wijzen ook in deze 

richting. Dergelijke vondsten komen vooral in nederzettingen langs rivieren en de kust 

met overzeese handelcontacten voor. 

Late middeleeuwen: van boerenerf tot moated site
In de eerste helft van de late middeleeuwen blijkt de bewoning zich vooral tot de 

westelijke helft van het plangebied te beperken. Hier zijn tijdens het Archol-onderzoek 

sporen van minimaal een huis gevonden: NH07-10 op de zuidflank van de centrale 

bult (kaartbijlage 5.7). De huisplattegrond viel samen met een brandplek. Circa 10 m 

ten oosten hiervan is nog een brandplek gevonden die vermoedelijk aan een tweede 

gebouw toebehoort. Direct ten zuiden van huis NH07-10 zijn twee bijbehorende 

achtererven gevonden. Beide erven waren omringd door sloten. Binnen de sloten zijn 

sporen gevonden van een vijver (westelijk erf) en bijgebouwen voor de opslag van 

graan en/of hooi (oostelijk erf). In de omgeving zijn ook enkele waterkuilen gevonden. 

De huizen en bijgebouwen duiden op een agrarisch bestaan van de bewoners. De 

handel speelde een ondergeschikte in deze periode. Dit laatste blijkt uit de afname 

van de hoeveelheid importaardewerk in vergelijking met de vroege middeleeuwen. 

Tot de 13e eeuw bestond de import van aardewerk nog uit Pinsdorf- en Paffrath-typen 

aardewerk. Vanaf het begin van de 12e eeuw kwam hier Andenne bij als nieuwe 

leverancier, tot de aanvoer vanuit de Maasvallei in Naaldwijk opdroogde rond 

1250 n.Chr. Naast het importaardewerk kwam ook gedraaid grijs- en roodbakkend 

aardewerk voor. Dit aardewerk werd in de opkomende steden in de regio en daarbuiten 

geproduceerd. 

De ondergeschikte rol van de handel in de late middeleeuwen blijkt ook uit de 

metaalvondsten. Het metaal bevat namelijk geen luxewaar. De vondsten bestaan uit 

persoonlijke gebruiksvoorwerpen zoals schoengepsen, gespbroches, beslag en een 

ring. 

Vanaf de 13e eeuw verplaatst de bewoning zich naar het noordoosten van het 

plangebied. Hier zijn in 2004 en 2007 de resten gevonden van een moated site 

(begraven hofstad): een omgracht terrein van een edelmanswoning (kaartbijlage 

5.7). Het geringe aardewerk uit de grachtvulling - onder andere scherven van een 

Andenne-kan, een grijze kogelpot en een braadpan roodbakkend aardewerk - dateert 

de moated site in de periode van de 12e eeuw tot en met de eerste helft van de 14e 

eeuw. De aangetroffen sporen bestaan uit (delen van) 5-9 m brede en 1,5 m diepe 

grachten die een terrein van 40 x 40 m afbakenen. Gezien het ontbreken van (laat-

middeleeuwse) funderingsresten op het binnenterrein of in de grachten gaat het 

hier eerder om een herenboerderij of –huis in plaats van een versterkte woning of 

kasteel. De enige indirecte aanwijzingen voor steenbouw uit deze periode zijn enkele 

bakstenen van een groot formaat (28 x14 x 6,5 cm). Ze zijn in secundaire toestand 

gevonden in de muurresten van een boerderij die hier in de nieuwe tijd is gebouwd (zie 

verderop). Gezien de geringe hoeveelheid die is zijn hergebruikt, moet de woning van 

de moated site al in of kort na de tweede helft van de late middeleeuwen zijn gesloopt.
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Ten zuidwesten van het omgrachte terrein is een waterput gevonden met 

plaggenwand die gefundeerd was op een vierkante, houten frame. Dergelijke 

waterputten zijn kenmerkend voor de jongere perioden van de vindplaats.

Nieuwe tijd: van boerderij Hooghwerf tot armenhuisjes
De vondsten van Naaldwijk-Hoogeland getuigen van een hiaat van een of enkele 

eeuwen na de bewoning van de moated site. Historische kaarten uit 1620 en 1712 

geven aan dat het noordoostelijk terrein van de voormalige moated site in de 17e en 

18e eeuw weer in gebruik is genomen. Twee sloten – met een onderlinge afstand 

van 43 m - vormen de begrenzing van de historische ‘Hooghwerf’. De oostelijke 

sloot bevindt zich langs de huidige straat Hoogwerf. De westelijke sloot valt deels 

samen met de westelijke gracht van de voormalige moated site (kaartbijlage 5.7). 

Dendrochronologisch onderzoek van een plank uit beschoeiing van deze sloot 

bevestigt de voornoemde datering van de Hooghwerf op grond van de oudste 

historische kaart. Het hout dateert namelijk van (kort) na 1592 n. Chr.

Op de historische kaarten staat ook de boerderij 'Hooghwerfh' afgebeeld. Tijdens 

de opgraving van 2007 zijn aan de oostzijde van het Hooghwerf-terrein funderingen 

van deze boerderij terug gevonden. Het gebouw had een omvang van 10 x 5 m 

(kaartbijlage 5.7). Het baksteenformaat van het gebouw bedraagt gemiddeld 17 x 8 x 

4 cm. Dit past bij de voornoemde datering van de boerderij. Een versierde pilaster uit 

een nabijgelegen sloot afkomstig van een deur of raam, getuigt nog van de grandeur 

van de boerderij. 

Dit laatste beeld van de boerderij is niet nader te onderzoeken aan de hand van 

andere vondstcategorieën. Het merendeel van de vondsten is namelijk verwijderd 

tijdens een tweede bewoningsfase van de boerderij. De boerderij is toen in tweeën 

opgedeeld door het plaatsen van een scheidingsmuur. In de omgeving van de boerderij 

zijn gelijktijdige beerputten (steenbouw) en een waterput (met hergebruikte ton) 

gevonden. 

Uit deze tweede bewoningsfase zijn wel veel vondsten gedaan. Het aardewerk bestaat 

uit steengoed, tingeglazuurd aardewerk, porselein, roodbakkend en witbakkend 

aardewark, Frankfurter aardewerk, nederrijns aardewerk, industrieel wit aardewerk en 

pijpaardewerk. Ze plaatsen de bewoning in de 18e en 19e eeuw. Luxewaar ontbreekt; 

het gaat vooral om goedkoop aardewerk (massaproductie). De samenstelling van het 

roodbakkend aardewerk, vooral keuken-, tafel en sanitair gerei wijst op het agrarische 

karakter van de bewoning. Illustratief zijn de melkteilen van roodbakkend aardewerk. 

Ook het metaal, waaronder naaigerei en ringen, past in dit beeld.

De bewoning uit de 18e en 19e eeuw is te koppelen aan de historisch bekende 

armenhuisjes die hier van de 18e eeuw tot in het begin van de 20e eeuw zijn bewoond.

14.4 Beantwoording onderzoeksvragen

Bewonings- en landschapscontinuïteit 
Bewoning nabij de Maasmond heeft mogelijk een ander karakter gehad dan 

bijvoorbeeld nederzettingen meer landinwaarts, waarbij waarschijnlijk gebruik is 

gemaakt van de typische eigenschappen van dit getijdenlandschap. Archeologisch ver-

volgonderzoek kan waarschijnlijk meer informatie verschaffen over het gebruik van dit 

landschap en de wijze waarop de mensen zich hebben aangepast aan het dynamisch 

milieu. Verder kan er een vergelijking gemaakt worden tussen de gegevens van 

Midden-Delfland, het strandwallengebied en die van deze locatie (het getijdengebied) 

om de precieze verschillen aan te wijzen.
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-		 Hoe	zag	het	landschap	in	en	rond	de	nederzetting	er	uit?	Welke	begroeiing	was	
aanwezig	en	in	hoeverre	heeft	de	mens	hierop	invloed	gehad?	Welke	veranderingen	
zijn	er	tussen	100	voor	en	1500	na	Chr,	in	het	landschap	opgetreden?	Op	welke	wijze	
hebben	de	bewoners	zich	aangepast	en	gebruik	gemaakt	van	het	landschap	waarin	
zij	leefden?	Welke	veranderingen	traden	gedurende	de	bewoning	daarin	op?

De vroegste bewoning vond in de late ijzertijd plaats toen de haakwal al deels gevormd 

en begroeid was. Vermoedelijk heeft de aanleg van een of meer akkers (centraal) in 

het westen van het plangebied toen tot verschraling van de zandbodem en tot zand-

verstuivingen geleid. De haakwal was weer gestabiliseerd en begroeid toen de eerste 

bewoning in de Romeinse tijd plaats vond rond 75 n.Chr. 

Het landschap van de Romeinse tijd en middeleeuwen blijkt veel overeenkomsten te 

vertonen. Het botanisch onderzoek wijst voor beide perioden op een open landschap 

met kwelders en/of kreekoevers en zoutvegetatie in de omgeving. In het achterland 

van de middeleeuwen was het milieu waarschijnlijk wel natter gezien het stijgende 

grondwater achter de duinen sinds de Romeinse tijd.

Houtzoek heeft zowel voor de Romeinse tijd als de vroege middeleeuwen uitgewezen 

dat het meeste hout voor de constructie van huizen en waterputten uit de omgeving 

is gehaald. Een deel van de duurzame boomsoorten zoals eik was op de (rand) van de 

haakwal te vinden. Andere soorten zoals els groeiden in de lagere, natte zones rond de 

haakwal. In de loop van de vroege middeleeuwen werd de lokale voorraad schaarser. 

De bewoners pasten zich aan door genoegen te nemen met minder duurzame 

houtsoorten en door zuiniger met dit hout om te gaan. In de vroege en vooral de late 

middeleeuwen werd ook secundair scheepshout ingevoerd. 

-		 In	hoeverre	werd	de	bewoning	gehinderd	door	de	ligging	nabij	de	Maasmond.	Hoe	
werd	omgegaan	met	stormvloeden	en	verstuivingen	tijdens	de	bewoning	en	met	
wisselingen	tussen	brak	en	zoet	oppervlaktewater?

-  In hoeverre heeft men in het verleden gebruik gemaakt van de aanwezige reliëf-

verschillen in het landschap? Is er sprake van een bewuste ophoging van bepaalde 

terreindelen? 

-  Komen er binnen het plangebied geulen voor die tijdens de bewoning open lagen? Hoe 

moeten ze worden gedateerd? In hoeverre hebben deze geulen een rol gespeeld in 

de functie van de nederzetting? Zijn de geulen gebruikt om nederzettingsafval in het 

water te dumpen? Wijkt dit afval af van het in de nederzetting aangetroffen afval? 

Werden er offers in de geul gedeponeerd?

Zoals reeds genoemd, zijn er in het westen van het plangebied – centraal op de hoge 

bult - stuifzandlagen gevonden op de haakwal. Ze zijn gevormd bij het beakkeren van 

de haakwal in de late ijzertijd. 

Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor geulactiviteiten gedurende de onderzochte 

hoofdperioden van de Romeinse tijd tot en met de nieuwe tijd. De bewoners lijken 

in de Romeinse tijd gebruik te hebben gemaakt van het natuurlijke reliëf om- bij 

overtollig hemelwater – vanaf de centrale bult af te wateren op de lagere gelegen 

randzones.

-		 In	hoeverre	zijn	bij	het	afgeesten	de	resten	van	oude	bewoningsperioden	verdwenen	
of	aangetast?

De aantasting lijkt zich vooral beperkt te hebben tot de vondstlagen uit de 

middeleeuwen en soms uit de Romeinse tijd. In het noordoosten van het terrein 

ontbreekt de Romeinse vondstlaag ten gevolge van laatmiddeleeuwse bewoning 

(graven grachten) en het latere afgeesten. In het westen is de schade beperkt. 

Alleen ter hoogte van de voornoemde hoge centrale bult van de haakwal lijken de 

vondstlagen en - lokaal - ook de onderliggende inheemse sporen aangetast te zijn.
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Bewoning in de late ijzertijd
Voor de ijzertijd geldt dat er inmiddels enkele nederzettingen zijn onderzocht in het 

naburige Midden-Delflandgebied. Hier liggen de meeste nederzettingen op veengrond. 

De sporen bestaan uit huiserven met sporen van een drieschepige boerderij erop. 

De meest naburige nederzetting die is onderzocht ligt in Poeldijk Noordoost op 

een strandwalrestant. Hier werd een door sloten omgeving nederzetting (deels) 

opgegraven. Binnen deze omsloting werden palenzwermen en kuilen aangetroffen, 

maar huisplattegronden zijn tot dusverre niet onderkend. Het is onbekend in 

hoeverre dit type nederzetting representatief is voor nederzettingen op zand, of dat 

nederzettingen op veen in Midden-Delfland meer verwantschap vertonen met de 

bewoningsporen op het veen in Naaldwijk. 

-  Wat is de aard van de sporen. Is er sprake van erven met gebouwen waarop 

meerdere, gelijktijdig bij elkaar staande boerderijen stonden, of is er sprake van een 

enkele boerderij op een gegeven tijdstip. Zijn er in het plangebied buiten de gewone 

boerenerven ook andere activiteiten uitgevoerd en zo ja, wat was de aard van deze 

activiteiten.

Er zijn te weinige sporen beschikbaar om een goed beeld te krijgen van de bewoning 

en het omringende landschap uit de ijzertijd. De vondst van een akker, een waterkuil, 

een depostiekuil en aardewerk uit de late ijzertijd doet vermoeden dat er een woonerf 

nabij de akker moet hebben gelegen. Mogelijk zijn de huizen uit deze periode – 

bijvoorbeeld in de vorm van de voornoemde palenzwermen – slecht te herkennen in de 

wirwar van sporen uit de Romeinse tijd tot en met de late middeleeuwen. 

Bewoning in de Romeinse tijd
Er wordt sinds twee decennia gericht regionaal onderzoek verricht naar de Romeinse 

bewoning binnen, langs, en buiten de Limes van het Romeinse Rijk in West-Nederland. 

Daarbij blijkt dat de variatie in de nederzettingsvorm en de functie in de eerste 

drie eeuwen van de jaartelling ten opzichte van de voorafgaande periode sterk is 

toegenomen. Naast de gewone boeren erven komt er een veelheid aan bijzondere 

structuren voor. Verder blijken vele van de aangetroffen nederzettingen in de tweede 

helft van de 2e eeuw te zijn omringd door een groot verkavelingsysteem dat geul-

afzettingen zoals de Gantel als uitgangspunt heeft. De nederzetting op de Hoogwerf 

lijkt in de nederzettingshiërarchie van Zuid-Holland een bijzondere plaats in te nemen 

en heeft mogelijk als een centrale plaats (vicus) dienst gedaan, terwijl vanaf het einde 

van de 2e eeuw ook de aanwezigheid van militairen in de nederzetting wordt vermoed.

Uitgaande van deze situatie zijn de volgende concrete vraagstellingen van belang bij 

het onderzoek van het huidige plangebied. 

-		 Is	er	sprake	van	continuïteit	in	de	verkaveling	vanaf	de	late	ijzertijd	tot	in	de	
Romeinse	tijd	en	hoe	is	deze	in	stand	gebleven?	Is	er	sprake	van	continuïteit	in	
gebruik	of	heeft	men	in	de	Romeinse	tijd	zichtbare	sporen	in	het	landschap	opnieuw	
gebruikt?

Er zijn geen sporen van verkaveling gevonden uit de ijzertijd. Dergelijke verschijnen 

pas vanaf de eerste bewoning in de inheems-Romeinse tijd. Vanaf het begin tot het 

eind van deze bewoning valt een continuïteit op in de verkaveling van de top van de 

haakwal, zij het met enige kleine verschuivingen van de oriëntatie.

-		 Wanneer	begint	de	bewoning	in	de	Romeinse	tijd	op	deze	locatie	en	tot	wanneer	
loopt	de	bewoning	in	de	Romeinse	tijd	door?	Is	er	sprake	van	continuïteit	in	de	
bewoning	of	treden	er	hiaten	in	de	bewoning	op?
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De hoofdperiode van de inheems-Romeinse bewoning vangt aan rond 75 n.Chr. 

en duurt voort tot circa 225 n.Chr. Gedurende deze bewoning is sprake van een 

geleidelijke ontwikkeling, waarbij in de loop van de 2e eeuw steeds meer Romeinse 

importen hun intrede doen. 

Na een hiaat van meer dan 60 jaar is er in het westen van het plangebied sprake van 

een tweede bewoningsperiode tussen circa 290 en 350 n.Chr. Ook het karakter van 

de vindplaats in deze late fase – nadruk op ambachtelijke activiteiten in plaats van 

bewoning – duidt op een breuk met voorgaande bewoning.

-  Welke positie neemt de nederzetting aan de Zuidweg in de hiërarchische structuur van 

het nederzettingssysteem van de regio in?

In tegenstelling tot de resultaten van 2004 wijst het geheel aan sporen en vondsten uit 

2004, 2007 en 2008 niet op een vicus. De meeste kenmerken van de vindplaats duiden 

eerder op een inheems-Romeinse nederzetting: de lange inheemse bouwtraditie, 

de lange overheersing van handgegvormd aardewerk, de geleidelijke toename van 

Romeins importaardewerk, de tradionele samenstelling van de veestapel en het relatief 

vroege einde van de bewoning. Er zijn wel aanwijzingen voor Romeinse invloeden 

zoals de lay out van de nederzetting (vooral vanaf 125 n.Chr.) en vooral de import van 

luxewaar zoals glas en militaria in fase 5 (175-225 n.Chr.). Toch valt gedurende alle fasen 

vooral het inheems karakter op. De rijkdom aan bijzondere metaalvoorwerpen - onder 

andere fragmenten van een levensgroot standbeeld van brons - en brokken bijzonder 

keramisch bouwmateriaal en steen in de vondstlaag lijkt niet te koppelen aan de 

onderliggende lokale bewoningssporen. Ze stammen uit een latere bewoningsfase (6) 

tussen 290-350 n.Chr. De bijzondere vondsten moeten afkomstig zijn van een naburig 

Romeins centrum: vermoedelijk het vlootstation dat ter hoogte van Naaldwijk is te 

verwachten gezien de strategische ligging op het kruispunt van de kust, Helinium en 

het kanaal van Corbulo. De aanvulling van dakstempels uit 2007 en 2008 van de vloot 

wijst hier ook op. Enkele smeedhaarden en metaalschroot uit eindfase 6 geven ook een 

verklaring voor het verzamelen van materiaal uit het Romeinse centrum: het metaal 

werd na sloop in het centrum overgebracht naar Naaldwijk-Hoogeland om te verhitten 

en om te smeden tot nieuwe voorwerpen. Mogelijk werd hier ook een selectie uit de 

bouwmaterialen van het naburige centrum gemaakt.

-  Zijn de gebouwplattegronden te plaatsen in een bepaalde huisbouwtraditie? Is 

er een verschil aan te wijzen met contemporaine huisplattegronden uit andere 

landschapstypen, en zo ja, is dit zuiver praktisch te verklaren?

Van 75 tot circa 175 n.Chr. wordt gebouwd volgens de inheemse bouwtraditie 

die kenmerkend is voor de verschillende landschappen uit de omgeving (klei- en 

veengebieden). Deze bestaat uit eenbeukige en vooral driebeukige boerderijen. Vanaf 

circa 175 n.Chr. is het beeld van de gebouwen minder duidelijk. Er lijkt in ieder geval 

eerder sprake van een voortzetting van inheemse bouwwerken dan van gebouwen in 

een Romeinse architectuur zoals in 2004 nog werd gedacht. 

-  Is er sprake van erven met gebouwen waarop meerdere, gelijktijdig bij elkaar staande 

boerderijen of andere gebouwen stonden, of is er sprake van een enkele boerderij of 

gebouw op een gegeven tijdstip?

In het begin van fase 1 lijkt sprake van de bewoning van één boerenerf. In de loop 

van fase 1 en de daaropvolgende fase 2 lijkt de nederzetting uit te groeien tot vier 

gelijktijdige boerenerven. Daarna neemt de bewoningsintensiviteit weer af tot twee 

boerenerven in fase 3. Na een onduidelijke fase 4 volgt fase 5 met mogelijk twee tot 

drie boerenerven.
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-  Welke methoden en technieken van waterbeheersing door middel van de percelering, 

duikers, waterputten etc. werden er in en rondom de nederzetting toegepast? 

De bewoners maakten gebruik van het natuurlijk reliëf daarbij het graven van greppels 

en sloten om de haakwal te ontwateren.

-  Zijn er in het plangebied buiten de gewone boerenerven ook andere activiteiten 

uitgevoerd en zo ja, wat was de aard van deze activiteiten?

Zoals gezegd, wijkt fase 6 van de inheems-Romeinse bewoning af van de voorgaande 

bewoningsfasen door een nadruk op ambachtelijke activiteiten gericht op het 

hergebruik van metaal.

-		 Welke	gewassen	werden	er	geproduceerd	en/of	geïmporteerd	in	de	Romeinse	tijd?	
De gekweekte soorten uit de Romeinse tijd zijn gerst, emmertarwe, broodtarwe, 

rogge, lijnzaad en tuinboon. Kafresten en korrels wijzen mogelijk op lokale verbouw. 

De kwelders in de omgeving van de haakwal waren geschikt voor de verbouw van 

het belangrijkste gewas. Mogelijk was de zuidelijke laagte in het westen van het 

plangebied ook in gebruik als akker of moestuin. Het tuinkruid koreander is door de 

Romeinen ingevoerd.

-  Is er een grafveld bij de nederzetting aan de Zuidweg aanwezig en zo ja, welke 

factoren hebben een rol gespeeld bij de locatiekeuze ervan? 

Er is geen Romeins grafveld aangetoond binnen de nederzetting. Er zijn alleen 

twee babyskeletten en losse botresten van volwassenen gevonden in onder andere 

slootvullingen. De losse botresten bevonden zich te midden van het huisafval. De 

omgang met de doden lijkt eerder in een inheemse traditie te passen. Dit beeld wijkt 

in ieder geval duidelijk af van het Romeinse gebruik om de nabestaanden buiten de 

nederzetting te begraven, nabij een weg. Een voorbeeld van dit laatste gebruik is 

aangetroffen in het grafveld met crematiekuilen uit Naaldwijk-Tiendweg (nabij de 

Middelbroekweg, tevens het veronderstelde tracé van de voormalige Romeinse weg 

met kanaal).909

-  Hoe was de verbinding van de nederzetting aan de Zuidweg met zijn omgeving? 

Zijn er verbindingswegen over water of land aanwijsbaar en gedurende welke tijd 

functioneerden die? 

-  In hoeverre dankt de nederzetting zijn importantie aan de ligging nabij de monding 

van de Gantel?

De nederzetting bevond zich op een haakwal nabij het kruispunt van belangrijke 

Romeinse landwegen en waterwegen (Helinium en kanaal van Corbulo). De vondst van 

een mijlpaal, weliswaar in secundaire context, wijst in ieder geval op de nabijheid van 

een weg. Het kanaal van Corbulo sluit in het zuidelijke traject aan op de natuurlijke 

loop van de Gantel. Gantel en kanaal bevonden zich beide op korte afstand van 

de nederzetting te Naaldwijk. Het ligt dan ook voor de hand dat het Romeinse 

legerverkeer langs het kanaal en de bedrijvigheid van een daar te verwachten Romeins 

militair centrum sterke invloed op de bewoners van Naaldwijk zal hebben uitgeoefend.

   

-  Wat is de aard, de omvang, de diversiteit, de locatiekeuze factoren en de betekenis 

van diverse off-site elementen (bijvoorbeeld kringgreppels & kuilenclusters)? 

Er zijn geen off-site elementen uit de Romeinse tijd gevonden, tenzij men hier de 

ambachtelijke activeiten uit eindfase 6 toe zou rekenen. 

909  Bult 1998, 12. Bult 1998, 12.
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Bewoning in de middeleeuwen en nieuwe tijd
Vindplaatsen uit de vroege middeleeuwen ten noorden van de Maas zijn vrij zeldzaam 

in het gebied van het Hoogheemraadschap van Delfland. De bekende vindplaatsen 

liggen vrijwel alle in het duingebied en langs de Maasoever. De omgeving van 

Naaldwijk met de aanwezige haakwal heeft ook vanaf de vroege middeleeuwen 

bewoning gehad. Omtrent de bewoning uit deze periode bestaat in deze regio een 

grote kennislacune. Zo is er een grote leemte aan gegevens van bewoning uit de 

Karolingische tijd.

-  Is er sprake van continuïteit in de verkaveling vanaf de Romeinse tijd naar de vroege 

middeleeuwen en hoe is deze in stand gebleven? Is er sprake van continuïteit in 

gebruik of heeft men in de middeleeuwen zichtbare sporen in het landschap opnieuw 

gebruikt. In hoeverre is het vroegmiddeleeuwse verkavelingssysteem gecontinueerd in 

de laatmiddeleeuwse verkaveling.

Uit het aardewerk en de sporen blijkt dat er een hiaat van meer dan 200 jaar zit tussen 

de Romeinse en vroegmiddeleeuwse bewoning. Wel valt op dat de bewoningssporen 

- vooral de greppels - uit de vroege middeleeuwen net als in de Romeinse tijd (haaks) 

gericht zijn op de haakwal. Pas in de volle middeleeuwen treedt er een breuk op, 

wanneer de verkaveling en de nederzetting niet langer op de haakwal, maar haaks 

op de west-oost aangelegde Zuidweg zijn gericht. Mogelijk hangt deze verandering 

samen met de bedijkingen en herverkaveling van het Westland na de overstromingen 

in (vermoedelijk) de eerste helft van de 12e eeuw. De nieuwe verkaveling wordt 

voortgezet in de nieuwe tijd tot op heden.

-  Uit welke periode(n) dateert de bewoning uit de vroege middeleeuwen? Is het 

plangebied permanent bewoond of treden er hiaten in de bewoning op? Wat was het 

karakter van de nederzetting aan de Zuidweg gedurende de vroege middeleeuwen? 

Was deze uitsluitend agrarisch, of had de nederzetting ook een meer centrale rol in 

het nederzettingsysteem van de regio?

De vroegste vondsten dateren uit het midden van de 6e eeuw. Helaas is er geen 

duidelijk sporenbeeld. De Merovingische periode is slechts vertegenwoordigd door een 

verzameling waterputten en losse kuil- en greppelsporen.

-  Van de constructie van de middeleeuwse gebouwen buiten de stad in Zuid-Holland 

is wei nig bekend. Onderzoek naar de uiterlijke verschijningsvorm (bouwwijze, 

plattegronden, erf indeling, nederzettingsstructuren indien mogelijk kan een lacune in 

dit onder zoeksveld in deze omgeving oplossen. Is er sprake van erven met gebouwen 

waarop meerdere, gelijktijdig bij elkaar staande boerderijen stonden, of is er sprake 

van een enkele boerderij op een gegeven tijdstip. Zijn er in het plangebied buiten de 

gewone boerenerven ook andere activiteiten uitgevoerd en zo ja, wat was de aard van 

deze activiteiten.

-  Zijn de huisplattegronden te plaatsen in een bepaalde huisbouwtraditie? 

-  Is er een verschil aan te wijzen met contemporaine huisplattegronden uit andere 

landschapstypen, en zo ja, is dit zuiver praktisch te verklaren?

-  Zijn er aanwijzingen voor surplusproductie voor de handel?

De oudste plattegronden (opgegraven in 2004 en 2008) stammen uit de Karolingische 

periode. Ze bestaan uit tweebeukige huizen die in het kustgebied veel voorkomen in 

deze periode. 

Net als in 2004 zijn er ook sporen van een laatmiddeleeuwse plattegrond gevonden. De 

kern van de gebintpalen is echter rechthoekig in plaats van de bootvormige variant uit 

2004. Direct ten zuiden van de plattegrond zijn de door sloten omringde achtererven 
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van de rechthoekige platttegrond gevonden. Hier bevonden zich bijgebouwen voor de 

opslag van (gewassen en hooi) en een vijver. In het noordwesten van het plangebied 

zijn noord-zuid georiënteerde sloten gevonden die het land in langerekte stroken lijken 

te delen. Mogelijk sluiten ze oorspronkelijk in het zuiden aan op de begrenzing van de 

voornoemde achtererven. Het is onduidelijk of de bewoners beschikking hadden over 

een surplus. Het ligt niet voor de hand gezien de geringe (status van de) importen zoals 

aardewerk en metaal.

-  In hoeverre heeft men in de middeleeuwen de Romeinse resten herbenut als 

bouwmateriaal of als grondstof (metaal) voor economische activiteiten?

In vroegmiddeleeuwse sporen, vooral waterputten, zijn fragmenten van Romeins 

bouwmateriaal gevonden, zoals tufsteen. Het bouwmateriaal kan hergebruikt zijn. Het 

kan echter ook om opspit gaan. Het gaat veelal om fragmenten en niet om complete 

bouwstenen. 

In een van de waterputten is een schouderfragment van een marmeren keizerbeeld uit 

de Romeinse tijd gevonden. Dit fragment toont sporen van secundaire bewerking die 

vermoedelijk uit de vroege middeleeuwen stammen.

 

- Zijn er vondstcategorieën aan te wijzen die gebruikt kunnen zijn voor het uitdragen 

van een etnische identiteit? 

Er zijn geen specifieke categorieën aan te wijzen die mogelijk gebruikt zijn voor het 

uitdragen van etnische identiteit.

-  Welke methoden en technieken van waterbeheersing door middel van de percelering, 

duikers, waterputten etc. werden er in en rondom de nederzetting toegepast?

In de late middeleeuwen zijn sloten en greppels gegraven om erven en andere zones af 

te bakenen. Vermoedelijk dienden ze ook voor de afvoer van overtollig hemelwater. Er 

zijn geen sporen van duikers gevonden.

In de vroege en late middeleeuwen komen zowel waterkuilen als waterputten voor. 

De waterputten vertonen verschillende typen beschoeiingen. Meest voorkomende 

type is een vierkante constructie die verschillende varianten kent. Bij een groot aantal 

bestaat de basis uit vier verticale hoekpalen. Tegen deze hoekpalen kunnen verticale 

en/of horizontale houtelementen geplaatst zijn. De vierkante beschoeiing kan ook 

opgebouwd zijn uit een rij verticaal geplaatste planken en palen. Verder zijn uitgeholde 

boomstammen en secundaire gebruikte tonnen als beschoeiing gebruikt. Tenslotte 

komen in de vroege en late middeleeuwen ook beschoeiingen voor die zijn opgebouwd 

uit een plaggenwand. 

In de nieuwe tijd doen de in baksteen gemetselde waterputten hun intrede.

-  Welke gewassen werden er geproduceerd en/of geïmporteerd in de middeleeuwen?

In monsters uit de middeleeuwen zijn resten van gerst, emmertarwe, (brood)tarwe, 

rogge en lijnzaad gevonden. In een monster uit de nieuwe tijd zijn boekweit, gerst en 

lijnzaad aangetroffen. 

-  Welk effect hebben de vroeg 12e-eeuwse overstromingen gehad op de bewoning aan 

de flank van de haakwal van Naaldwijk, de waterhuishouding en de verkaveling?

De verandering van de verkavelingsoriëntatie - van haaks op de haakwal, naar haaks 

op de Zuidweg - is mogelijk het gevolg van deze overstromingen.

Voor wat betreft het onderzoek naar kasteelplaatsen gaat de aandacht uit naar de 

lokale en regionale betekenis die dergelijke objecten hebben gehad in hun omgeving. 
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Niet uitsluitend de militaire aspecten zijn daarbij van belang, maar ook de sociaal-cul-

turele, economische en politieke rol die de bewoners hebben gespeeld.910 Omdat over 

het type kasteel, de bewoners en de ouderdom weinig bekend is, kan de Hoogwerf 

voorlopig het beste worden gezien als een begraven hofstad, dat wil zeggen een door 

een gracht omgeven woonplaats van een welgeborene uit de middeleeuwen waaraan 

naast een woonfunctie ook een of meerdere verdedigingselementen kunnen zijn 

toegevoegd. Vanuit dat gezichtspunt zijn er nog weinig kasteelterreinen of begraven 

hofsteden onderzocht, zodat ook vanuit de kasteelkunde een wens bestaat voor het 

onderzoek van een dergelijk complex op deze aspecten.

-  Heeft de Hoogwerf zich ontwikkeld uit een reeds bestaande bewoning en zo ja, wat 

was het karakter van deze bewoning voorafgaande aan de Hoogwerf?

-  Welke rol speelde de Hoogwerf in de agrarische economie in zijn omgeving.

-  Welk uiterlijk heeft de Hoogwerf gehad? Is het object nader te duiden in de typologie 

van de kastelen? Zijn er in de loop van de tijd verbouwingen geweest? Wanneer 

worden de grachten gegraven en begint de bewoning binnen de omgrachting? 

Wanneer is de bebouwing binnen de grachten afgebroken? Stond er gelijktijdig met 

de bebouwing binnen de grachten ook bebouwing buiten de gracht (voorburcht) en zo 

ja, hoe zag die eruit? Gaat de datering van de boerderij de Hoogwerf terug tot in de 

kasteelperiode, of moet de boerderij als de opvolger van het kasteel of de voorburcht 

worden beschouwd? Welke functies werden er op het erf uitgeoefend ten tijde van de 

kasteelfase. 

Er zijn funderingen van boerderij Hooghwerf gevonden die bij de historische datering 

(17-18e eeuw) passen. Het woonterrein van de Hooghwerf en de sloten daaromheen 

zijn terug te voeren op de voorganger: een moated site uit de 13e-14e eeuw. De 

gracht is op diverse plekken aangesneden. Hierbij zijn geen resten van de laatmid-

deleeuwse bebouwing teruggevonden op het rechthoekige terrein (40 x 40 m) of in de 

omringende grachten. Er zijn alleen secundair gebruikte bakstenen gevonden (28 x 14 

x 6,5 cm) die mogelijk afkomstig zijn van deze bebouwing.

De boerderij is zelf aan het eind van de 18e eeuw omgebouwd tot armenhuis. Het arme 

Dat de bewoners daadwerkelijk arm waren blijkt uit het simpele 18e- en 19e-eeuwse 

aardewerk.

-  Zijn er verschillen aan te wijzen in de materiële cultuur, de voedselconsumptie en de 

economische functies tussen voorburcht en hoofdburcht en zo ja, hoe kunnen deze 

karakteristieken geïnterpreteerd worden?

Er is een omgracht terrein van een moated site uit de 13e-14e eeuw gevonden. Sporen 

van een (voor)burcht ontbreken. De geringe vondsten uit de grachten laten geen 

uitspraken toe over de materiële cultuur of voedseleconomie van de oorspronkelijke 

bewoners.

910  Bult 1986.
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Figuur 1.1 Ligging plangebied Naaldwijk-Hoogeland

Figuur 3.1 Plangebied met overzicht van de werkputten van ARC, ADC en Archol uit 

2003 tot en met 2008

Figuur 3.2 Documentatie van het hout in het veld onder begeleiding van houtspecialist 

drs. C. Vermeeren van Biax-Consult

Figuur 3.3 Het zeven van de grondmonsters in de zeefinstallatie aan de hand van 

kruiwagens met een zeef op de bodem (maaswijdte 3 mm)

Figuur 3.4 Overzicht van de gezeefde spoorcontexten in het midden van de opgraving 

uit 2008: hoofdzakelijk de noordelijke en oostelijke sloten van de inheems-Romein-

se nederzetting uit fase 5 tussen 175 en 225 n.Chr. (rechts) en enkele vroegmiddel-

eeuwse waterputten (links)

Figuur 4.1 AHN-kaart met plangebied en werkputten van ARC, ADC en Archol uit 2003 

tot en met 2008

Figuur 4.2 Oostprofiel met lagenopbouw van werkput 27. Voor ligging, zie figuur 3.1

Figuur 5.1 Sporenoverzicht geprojecteerd op de top van de haakwal in m NAP 

(Romeins sporenvlak)

Figuur 5.2 Sporenoverzicht van de werkputten van ARC, ADC en Archol uit 2003 tot en 

met 2008

Figuur 5.3 Depositiekuil met de zwarte, handgevormde pot die met de buik net boven 

vlak 3 uitsteekt (vanuit het noordwesten)

Figuur 5.4 Doorsnede van de depositiekuil met de vrijgelegde handgevormde pot op de 

bodem van de kuil

Figuur 5.5 Waterkuil 13 met bovenin de nazak van het oudste duinzand van de haakwal

Figuur 5.6 Detail van de welstok onder(in) de bodem van de waterkuil

Figuur 5.7 Donkerbruine parallelle ploegsporen in het noordoosten van put 56 (vlak 3) 

vanuit het noordoosten

Figuur 5.8 Doorsnede van de donkerbruine, humeuze ploegsporen in de lichte 

ondergrond van de haakwal. De dakpansgewijze, schuine ligging is kenmerkend 

voor de sporen van een keerploeg

Figuur 5.9 Plattegrond (boven) met spoordieptenkaart (onder) van huis NH08-1 (links) 

en huis NH-08- 2 (rechts) uit respectievelijk fase 1 (75-100 n.Chr.) en fase 2 (100-125 

n.Chr.) van de Romeinse tijd

Figuur 5.10 Kuil met houtskoollagen in werkput 57; vermoedelijk de onderkant van 

een haardkuil in het middendeel van huis NH08-1 uit fase 1 van de Romeinse tijd 

(75-100 n.Chr.)

Figuur 5.11 Plattegrond (boven) met spoordieptenkaart (onder) van bijgebouw NH07-1 

uit fase 1 van de Romeinse tijd (75-100 n.Chr.)

Figuur 5.12 Detail van de doorsnede van de standgreppel in de lange noordelijke wand 

(boven) en in de zuidelijke lange wand (onder) van bijgebouw NH07-1

Figuur 5.13 Overzicht greppels van erf NH07-2 uit fase 1 van de Romeinse tijd (75-100 

n.Chr.) met doorsnijdingen van huis-, erfgreppels en verkavelingssloten uit fasen 

2 en 5 op het noordoostelijk terrein van het plangebied. Tevens is de locatie van 

botanische monsters weergegeven

Figuur 5.14 Doorsnede van waterkuil 7

Figuur 5.15 Doorsnede waterkuil 217

Figuur 5.16 Vrijgraven van het hondenskelet in de depositiekuil (structuur 304) nabij de 

westelijke wand van werkput 28 (vanuit het noorden)

Figuur 5.17 Detail van het greppelstelsel uit fase 1 (circa 75-125 n.Chr.) met links een 

strook spitsporen (gestippeld) en in het midden waterput 13 die vermoedelijk uit de 

ijzertijd stamt

Figuren
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Figuur 5.18 Patroon van smalle, diagonale greppels met spitsporen erlangs in het 

midden van de put; de smalle greppels zijn doorsneden door jongere, donkere 

greppels en sloten (gezien vanuit het westen) 

Figuur 5.19 Het erf van huis NH08-4 uit met bijgebouw NH08-5 uit fase 2 van de 

Romeinse tijd (100-125 n.Chr.)

Figuur 5.20 Het erf van huis NH07-3 uit fase 2 van de Romeinse tijd (100-125 n.Chr.)

Figuur 5.21 Plattegrond (boven) met spoordieptenkaart (onder) van huis NH08-3 uit 

fase 2 van de Romeinse tijd (100-125 n.Chr.)

Figuur 5.22 Plattegrond (boven) met spoordieptenkaart (onder) van huis NH08-4 uit 

fase 2 van de Romeinse tijd (100-125 n.Chr.)

Figuur 5.23 Paalkuil met houtrestant van de binnenstijl uit huis NH08-4 (kapdatum 

zomer/winter 97 n.Chr.)

Figuur 5.24 Plattegrond (boven) met spoordieptenkaart (onder) van huis NH07-3 uit 

fase 2 van de Romeinse tijd (100-125 n.Chr.)

Figuur 5.25 Plattegrond (boven) met spoordieptenkaart (onder) van bijgebouw NHC-B2 

uit fase 2 van de Romeinse tijd (100-125 n.Chr.)

Figuur 5.26 Plattegrond (boven) met spoordieptenkaart (onder) van spieker NH08-5 uit 

fase 2 van de Romeinse tijd (100-125 n.Chr.)

Figuur 5.27 Doorsnede van waterkuil 14 

Figuur 5.28 Doorsnede van waterkuil 209

Figuur 5.29 Doorsnede van waterkuil 229 

Figuur 5.30 Depositiekuil (structuur 575) met skelet van een hond ten zuiden van een 

gecoupeerde erfgreppel van huis NH08-4. Op de achtergrond is de Zuidweg te zien

Figuur 5.31 Plattegrond (boven) met spoordieptenkaart (onder) van huis NHC-3 uit fase 

3 van de Romeinse tijd (125-150 n.Chr.)

Figuur 5.32 Plattegrond (boven) met spoordieptenkaart (onder) van huis NH08-6 uit 

fase 3 van de Romeinse tijd (125-150 n.Chr.)

Figuur 5.33 Doorsnede van waterkuil 204 

Figuur 5.34 Sloot met spitsvormige doorsnede in het oostprofiel van werkput 31 

(boven) en in het westprofiel van werkput 28 (onder). De sloot in werkput 31 

vertoont duidelijke ingravingen uit verschillenden fasen 

Figuur 5.35 Doorsnede van een kuil met houtskool en oranje, verbrande leembrokken 

houtskool in (gebouw?) structuur 555; vermoedelijk de resten van een haard

Figuur 5.36 Doorsnede van de kern van waterput 10 met resten van het constructiehout

Figuur 5.37 Ronde waterkuil 17 in het vlak onder een Romeinse sloot

Figuur 5.38 Doorsnede van waterkuil 17 die is opgevuld met humeuze brokken

Figuur 5.39 Spitsvormige doorsnede van waterkuil 208

Figuur 5.40 De noordoostelijke bocht van de nederzettingssloot uit fase 4, doorsneden 

(rechts) door de noordelijke nederzettingssloot uit fase 5 met karakteristieke 

donkergrijze tot zwarte, humeuze opvulling

Figuur 5.41 Bovenaanzicht van de haardkuil met lichtbruingrijze opvulling en zwarte 

houtskoolrijke randzone in vlak 1 van werkput 59 (structuur 561)

Figuur 5.42 Doorsnede van de haardkuil met slakken op de bodem (structuur 561)

Figuur 5.43 Bovenaanzicht van de bodem van de smeedhaard met slakken (structuur 

561)

Figuur 5.44 Doorsnede (over de lengte) van een haardkuil bovenin een sloot (structuur 

559)

Figuur 5.45 Doorsnede (over de breedte) van een haardkuil bovenin een sloot (structuur 

559) met slakmateriaal en bouwkeramiek

Figuur 5.46 Doorsnede van een kuil met depositie van een laat-Romeinse, 

handgevormde pot in het noorden van werkput 27
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Figuur 5.47 Bovenaanzicht van in elkaar gedrukte handgevormde, laat-Romeinse 

potten in de bovenste vulling van de westelijke nederzettingssloot (structuur 30) uit 

fase 5

Figuur 5.48 Plattegrond van huis NH08-10 uit de vroege middeleeuwen (Karolingsche 

periode)

Figuur 5.49 Doorsnede van waterput 4 met ton

Figuur 5.50 Doorsnede van waterput 4 met humeuze opvulling

Figuur 5.51 Vierkante beschoeiing van verticale planken van waterput 6

Figuur 5.52 Doorsnede van waterput 9 met palen van de beschoeiing

Figuur 5.53 Vierkante beschoeiing van verticale, aangepunte palen van waterput 9 

(bovenaanzicht)

Figuur 5.54 Doorsnede van waterkuil 16

Figuur 5.55 Doorsnede van waterput 201 met houtconstructie

Figuur 5.56 Vierkante beschoeiing waterput 201: vier hoekpalen en horizontale 

planken, waartegen verticale planken staan 

Figuur 5.57 Doorsnede van waterput 203 

Figuur 5.58 Doorsnede van waterput 203 met vierkant frame van verticale planken

Figuur 5.59 Doorsnede van waterkuil 205 

Figuur 5.60 Doorsnede van waterput 206 met houtconstructie

Figuur 5.61 Vierkante frame van waterput 206 met hoekpalen en dwarsplanken

Figuur 5.62 Driehoekige doorsnede van waterput 210

Figuur 5.63 Vierkant frame van waterput 210

Figuur 5.64 Driehoekige doorsnede van waterput 211 met plaggenopbouw (boven) en 

resten van een wagenwiel daarbinnen (onder, bovenaanzicht) 

Figuur 5.65 Vierkant frame onderin de plaggenput van waterput 211

Figuur 5.66 Doorsnede van waterput 212 met vierkant frame van verticale planken 

onderin

Figuur 5.67 Doorsnede van waterput 213 met vierkant frame van verticale planken 

onderin

Figuur 5.68 Doorsnede van waterput 214 met holle boomstam

Figuur 5.69 Doorsnede van waterput 215 met onderin verticale planken van de 

vierkante beschoeiing

Figuur 5.70 Doorsnede van waterkuil 216

Figuur 5.71 Doorsnede waterput 218 met halfronde beschoeiing van twee verticale 

planken onderin

Figuur 5.72 Doorsnede waterput 219 (boven) met bovenaanzicht vierkante beschoeiing 

(onder) 

Figuur 5.73 Doorsnede waterput 220 met beschoeiing onderin

Figuur 5.74 Ronde beschoeiing onderin waterput 220

Figuur 5.75 Doorsnede van waterput 221 met houtconstructie onderin 

Figuur 5.76 Vierkante beschoeiing van verticale planken en palen van waterput 221

Figuur 5.77 Vierkant frame met verticale planken, balken en palen van waterput 222

Figuur 5.78 Doorsnede van waterput 225 met verticale palen van de beschoeiing

Figuur 5.79 Vierkant frame met verticale palen van waterput 225

Figuur 5.80 Doorsnede van waterkuilen 529 (rechts) en 530 (links)

Figuur 5.81 Doorsnede waterkuil 228

Figuur 5.82 Doorsnede van waterput 1 met plaggenopbouw

Figuur 5.83 Vierkante frame van waterput 1 waarop de plaggenput was gefundeerd

Figuur 5.84 Vierkante frame van palen, een plank en een balk onderin waterput 3 

Figuur 5.85 Doorsnede van waterput 202 met verticale palen van de beschoeiing 

Figuur 5.86 Vierkante beschoeiing van verticale planken onderin waterput 202
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Figuur 5.87 Kern van waterput met plaggenvulling

Figuur 5.88 Doorsnede waterput 223 met plaggenwand (boven) en vierkante frame 

onderin (onder, bovenaanzicht)

Figuur 5.89 Detail doorsnede waterput 223 plaggenwand 

Figuur 5.90 Doorsnede van waterkuil 224

Figuur 5.91 Vierkante beschoeiing met verticale palen, planken en balken van waterput 

5

Figuur 5.92 Doorsnede van waterput 8 met houtresten van de beschoeiing onderin

Figuur 5.93 Vierkante beschoeiing van verticale, aangepunte palen van waterput 8

Figuur 5.94 Doorsnede van waterput 12 met verticale planken van de vierkante 

beschoeiing

Figuur 5.95 Doorsnede van waterkuil 15

Figuur 5.96 Opschaven (a), onderzoek (b) en doorsnede (c) van de brandlagen in put 28 

en 32

Figuur 5.97 Zone met paalsporen van plattegrond NH07-10 (geel), vermoedelijk de 

gebintstijlen van een rechthoekig frame en enkele wandpalen daarbuiten. Aan de 

oostzijde zijn afdekkende brandlagen gevonden met een geoxideerde vulling (wit 

en oranje) en een gereduceerde randvulling (donkerbruin)

Figuur 5.98 Doorsnede van waterput 2 met plaggenopbouw

Figuur 5.99 Vierkante frame van waterput 2 waarop de plaggenput was gefundeerd

Figuur 5.100 Doorsnede van waterkuil 200 

Figuur 5.101 Doorsnede van waterkuil 207

Figuur 5.102 Detail van de kaart van Kruikius, geprojecteerd op de huidige topografie 

(uit: Bult 2007)

Figuur 5.103 Funderingen van boerderij Hooghwerf met rode vloertegels, geel en 

groene wandtegels (vanuit het zuiden). In het midden is de 18e-eeuwse muur te 

zien, waarmee de ruimte in tweeën is gedeeld als inrichting van een armenhuis

Figuur 5.104 Noordelijke ruimte van boerderij Hooghwerf met resten van twee 

vloerniveaus: rode vloertegels (bovenop) en roze bakstenen (onder). Boven is de 

scheidingsmuur met twee poeren van bakstenen te zien (vanuit het noorden)

Figuur 5.105 Fundering van de muur uit de 19e eeuw die de voormalige open ruimte 

van de boerderij Hooghwerf opdeelt in twee ruimten. De scheidingsmuur is koud 

tegen de fundering (boven) van de buitenmuur en koud op de bovenste tegelvloer 

(onder) van de boerderij opgebouwd

Figuur 5.106 Ronde, gemetselde put onder de zuidwesthoek van de noordelijke helft 

van boerderij Hooghwerf. De put was aangesloten op een afvoergoot. 

Figuur 5.107 Ondergrondse afvoergoot van bakstenen, afgedekt door plavuizen (haaks) 

onder boerderij Hooghwerf. De goot mondde weerszijden van de boerderij uit in 

een sloot. Onderin is een vierkant afvoerpunt zichtbaar dat zich centraal tegen 

oostmuur van de noordelijke ruimte bevond. De foto toont in het midden een 

aansluiting van een tweede afvoergoot, afkomstig van een afvoerpunt buiten de 

boerderij

Figuur 5.108 Deel van een pilaster, vermoedelijk een bovenhoek ter rechterzijde 

van een deur of raam, van boerderij Hooghwerf; aan de voorkant versierd met 

diamantkop (boven) en aan de bovenzijde een sponning en halfrondprofiel (onder)

Figuur 5.109 Beerput 100 in de zuidwesthoek van het armenhuis

Figuur 5.110 Doorsnede van waterput 11 met resten van een ton

Figuur 6.1 Aardewerk uit de late ijzertijd/vroeg inheems-Romeinse tijd. Schaal 1:4

Figuur 6.2 Procentuele verhouding van de verschillende aardewerksoorten uit de 

Romeinse tijd in Naaldwijk

Figuur 6.3 Versierde terra sigillata. Schaal 1:4
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Figuur 6.4 Onversierde terra sigillata. Schaal 1:4

Figuur 6.5 Wandfragment van een terra sigillata-wrijfschaal met figuratieve graffito, 

v.2094

Figuur 6.6 Terra nigra-ribbelbeker van het type Holwerda BW 29a / Vanvinckenroye 

109, V.339. Schaal 1:4

Figuur 6.7 Terra nigra-voetschaaltjes: v.7898, v,5997, v.7898, v.5399, v.5318, onbekende 

typen: v.5019 (Alzey 27 variant), v.5997 (2x), v 5330.1 (onbekende kom). Schaal 1:4

Figuur 6.8 Geverfd aardewerk. Schaal 1:4

Figuur 6.9 Geverfd aardewerk in Techniek C, met radstempelversiering en witte 

beschildering, v.1099

Figuur 6.10 Bord in Pompejaans rode waar, van het type Niederbieber 53B, v.967. 

Schaal 1:4

Figuur 6.11 Fragment van een beker in metaalglanswaar in Argonnenbaksel, van het 

type Niederbieder 33, v.2393. Schaal 1:4

Figuur 6.12 Fragment van een kelkbakje in gladwandig aardewerk van het type Stuart 

145, v.5478. Schaal 1:4

Figuur 6.13 Twee fragmenten van ruwwandig aardewerk van het type Alzey: een van 

kookpot van type Alzey 27 (v.6499) en de ander van een bord van type Alzey 34 

(v.5286). Schaal 1:4

Figuur 6.14 Fragment van een kruikamfoor van het type Vanvinckenroye 460, v.7055. 

Schaal 1:4

Figuur 6.15 Low Lands ware, reducerende variant. V.07088, V.1532: Niederbieber 33. V. 

7758, v.1347 en v.2401: nog niet eerder gepubliceerde vormen (pot, kom en bord/

schaal). V.2315: Holwerda 142 met graffito III. V.1151: Holwerda 142 met graffito III. 

V.1434: Holwerda 141 met graffito X. V.6977: Holwerda 142 met graffito V V. Schaal 

1:4

Figuur 6.16 Low Lands ware, oxiderende variant. V2418: Niederbieber 89. V2417: 

Brouwer 13.7 met radstempel. V.2268 en v.2331: niet eerder gepubliceerde 

kommen. V.275 en v.368: niet eerder gepubliceerde kruikamforen. V.7967: 

Niederbieber 32. Schaal 1:4

Figuur 6.17 Laat-Romeins handgevormd aardewerk. Diederik L-Ib: v.5330.4, v.7535, 

v.5423, v.5319.1, v.5319.2. Diederik L-Id: v.918, v.394, v.5159, v.5585. Diederik L-If: 

v.5438. Diederik L-IIIb: v.5586. Diederik L-IVc: v.368, v.5319, v.5330.2, v.2353, v.2095, 

v.406. Diederik L-IVe: v.5965. Diederik L-IVf: v.197, v.2260, v.5330.45. Niederbieber 

89: v.5920. Niet determineerbaar op basis van het baksel, maar wel laat-Romeins: 

v.397, v.7579, v.5111, v.7953, v.5158.2, v.5330.3. Schaal 1:4

Figuur 6.18 V.2136: onbekende aardewerksoort.V.7868: Bataafs grijs. Schaal 1:4

Figuur 6.19 Met een rode deklaag beschilderd aardewerk

Figuur 6.20 Wandfragmenten met versiering van knikwandpotten uit de Merovingische 

tijd. Schaal 1:4

Figuur 6.21 Merovingisch ruwwandig aardewerk. Verschillende randvormen van 

tonvormige (kook)potten. Schaal 1:4

Figuur 6.22 Ruwwandig Merovingisch aardewerk van het type Alzey 27 (v.6737) en 

randtype G (v.1595). Schaal 1:4

Figuur 6.23 Handgevormd aardewerk uit de Merovingische tijd. Schaal 1:4

Figuur 6.24 Spinsteentje mogelijk afkomstig uit de Karolingische tijd. Schaal 1:1

Figuur 6.25 Diverse fragmenten Karolingisch gedraaid aardewerk. Schaal 1:4

Figuur 6.26 Handgevormd aardewerk uit de Karolingische tijd. Schaal 1:4

Figuur 6.27 Pingsdorf-type aardewerk. Schaal 1:4

A Randfragmenten van tuitpotten en amforen 

B Randfragmenten van bekers 

C Wandfragmenten met verschillende versieringsmotieven 
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Figuur 6.28 Fragmenten van Andenne-type aardewerk. Schaal 1:4

Figuur 6.29 Randen van het type 3 van Paffrath-type kogelpotaardewerk. Schaal 1:4

Figuur 6.30 Kogelpotranden en een kogelpotwandfragment met een stempelindruk op 

zogenaamde drielaagjes kogelpot uit de 10e – 11e eeuw. Schaal 1:4

Figuur 6.31 Kogelpotranden uit de 12e-13e eeuw. Schaal 1:4

Figuur 6.32 Percentage van gemiddeld aantal scherven dat per jaar in de grond is 

terechtgekomen en is opgegraven per periode

Figuur 6.33 De verspreiding van het Karolingisch draaischijfaardewerk in Nederland in 

relatie tot Dorestad en haar regio. Legenda: 1. Vindplaats met Karolingisch draai-

schijfaardewerk; 2. Handelscentrum van (supra)regionale betekenis; 3. Grens van 

het kernverzorgingsgebied van de Dorestadregio; 4. Grens van de Dorestadregio. 

Bron: Van Es 1990

Figuur 6.34 De verhouding van op draaischijf vervaardigd aardewerk 

(importaardewerk) en handgemaakt aardewerk (lokaal vervaardigd?) van 

verschillende vindplaatsen uit de Karolingische tijd. In zwart is het aardewerkcom-

plex van Naaldwijk aangegeven, in rood de complexen van Dorestad, in paars het 

complex van Deventer,in donker groen de agrarische nederzetting van Dorestad, in 

groen de agrarische nederzettingen. In geel is de marge aangegeven binnen het tot 

de Karolingische tijd gerekende kogelpotaardewerk

Figuur 6.35 De verhouding van de verschillende importbaksels uit de periode van de 

10e eeuw tot en met de eerste helft van de 13e eeuw

Figuur 6.36 Aardewerk uit de periode late middeleeuwen B van Naaldwijk-Hoogeland 

in relatie tot andere nederzettingen

Figuur 6.37 Draaischijfaardewerk van verschillende vindplaatsen uit de Karolingische 

tijd ingedeeld naar functionele kenmerken

Figuur 6.38 Het percentage potten van het type W I, W I/II, W II en W IV die met 

drank kunnen worden geassocieerd ten opzichte van de andere op de draaischijf 

vervaardigde keramiek uit verschillende nederzettingen uit de Karolingische tijd. 

In rood zijn de handelsnederzettingen weergegeven, in oranje de kleinere han-

delsnederzetting, in zwart de nederzetting Naaldwijk-Hoogeland en in groen de 

agrarische nederzettingen

Figuur 6.39 Gedraaid aardewerk ingedeeld naar vorm en functionele categorieën voor 

de 10e eeuw tot het midden van de 13e eeuw in verschillende vindplaatsen

Figuur 6.40 Procentuele verhouding tussen importaardewerk en handgevormd 

aardewerk in verschillende nederzettingen in het Maasmondgebied in de periode 

6e eeuw – 12e eeuw. De datering van de nederzetting is tussen haakjes vermeld

Figuur 7.1 Een Engelse trompetfibula (v.5259): bovenkant (a), voorkant (b) en zijkant 

(c). Foto: Restaura. Schaal 1:1

Figuur 7.2 Zilveren haarnaald, v.746. Foto: Restaura. Schaal 1:1

Figuur 7.3 Beslagfragment met trompetmotief, v.5808: voorkant (a), achterkant (b). 

Foto: Restaura. Schaal 1:1

Figuur 7.4 Zakmes, v.5036. Foto: Restaura. Schaal 1:1

Figuur 7.5 Riemverdeler met vulvamotief, v.5148: voorkant (a) en achterkant (b). 

Gespfragment van heupgordels, voorkant (c), achterkant (d). Foto: Restaura. 

Schaal 1:1

Figuur 7.6 Aantal gedetermineerde munten naar keizer of periode

Figuur 7.7 Zilveren denarius van Septimius Severus, v.1638: voorkant (a) en achterkant 

(b). Foto: Restaura. Schaal 1:1

Figuur 7.8 Unster, v.8004: voorkant (a) en zijkant (b). Foto: Restaura. Schaal 1:1

Figuur 7.9 Boetnaald, v.2902. Foto: Restaura. Schaal 1:4

Figuur 7.10 Bronzen sleutelkop, v.428: voorkant (a) en zijkant (b). Foto: Restaura. 

Schaal 1:2
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Figuur 7.11 Onderdeel van een kraan of pomp, v.5043: bovenkant (a) en zijkant (b). 

Foto: Restaura. Schaal 1:2

Figuur 7.12 Bronzen waterpomp in het British Museum. Bemerk de grote 

overeenkomsten tussen de onderdelen van deze pomp en het fragment uit 

Naaldwijk. Afbeelding © Trustees of the British Museum

Figuur 7.13 Beeldje van de godin Venus, v.6472: voorkant (a) en achterkant (b). Foto: 

Restaura. Schaal 1:1

Figuur 7.14 Fragmenten van een meer dan levensgroot standbeeld, v.8000. Foto: 

Restaura. Schaal 1:4

Figuur 7.15 Arm van een bronzen standbeeld. Foto: M. Kruijthof, ’s-Gravenzande. 

Schaal 1: 4

Figuur 7.16 Vinger van een standbeeld (v.6706), mogelijk behorend bij de arm van 

figuur 7.14: bovenkant (a) en zijkant (b). Foto: Restaura. Schaal 1:1

Figuur 7.17 Bronzen plaat met inscriptie, v.1668. Foto: Restaura. Schaal 1:1

Figuur 7.18 Fragmenten van letters van bronsblik, v.1881. Foto: Restaura. Schaal 1:2

Figuur 7.19 Handvat van een amfoor of kan, v.5021: voorkant (a) en zijkant (b). Foto: 

Restaura. Schaal 1:2

Figuur 7.20 Zware bronzen sierknop met leeuwenkop (v.1474). Foto: Restaura. Schaal 

1:1

Figuur 7.21 Bronzen voet in de vorm van een leeuwenpoot, v.5324: zijkant (a), 

bovenkant (b) en onderkant (b). Foto: Restaura. Schaal 1:2

Figuur 7.22 Sleutel, v.2474.1: röntgenopname (a) en na beperkte conservering (b). Foto: 

Restaura. Schaal 1:2

Figuur 7.23 Pseudomuntfibula v.33.1: röntgenopname. Foto: Restaura

Figuur 7.24 Schijffibula, v.464.1. Foto: Restaura. Schaal 1:1

Figuur 7.25 Heiligenfibula, v.2423.1. Foto: Restaura. Schaal 1:1

Figuur 7.26 Bloemvormige schijffibula, v.6863.1. Foto: Restaura. Schaal 1:1

Figuur 7.27 Schijffibula met kruis, v.6875.1. Foto: Restaura. Schaal 1:1

Figuur 7.28 Gordelgarnituur, v.1359.1. Foto: Restaura. Schaal 11

Figuur 7.29 Klinknagel, v.676.1. Foto: Restaura. Schaal 1:1

Figuur 7.30 Speerpunt, v.1360.1. Foto: Restaura. Schaal 1:5

Figuur 7.31 Sleutel, v.839.1. Foto: Restaura. Schaal 1:1

Figuur 7.32 Gesp, v.31.1. Foto: Restaura. Schaal 1:1

Figuur 7.33 Gesp, v.751.1. Foto: Restaura. Schaal 1:1

Figuur 7.34 Gesp, v.1451.1. Foto: Restaura. Schaal 1:1

Figuur 7.35 Gesp, v.1648.1. Foto: Restaura. Schaal 1:1

Figuur 7.36 Beslag (?), v.806.1. Foto: Restaura. Schaal 1:1  

Figuur 7.37 Beslag (?) met gezichtje, v.1328.1. Foto: Restaura. Schaal 1:1

 Figuur 7.38 Ring, v.1640.1: bovenkant (a) en zijkant met (verbasterde) inscriptie (b). 

Foto: Restaura. Schaal 2:1

Figuur 7.39 Kram, v.5201.1 (röntgenopname). Foto: Restaura

Figuur 8.1 Onderdelen van een tegula. LB = hoek boven links, RB) = hoek boven rechts, 

LO = hoek onder links, RO = hoek onder rechts, VL = vlak, FL = flens, KOP = boven- 

of onderzijde

Figuur 8.2 Tubulus met rechthoekig patroon van groeven ter bevordering van de 

hechting. Schaal 1:1

Figuur 8.3 Later met dubbel groef, signatuur en stempel, v.5159

Figuur 8.4 Detail van de later met stempel over signatuur en groef heen, v.5159

Figuur 8.5 Overzicht van stempels. Schaal 1:2

Figuur 8.6 Verspreiding van het grofkeramisch bouwmateriaal per m2 over de 

westelijke helft van de nederzetting
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Figuur 8.7 Verspreiding van de tegulae en imbrices per m2 over de westelijke helft van 

de nederzetting

Figuur 8.8 Verspreiding van de lateres per m2 over de westelijke helft van de 

nederzetting

Figuur 8.9 Verspreiding van de tubuli per m2 over de westelijke helft van de 

nederzetting

Figuur 8.10 Opvallende wanddelen van een oven- of smeedhaard uit eindfase 6 van de 

Romeinse bewoning. Links v.5983 uit een haardkuil met inslagpunten van druppels; 

rechts v.7194 met verglaasde laag (boven) en een tubulusfragment met verglaasd 

materiaal met leem (onder); beide uit smeedhaard 561 

Figuur 8.11 Voorbeeld van een deel van een wandvlak van een vlechtwerkwand. 

Afkomstig uit het castellum van Alphen aan den Rijn. Tekening: R. Reijnen, 

Radboud Universiteit Nijmegen

Figuur 8.12 Voorbeelden van aangestreken wanden, links v.1601, rechts v.60. Het linker 

fragment vertoont duidelijk de sporen van de vingers in de nog natte leem. Let ook 

op de indruk van een strohalm die licht diagonaal over de onderste helft loopt. Op 

het rechter fragment zijn de indrukken van vingers veel minder evident aanwezig. 

Wel is de lichte grauwe sluier goed te zien, die op veel fragmenten voorkomt

Figuur 8.13 Een strak afgewerkte binnenhoek, v.7345

Figuur 8.14 Hollandse tegel. Schaal 1: 2

Figuur 9.1 Halffabricaat van een maalsteen (tefriet) uit de Karolingische periode, v.271

Figuur 9.2 Wetstenen

Figuur 9.3 Bouwblok van tufsteen, v.1434

Figuur 9.4 Marmeren schouderstuk van een levensgroot keizerbeeld uit laatmiddel-

eeuwse waterput 2

Figuur 9.5 Mijlpaalfragment uit de westelijke nederzettingssloot van fase 5 (175-225 

n.Chr), v.2506.1

Figuur 10.1 Complete armband van zwart glas, v.5315

Figuur 10.2 Gem van opaak zwart glas met afbeelding van een bebaarde man met 

eenspan, v.6762

Figuur 10.3 Gem van opaak zwart glas en opaakblauwe bovenkant met afbeelding, v. 

7018

Voorzijde: Mars staand met harnas, schild en lans (boven)

Achterzijde: afgestoken met een scherp voorwerp (onder)

Figuur 11.1 Mortaliteitsdiagram van rund op basis van de slijtage van de 

gebitselementen (zie bijlage 11.9 voor de bijbehorende data). Gebaseerd op 43 

bepalingen

Figuur 11.2 Mortaliteitsdiagram van rund op basis van de postcraniale skeletelementen 

(zie bijlage 11.12 voor de bijbehorende data). Gebaseerd op 175 bepalingen (leef-

tijdsgegevens van 170 skeletelementen)

Figuur 11.3 Hoeveelheid skeletelementen van rund. Weergegeven volgens de methode 

van Spennemann. Klasse 1:0; Klasse 2: 1-11; Klasse 3: 12-45; Klasse 4: 46-101; 

Klasse 5: 102-200. De klassen zijn bepaald met behulp van het aantal elementen

Figuur 11.4 Mortaliteitsdiagram van schaap/geit op basis van de slijtage van de 

gebitselementen (zie bijlage 11.10 voor de bijbehorende data). Gebaseerd op 32 

bepalingen 

Figuur 11.5 Mortaliteitsdiagram van schaap/geit op basis van de postcraniale 

skeletelementen (zie bijlage 11.16 voor de bijbehorende data). Gebaseerd op 90 

bepalingen (leeftijdsgegevens van 81 skeletelementen)
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Figuur 11.6 De hoeveelheid skeletelementen van schaap/geit. Weergegeven volgens de 

methode van Spennemann. Klasse 1:0; Klasse 2: 1-2; Klasse 3: 3-11; Klasse 4: 12-25; 

Klasse 5: 26-46. De klassen zijn bepaald met behulp van het aantal elementen

Figuur 11.7 Depositie van minimaal twee schapen/geiten

Figuur 11.8 Mortaliteitsdiagram van varken op basis van de slijtage van de 

gebitselementen (zie bijlage 11.11 voor de bijbehorende data). Gebaseerd op 9 

bepalingen

Figuur 11.9 Mortaliteitsdiagram van varken op basis van de postcraniale 

skeletelementen (zie bijlage 11.19 voor de bijbehorende data). Gebaseerd op 21 

bepalingen (leeftijdsgegevens van 19 skeletelementen)

Figuur 11.10 Hoeveelheid skeletelementen van varken. Weergegeven volgens de 

methode van Spennemann. Klasse 1:0; Klasse 2: 0,9; Klasse 3: 1-3; Klasse 4: 4-7; 

Klasse 5: 8-14. De klassen zijn bepaald met behulp van het aantal elementen

Figuur 11.11 Percentage rund en paard per fragmentatieklasse met elkaar vergeleken

Figuur 11.12 Ligging van het paardenskelet (structuur 558) in een kuil onderin de 

noordelijke nederzettingssloot uit fase 5

Figuur 11.13 Weergave van de aangetroffen skeletelementen van paard (blauw: 

eletelement aanwezig; grijs: skeletelement(en) aanwezig maar niet duidelijke 

welke; paarse cirkel: pathologie aanwezig op die locatie; rode streep: snij/hakspoor 

aanwezig op die locatie)

Figuur 11.14 Weergave van de aangetroffen skeletelementen van hond 1 (blauw: 

skeletelement aanwezig; grijs: skeletelement(en) aanwezig maar niet duidelijke 

welke)

Figuur 11.15 Weergave van de aangetroffen skeletelementen van hond 2 (blauw: 

skeletelement aanwezig; grijs: skeletelement(en) aanwezig maar niet duidelijke 

welke; paarse cirkel: pathologie aanwezig op die locatie)

Figuur 11.16 Weergave van de aangetroffen skeletelementen van hond  3 (blauw: 

skeletelement aanwezig; grijs: skeletelement(en) aanwezig maar niet duidelijke 

welke; paarse cirkel: pathologie aanwezig op die locatie)

Figuur 11.17 Weergave van de aangetroffen skeletelementen van hond 4 (blauw: 

skeletelement aanwezig; grijs: skeletelement(en) aanwezig maar niet duidelijke 

welke; rode streep: snij/hakspoor aanwezig op die locatie)

Figuur 11.18 Weergave van de aangetroffen skeletelementen van hond 5 (blauw: 

skeletelement aanwezig; grijs: skeletelement(en) aanwezig maar niet duidelijke 

welke)

Figuur 11.19 Weergave van de aangetroffen skeletelementen van hond 6 (blauw: 

skeletelement aanwezig; grijs: skeletelement(en) aanwezig maar niet duidelijke 

welke)

Figuur 11.20 Ligging van het skelet van hond 1 (structuur 575)

Figuur 11.21 Ligging van het skelet van hond 2 (structuur 559) in een (erf)sloot

Figuur 11.22 Ligging van het skelet van hond 3 (structuur 576) in een (erf)sloot

Figuur 11.23 Ligging van het skelet van hond 5 (structuur 304)

Figuur 11.24 Ligging van het skelet van hond 6 (structuur 305) in een sloot

Figuur 11.25 Benen speelschijf, v.7019: voorzijde (a) en achterzijde (b)

Figuur 11.26 Haarpinnen van bot, van links naar rechts: v.6981, v.6633, v.6703, v.7018, 

v.5665

Figuur 11.27 Driehoekig plat, voorwerp van bot met uitgezaagd, maanvormig gat 

bovenin en verdikking met metalen pin onderin, v.5444: voorzijde (a) en achterzijde 

(b)

Figuur 11.28 Fragment van een scheenbeen met scherpe breuk. De buitenzijde en het 

afgeronde uiteinde van de breuk vertonen een gebruiksglans, v.5980



584	 naaldwIjk

Figuur 11.29 Schofthoogtes van de paarden uit Naaldwijk vergeleken met de 

gemiddelde en minimale en maximale waardes uit de verschillende type 

nederzettingen.  Stip: gemiddelde schofthoogte, uiteinden van de lijn:minimale 

en maximale schofthoogte. Een enkele stip betekend dat er maar een waarde 

beschikbaar was. (* gegevens afkomstig uit: Lauwerier en Robeerst 2001; ** 

gegevens afkomstig uit: Groot 2008) 

Figuur 11.30 schofthoogtes van de runderen uit het oostelijke rivierengebied (uit: 

Lauwerier 1988)

Figuur 11.31 Mortaliteitsdiagram van rund op basis van de slijtage van de 

gebitselementen (zie bijlage 11.9 voor de bijbehorende data). Gebaseerd op 12 

bepalingen

Figuur 11.32 Mortaliteitsdiagram van rund op basis van de postcraniale 

skeletelementen (zie bijlage 11.13 voor de bijbehorende data). Gebaseerd op 95 

bepalingen (leeftijdsgegevens van 95 skeletelementen)

Figuur 11.33 Mortaliteitsdiagram van schaap/geit op basis van de slijtage van de 

gebitselementen (zie bijlage 11.10 voor de bijbehorende data). Gebaseerd op 9 

bepalingen

Figuur 11.34 Mortaliteitsdiagram van rund op basis van de slijtage van de 

gebitselementen. (Zie bijlage 11.9 voor de bijbehorende data.) Gebaseerd op 11 

bepalingen

Figuur 11.35 Mortaliteitsdiagram van rund op basis van de postcraniale 

skeletelementen. (Zie bijlage 11.14 voor de bijbehorende data.) Gebaseerd op 57 

bepalingen (leeftijdsgegevens van 55 skeletelementen)

Figuur 11.36 Mortaliteitsdiagram van schaap/geit op basis van de slijtage van de 

gebitselementen (zie bijlage 11.10 voor de bijbehorende data.) Gebaseerd op 13 

bepalingen

Figuur 11.37 Kammen: v. 2184 (links) en v.1452 (rechts)

Figuur 11.38 Glissen: v. 267 (boven) en v. 2229 (onder)

Figuur 11.39 Oesdop, v.717

Figuur 11.40 Al het botmateriaal uit v.1962 na het zeven en wassen

Figuur 11.41 Schedelfragment van een 23-40 jarige man uit een sloot rondom het 

zuidelijke erf uit van fase 5, v.1349

Figuur 12.1 Relatief aandeel van de aangetroffen houttaxa in periode B

Figuur 12.2 Veldfoto van waterput 10 (structuur 116; foto Archol).

Figuur 12.3 Zijaanzicht van waterput 10 (structuur 116), kleuren voor houttaxa als in 

figuur 12.1. Tekening: Archol/O. Brinkkemper. Schaal 1:20

Figuur 12.4 Mogelijk bord van eik (Quercus), v.2096. Foto Archol. Schaal 1:?

Figuur 12.5 Essenhouten (Fraxinus excelsior) staander en losse paal uit huisstructuur 

551. Foto: BIAX-Consult

Figuur 12.6 Aangepunte plank van els (Alnus, v.7536) die als middenstaander is 

aangetroffen in huisstructuur 553. Foto: BIAX-Consult

Figuur 12.7 Esdoornen (Acer) paal uit losse kuil met lange aanpunting en duidelijk 

bewerking van bijl, v.6931. Foto: BIAX-Consult

Figuur 12.8 Structuur 551, v.7650, essenhouten (Fraxinus excelsior) staander met afdruk 

van lichtgebogen bijlsnede. Foto: BIAX-Consult

Figuur 12.9 Relatief aandeel van de aangetroffen houttaxa in periode B of C

Figuur 12.10 Zijaanzicht van waterput 4 (structuur 77), kleuren voor houttaxa als in 

figuur 12.9. Tekening: Archol/O. Brinkkemper. Schaal 1:20

Figuur 12.11 Duigen van naaldhout uit structuur 77. Foto: BIAX-Consult

Figuur 12.12 Waterput 213 (structuur 516, bovenaanzicht), kleuren voor houttaxa als in 

figuur 12.9. Tekening: Archol/O. Brinkkemper. Schaal 1:10
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Figuur 12.13 Waterput 213 met eiken (Quercus) hoekbalk met sleuven en borgpengat . 

Foto: Archol

Figuur 12.14 Eiken (Quercus) hoekbalk met sleuven voor planken en gaten voor (eiken) 

borgpennen (v.6463). Foto: BIAX-Consult

Figuur 12.15 Elzen (Alnus) plank, met twee uitgesleten kopse gaten die niet functioneel 

zijn in de putconstructie: hergebruik, v.6481. Foto: BIAX-Consult

Figuur 12.16 Gebogen bijlsnede op v.6460. Foto: BIAX-Consult

Figuur 12.17 Disselsporen op v.6484. Foto: BIAX-Consult

Figuur 12.18 Gedisselde plank, v.6465. Foto: BIAX-Consult

Figuur 12.19 Bovenaanzicht van waterput 225 (structuur 528). Foto:Archol

Figuur 12.20 Aangepunte palen met braamsporen, boven schuin=bijl, onder 

loodrecht=dissel. Foto: BIAX-Consult

Figuur 12.21 Relatief aandeel van de aangetroffen houttaxa in periode C

Figuur 12.22 Bekisting van het onderste deel van waterput 211 (structuur 514, vlak 5; 

schaal 1:20), kleuren als in figuur 12.21. Tekening: Archol/O. Brinkkemper

Figuur 12.23 Elzenhouten (Alnus) paal met eiken (Quercus) pennen (v.7768). Foto: 

BIAX-Consult

Figuur 12.24 Wilgenstam (Salix, v.7794) die splitst in twee takken, waarvan er een is 

afgekapt. Foto: BIAX-Consult

Figuur 12.25 Gebruik van aangepunte wortel van eik (Quercus, v.7798). Foto: 

BIAX-Consult

Figuur 12.26 Wagenwiel aan de basis van de plaggenwand in het bovenste deel van 

waterput 211, structuur 514. Foto: Archol

Figuur 12.27 Wagenwiel binnen plaggenwand van het bovenste gedeelte van 

waterput 211 (structuur 514, vlak 4; kleuren als in figuur 12.21. Tekening: Archol/O.

Brinkkemper. Schaal 1:20

Figuur 12.28 Wagenwiel op het onderste houten frame van waterput 211. Foto: Archol

Figuur 12.29a Wielas van elzenhout (Alnus) met eiken (Quercus) spaken (v.7737). Foto: 

BIAX-Consult

Figuur 12.29b Detail met versieringen/meetringen. Foto: BIAX-Consult

Figuur 12.30 Verbindingspen van twee velgdelen, alle van elzenhout (Alnus, v.7732). 

Foto: BIAX-Consult

Figuur 12.31 Reconstructietekening van het wiel. Tekening: R. Timmermans

Figuur 12.32 Twee aan elkaar passende stukken essenhout (Fraxinus excelsior, v.7738 en 

7799) van een onbekende constructie. Foto: BIAX-Consult

Figuur 12.33a Tak van vlier (Sambucus nigra) met afgekapte zijtakken (v.7755). Foto: 

BIAX-Consult

Figuur 12.33b Detail van afgekapte zijtak vlier (Sambucus nigra). Foto: BIAX-Consult

Figuur 12.34 Veldfoto van structuur 512. Foto: Archol

Figuur 12.35 Bovenaanzicht van waterput 210 (structuur 512), kleuren voor houttaxa als 

in figuur 12.21. Tekening: Archol/O.Brinkkemper. Schaal 1:20

Figuur 12.36 Bovenaanzicht van waterput 219 (structuur 522), kleuren voor houttaxa als 

in figuur 12.21. Tekening: Archol/O. Brinkkemper. Schaal 1:20

Figuur 12.37 Veldfoto van waterput 206 (structuur 508) met op de voorgrond een 

plakkaat stengels. Foto: Archol

Figuur 12.38 Boven- en zijaanzicht van waterput 206 (structuur 508), kleuren voor 

houttaxa als in figuur 12.21. Tekening: Archol/O. Brinkkemper. Schaal 1:20

Figuur 12.39 Horizontale balk van els (Alnus, v.7323), aan twee kanten aangepunt om in 

de sleuven te passen van de hoekbalken. Foto: BIAX-Consult

Figuur 12.40 Kromme hoekbalken uit structuur 508 van els (Alnus) met sleuven voor de 

horizontale delen. Foto: BIAX-Consult
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Figuur 12.41 Twee loodrecht op elkaar staande sleuven in elzen (Alnus) hoekpaal 

(v.7164). Foto: BIAX-Consult

Figuur 12.42 Veldfoto van waterput 201 (structuur 503). Foto: Archol

Figuur 12.43 Bovenaanzicht van waterput 201 (structuur 503), kleuren voor houttaxa als 

in figuur 12.21. Tekening: Archol/O. Brinkkemper. Schaal 1:20

Figuur 12.44 Hoekpaal van iepenhout (Ulmus) met twee blinde gaten voor dwarsver-

bindingen (v.7377). Foto: BIAX-Consult

Figuur 12.45 Doorsnede van geboord blind gat in iepen hoekpaal (Ulmus, v.7377). Foto: 

BIAX-Consult

Figuur 12.46 Drie horizontale verbindingsplanken van gekliefde iepen (Ulmus, vnrs. 

7379, 7380, 7381. Foto: BIAX-Consult

Figuur 12.47 Veldfoto van waterput 9 (structuur 82). Foto: Archol

Figuur 12.48 Bovenaanzicht van waterput 9 (structuur 82), kleuren voor houttaxa als in 

figuur 12.21. Tekening: Archol/O. Brinkkemper. Schaal 1:20

Figuur 12.49 Naaldwijk-Hoogeland, bovenaanzicht van waterput 212 (structuur 515), 

kleuren voor houttaxa als in figuur 12.21. Tekening: Archol/O. Brinkkemper. Schaal 

1:20

Figuur 12.50 Veldfoto waterput 215 (structuur 518). Foto: Archol

Figuur 12.51 Bovenaanzicht van waterput 215 (structuur 518), kleuren voor houttaxa als 

in figuur 12.21. Tekening: Archol/O. Brinkkemper. Schaal 1:20

Figuur 12.52 Twee planken uit structuur 518, links met gat v.6493 van es (Fraxinus 

excelsior), rechts v.6549 van eik (Quercus). Foto: BIAX-Consult

Figuur 12.53 Bovenaanzicht van waterput 218 (structuur 521), kleuren voor houttaxa als 

in figuur 12.21. Tekening: Archol/O. Brinkkemper. Schaal 1:20

Figuur 12.54 Pen van wilgen hout (Salix) en getordeerd houttouw voor verbinding in de 

putconstructie structuur 521. Foto: Archol

Figuur 12.55 Pennen op rij, niet functioneel in de putconstructie (structuur 521): 

hergebruik, mogelijk scheepshout. Foto: Archol

Figuur 12.56 Gedisselde binnenkant van uitgeholde eiken (Quercus) stam met elzen 

(Alnus) pen middenin (v.8011.10). Foto: BIAX-Consult

Figuur 12.57 Eikenhouten plank (Quercus, v.8011.6) met een groot aantal gaten langs 

de rand, niet-functioneel in de waterput: hergebruik, mogelijk scheepshout. Foto: 

BIAX-Consult

Figuur 12.58 Eikenhouten plank (Quercus, v.8011.4) met een groot aantal gaten langs 

de rand, niet-functioneel in de waterput: hergebruik, mogelijk scheepshout. Foto: 

BIAX-Consult

Figuur 12.59 Pen van wilg (Salix) met essen keg (Fraxinus excelsior, v.8011.4d en e). 

Foto: BIAX-Consult

Figuur 12.60 Radiaal eikenplankje v.8011.x op uitgeholde eikenstam v.8011.11 

(Quercus), vastgezet met houten pennen van els (Alnus) en wilg (Salix) die niet door 

en door gaan. Foto: BIAX-Consult

Figuur 12.61 Deel van de twee essenhouten (Fraxinus excelsior) planken 8011.8 die 

aan elkaar gezet zijn met houten pennen die niet door en door gaan, hergebruikt 

mogelijk scheepshout. Foto: BIAX-Consult

Figuur 12.62 Veelzijdig aangepunte, dunne paal van kardinaalsmuts (Euonymus 

europaeus) uit waterput 218, structuur 521. Foto: BIAX-Consult

Figuur 12.63 Veldfoto van structuur 517. Foto: Archol

Figuur 12.64 Zijaanzicht van waterput 214 (structuur 517), kleuren voor houttaxa als in 

figuur 12.21. Tekening: Archol/O. Brinkkemper. Schaal 1:20

Figuur 12.65 Eikenhouten plank in twee delen (Quercus, v.6265 en 6266) met pen van 

hazelaar (Corylus avellana) voor verbinding aan v.6421-3. Foto: BIAX-Consult
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Figuur 12.66 Eikenhouten (Quercus) plank met diverse gaten van pen-gatverbindingen 

(v.6440.7). Foto: BIAX-Consult

Figuur 12.67a Twee eikenhouten (Quercus) planken met diverse gaten en ijzeren nagel 

(structuur 517, boven v.6428 met ijzeren nagel, onder v.6435. Foto: BIAX-Consult

Figuur 12.67b Twee eikenhouten (Quercus) planken met diverse gaten en ijzeren nagel, 

structuur 517 boven v.6428, onder v.6435. Tekening: Archol/O. Brinkkemper. Schaal 

1:20

Figuur 12.68 Esdoornpaal (Acer) met lange ontschorste banen. Foto: BIAX-Consult

Figuur 12.69 Relatief aandeel van de aangetroffen houttaxa in periode C of D

Figuur 12.70 Veldfoto van structuur 78. Foto: Archol

Figuur 12.71 Bovenaanzicht van waterput 5 (structuur 78), kleuren voor houttaxa als in 

figuur 12.69. Tekening: Archol/O. Brinkkemper. Schaal 1:20

Figuur 12.72 Veldfoto van structuur 79. Foto: Archol

Figuur 12.73 Bovenaanzicht van waterput 6 (structuur 79), kleuren voor houttaxa als in 

figuur 12.69. Tekening: Archol/O. Brinkkemper. Schaal 1:20

Figuur 12.74 Structuur 83 in het veld. Foto: Archol

Figuur 12.75 Bovenaanzicht van waterput 10 (structuur 83), kleuren voor houttaxa als in 

figuur 12.69. Tekening: Archol/O. Brinkkemper. Schaal 1:20

Figuur 12.76 Gebogen snede met loodrechte braamsporen: dissel op paal van els 

(Alnus) v.1544, structuur 83. Foto: BIAX-Consult

Figuur 12.77  Bovenaanzicht van waterput 203 (structuur 505), kleuren voor houttaxa 

als in figuur 12.69. Tekening: Archol/O. Brinkkemper. Schaal 1:20

Figuur 12.78 Bovenaanzicht van waterput 222 (structuur 525) kleuren van houttaxa als 

in figuur 12.69. Tekening: Archol/O. Brinkkemper. Schaal 1:20

Figuur 12.79 Gekliefde knoestige punt van els (Alnus, v.8053.4). Foto: BIAX-Consult

Figuur 12.80 Eiken (Quercus) plank met gaten die bij hergebruik als platte onderkant 

zijn ‘gehalveerd’ (v.8053.6). Foto: BIAX-Consult

Figuur 12.81 Eiken (Quercus) plank in detail, met gaten die bij hergebruik als platte 

onderkant zijn ‘gehalveerd’ (v.8053.6). Foto: BIAX-ConsulFiguur 12.82 Relatief 

aandeel van de aangetroffen houttaxa in periode D

Figuur 12.83 Veldfoto waterput 220 (structuur 523). Foto: Archol

Figuur 12.84 Bovenaanzicht van waterput 220 (structuur 523), kleuren van houttaxa als 

in figuur 12.82. Tekening: Archol/O. Brinkkemper. Schaal 1:20

Figuur 12.85 Elzenhouten (Alnus) spant uit waterput 220 (structuur 523), met zekerheid 

een stuk hergebruikt scheepshout (v.7975). Foto: BIAX-Consult

Figuur 12.86 Detail van elzenhouten (Alnus) spant (v.7975), met van nature 

kromgegroeide bocht. Foto: BIAX-Consult

Figuur 12.87 Detail pen-gatverbindingen elzen (Alnus) spant met eiken (Quercus) pen. 

Foto: BIAX-Consult

Figuur 12.88 Eiken plank (Quercus) met nagels aan andere plank bevestigd (v.7972-4). 

Foto: BIAX-Consult

Figuur 12.89 Eiken (Quercus) planken met nagels en (dubbele) gaten: hergebruikt hout, 

mogelijk (deels) scheepshout. Foto: BIAX-Consult

Figuur 12.90 Half gat op de platgemaakte onderkant, wat wijst op hergebruikt hout. 

Foto: BIAX-Consult

Figuur 12.91 Veldfoto waterput 221 (structuur 524). Foto: Archol

Figuur 12.92 Bovenaanzicht van waterput 221 (structuur 524), kleuren voor houttaxa 

als in figuur 12.82. Tekening: Archol/O. Brinkkemper. Schaal 1:20

Figuur 12.93 Rechte snede op elzenhout (Alnus), waarschijnlijk van dissel vanwege 

loodrechte braamsporen (v.7941.4). Foto: BIAX-Consult

Figuur 12.94 Snede van meer dan 5 cm, vrijwel recht, op els (Alnus, v.7941.22). Foto: 

BIAX-Consult
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Figuur 12.95 Relatief aandeel van de aangetroffen houttaxa in periode D of E

Figuur 12.96 Bovenaanzicht van waterput 1 (structuur 69), kleuren voor houttaxa als in 

figuur 12.95. Tekening: Archol/O. Brinkkemper. Schaal 1:20

Figuur 12.97 Elzen planken (Alnus) met wilgen pennen (Salix). Foto: BIAX-Consult

Figuur 12.98 Bovenaanzicht van waterput structuur 76, kleuren voor houttaxa als in 

figuur12.95. Tekening: Archol/O. Brinkkemper. Schaal 1:20

Figuur 12.99 Relatief aandeel van de aangetroffen houttaxa in periode E

Figuur 12.100 Bovenaanzicht van waterput 2 (structuur 72), kleuren voor houttaxa als in 

figuur 12.99. Tekening: Archol/O. Brinkkemper. Schaal 1:20

Figuur 12.101 Sleuf voor verbinding in hoekpaal van els (Alnus) van waterput 2, 

structuur 72. Foto: BIAX-Consult

Figuur 12.102 Vrijwel rechte bijlsnede op elzen (Alnus) balk, v.378. Foto: BIAX-Consult

Figuur 12.103 Bijlsnedes op elzen (Alnus) balk, v.379. Foto: BIAX-Consult

Figuur 12.104 Mogelijk disselsporen op elzen (Alnus) balk, v.379. Foto: BIAX-Consult

Figuur 105  Inkapsporen op elzen (Alnus) balk v.380, gemaakt op het rondhout (stc 1) 

waarna met bijl of dissel het ‘losse’ hout is weggekapt tot een balkvorm (stc 9). 

Foto: BIAX-Consult

Figuur 12.106 Veldfoto van waterput 8 (structuur 81; foto Archol)

Figuur 12.107 Naaldwijk-Hoogeland, bovenaanzicht van waterput 8 (structuur 81), 

kleuren voor houttaxa als in figuur 12.99. Tekening: Archol/O.Brinkkemper. Schaal 

1:20

Figuur 12.108 Veldfoto waterput 12 (structuur 118). Foto: Archol

Figuur 12.109 Bovenaanzicht van waterput 12 (structuur 118), kleuren voor houttaxa als 

in figuur 12.99. Tekening: Archol/O. Brinkkemper. Schaal 1:20

Figuur 12.110 Relatief aandeel van de aangetroffen houttaxa in periode F

Figuur 12.111 Veldfoto van waterput 202 (structuur 504). Foto: Archol

Figuur 12.112 Bovenaanzicht van waterput 202, structuur 504, kleuren voor houttaxa 

als in figuur 12.110 Tekening: Archol/O. Brinkkemper. Schaal 1:20

Figuur 12.113 Detail van scheursporen door klieving op essen plank (Fraxinus excelsior, 

v.7313). Foto: BIAX-Consult

Figuur 12.114 Detail van aangepunte essenpaal (Fraxinus excelsior) met bijl- en 

braamsporen. Foto: BIAX-Consult

Figuur 12.115 Gezaagde elzenhouten paal (Alnus, v.449 linksonder), en lange 

elzenhouten punt vol bijlsporen (Alnus, v.1626). Foto: BIAX-Consult

Figuur 13.1 Verkoold gerst uit de Romeinse tijd (5,8x2,9 mm), v.7207. Schaal 5:1

Figuur 13.2 Sleedoorn (6½ x 5 mm) uit de Romeinse tijd, v.7207. Schaal 5:1

Figuur 13.3 Walnoot (30 x 22 mm) uit de middeleeuwen, v.6551. Schaal 1:1

Figuur 13.4 Boekweit (kaf) uit de nieuwe tijd, v.631

Figuur 13.5 Overzicht deel van zaden uit de nieuwe tijd, v.631
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Tabel 1.1 Administratieve gegevens van de opgraving Naaldwijk-Hoogeland

Tabel 3.1 Bemonsterde en gezeefde spoorcontexten uit de opgraving van 2008

Tabel 5.1 Vondsten uit depositiekuil (structuur 120)

Tabel 5.2 Vondsten uit waterkuil 13

Tabel 5.3 Vondsten uit waterkuil 7

Tabel 5.4 Vondsten uit waterkuil 217

Tabel 5.5 vondsten uit waterkuil 14

Tabel 5.6 Vondsten uit waterkuil 209

Tabel 5.7 Vondsten uit waterkuil 229

Tabel 5.8 Vondsten uit waterkuil 204

Tabel 5.9 Vondsten uit waterput 10

Tabel 5.10 Vondsten uit waterkuil 17

Tabel 5.11 Vondsten uit waterkuil 208

Tabel 5.12 Vondsten uit waterput 4

Tabel 5.13 Vondsten uit waterput 6

Tabel 5.14 Vondsten uit waterput 9

Tabel 5.15 Vondsten uit waterkuil 16

Tabel 5.16 Vondsten uit waterput 201

Tabel 5.17 Vondsten uit waterput 203

Tabel 5.18 Vondsten uit waterkuil 205

Tabel 5.19 Vondsten uit waterput 206

Tabel 5.20 Vondsten uit waterput 210

Tabel 5.21 Vondsten uit waterput 211

Tabel 5.22 Vondsten uit waterput 212

Tabel 5.23 Vondsten uit waterput 213

Tabel 5.24 Vondsten uit waterput 214

Tabel 5.25 Vondsten uit waterput 215

Tabel 5.26 Vondsten uit waterkuil 216

Tabel 5.27 Vondsten uit waterput 218

Tabel 5.28 Vondsten uit waterput 219

Tabel 5.29 Vondsten uit waterput 220

Tabel 5.30 Vondsten uit waterput 221

Tabel 5.31 Vondsten uit waterput 222

Tabel 5.32 Vondsten uit waterput 225

Tabel 5.33 vondsten uit waterkuil 226

Tabel 5.34 vondsten uit waterkuil 227

Tabel 5.35 Vondsten uit waterkuil 228

Tabel 5.36 Vondsten uit waterput 1

Tabel 5.37 Vondsten uit waterput 3

Tabel 5.38 Vondsten uit waterput 202

Tabel 5.39 Vondsten uit waterput 223

Tabel 5.40 Vondsten uit waterkuil 224

Tabel 5.41 Vondsten uit waterput 5

Tabel 5.42 Vondsten uit waterput 8

Tabel 5.43 Vondsten uit waterput 12

Tabel 5.44 Vondsten uit waterkuil 15

Tabel 5.45 Vondsten uit waterput 18

Tabel 5.46 Vondsten uit waterput 2

Tabel 5.47 Vondsten uit waterkuil 200

Tabel 5.48 Vondsten uit waterkuil 207

Tabel 5.49 Vondsten uit waterput 11

Tabellen
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Tabel 6.1 Versierde terra sigillata van de campagnes uit 2007 en 2008

Tabel 6.2 Alle versierde terra sigillata, inclusief de campagne van 2004

Tabel 6.3 Onversierde terra sigillata

Tabel 6.4 Stempels op onversierde terra sigillata

Tabel 6.5 Verhouding tussen de verschillende verftechnieken in aantallen scherven

Tabel 6.6 Aantallen, typen, technieken en dateringen van het geverfde aardewerk

Tabel 6.7 Aantallen, typen en dateringen van het gladwandige aardewerk

Tabel 6.8 Aantallen, typen en dateringen van het ruwwandige aardewerk

Tabel 6.9 Aantallen, typen en dateringen van de Low Lands ware, reducerende variant

Tabel 6.10 Aantallen, typen en dateringen van de Low Lands ware, oxiderende variant

Tabel 6.11 Aantallen, typen en dateringen van het handgevormd aardewerk

Tabel 6.12 Aantallen, typen en dateringen van het handgevormd aardewerk uit de 

laat-Romeinse tijd

Tabel 6.13 Overzicht van de aangetroffen aardewerksoorten uit de middeleeuwen 

en nieuwe tijd. Legenda: archeologisch compleet (ac), randfragmenten (rf), 

rand-oorfragmenten (rof), rand-tuitfragmenten (rtf), rand-steelfragmenten (rsf), 

oorfragmenten (of), tuitfragmenten (tf), steelfragmenten (sfr), wandfragmenten 

(wf), bodemfragmenten (bf), overige fragmenten (fr)

Tabel 6.14 Aantal en percentage fragmenten oxiderend gebakken Merovingische aarde-

werkfragmenten naar kenmerken als magering en hardheid en de aanwezigheid van 

vulkanisch as (v)

Tabel 6.15 Aantal en percentage fragmenten reducerend gebakken Merovingische 

aardewerkfragmenten verdeeld naar kenmerken als magering en hardheid en de 

aanwezigheid van vulkanische as (v)

Tabel 6.16 Aantal aangetroffen fragmenten knikwandpot (KWT) per subbaksel verdeeld 

naar type versiering en geplaatst in de Rheinlandfase met de daarvoor geldende 

datering

Tabel 6.17 Randtypologie voor tonvormige potten uit de Merovingische tijd

Tabel 6.18 Aantal en percentage aangetroffen randen van ruwwandig aardewerk 

ingedeeld naar subbaksel en naar randtype

Tabel 6.19 Het handgevormde aardewerk ingedeeld naar periode en naar magering en 

pottype

Tabel 6.20 Aantal fragmenten gedraaid aardewerk uit de Karolingische tijd verdeeld 

naar type baksel en type fragment

Tabel 6.21 Aantal fragmenten gedraaid Karolingisch aardewerk per baksel

Tabel 6.22 Het handgevormde aardewerk ingedeeld naar periode en naar magering en 

pottype

Tabel 6.23 Overzicht van de aangetroffen fragmenten Pingsdorf-type aardewerk per 

kleur en per type pot

Tabel 6.24 Het aantal determineerbare randfragmenten naar pottype en het 

voorkomen ervan in de door Sanke onderscheiden perioden in Brühl-Pingsdorf. 

Legenda: XX= frequent aanwezig; X= regelmatig aanwezig; x= incidenteel aanwezig 

Tabel 6.25 Het aantal aangetroffen versieringsmotieven en het voorkomen ervan in 

de door Sanke onderscheiden perioden in Brühl-Pingsdorf. Legenda: XX= frequent 

aanwezig; X= regelmatig aanwezig; x= incidenteel aanwezig

Tabel 6.26 Aantal fragmenten aardewerk van het Maaslands-type en het mogelijk 

Maaslands-type

Tabel 6.27 Overzicht van de aantallen fragmenten Andenne-type aardewerk per kleur 

en per type pot. Bij de gele kannen zijn er 22 fragmenten aangetroffen die tot 

dezelfde pot behoren (*)

Tabel 6.28 Aantal fragmenten Andenne-type aardewerk verdeeld naar pot- en randtype
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Tabel 6.29 Overzicht van het Paffrath-type aardewerk, uitgesplitst naar subbaksel, 

randtype en wandfragmenten (wf)

Tabel 6.30 Kogelpotfragmenten verdeeld naar bakselsoort en randtypen

Tabel 6.31 Fragmenten steengoed uit de late middeleeuwen verdeeld naar baksel en 

vorm

Tabel 6.32 Fragmenten gedraaid grijsbakkend aardewerk uit de late middeleeuwen 

verdeeld naar vorm

Tabel 6.33 Fragmenten roodbakkend aardewerk verdeeld naar vorm uit de late 

middeleeuwen

Tabel 6.34 Fragmenten steengoed verdeeld naar bakselsoort en vorm uit de nieuwe tijd

Tabel 6.35 Fragmenten tingeglazuurd aardewerk verdeeld naar bakselgroep en vorm uit 

de nieuwe tijd

Tabel 6.36 Fragmenten porselein naar herkomst en vorm

Tabel 6.37 Roodbakkend aardewerk uit de nieuwe tijd naar vorm

Tabel 6.38 Aantal fragmenten van voorwerpen van witbakkend aardewerk, Frankfurter 

waar, Nederrijns aardewerk en industrieel witbakkend aardewerk

Tabel 6.39 Verdeling van de knikwandpottypen (KWT) aan de hand van hun datering, 

het gemiddelde aantal exemplaren per jaar en de gemiddelde procentuele verdeling 

van de potten per jaar over de onderscheiden perioden

Tabel 6.40 Verdeling van het aardewerk uit de Dorestad-typologie aan de hand van hun 

datering, het gemiddelde aantal exemplaren per jaar en de gemiddelde procentuele 

verdeling van de potten per jaar over de onderscheiden perioden

Tabel 6.41 Verdeling van het aardewerk uit de opgravingen aan de hand van hun 

datering, het gemiddelde aantal exemplaren per jaar en de gemiddelde procentuele 

verdeling van de potten per jaar over de onderscheiden perioden.

Tabel 6.42 Verdeling van het aardewerk uit de opgravingen aan de hand van hun 

datering, het gemiddelde aantal exemplaren per jaar en de gemiddelde procentuele 

verdeling van de potten per jaar over de onderscheiden perioden na correctie voor 

de Merovingische en Karolingische tijd

Tabel 6.43 Vergelijking van bakselgroepen van enkele West-Nederlandse nederzettingen 

en hun datering uit de Merovingische tijd op basis van het aantal fragmenten 

aardewerk. GL= gladwandig aardewerk; RW is ruwwandig aardewerk; RG is 

roodgeverfd aardewerk; H is handgevormd aardewerk en H? is handgevormd 

aardewerk mogelijk van Merovingische ouderdom. * Percentages uitsluitend 

gebaseerd op randfragmenten. ** Het aantal MAI van het Merovingische draai-

schijfaardewerk gebruikt om de verdeling tussen het gladwandig en het ruwwandig 

aardewerk te schatten ***  Merovingische randtypen gebruikt om de verdeling 

tussen het gladwandig en het ruwwandig aardewerk te schatten

Tabel 6.44 Vergelijking van randtypen Merovingisch ruwwandig aardewerk in 

verschillende nederzettingen in West-Nederland

Tabel 6.45 Vergelijking van bakselgroepen van enkele Nederlandse nederzettingen uit 

de Karolingische tijd

Tabel 6.46 Structuren die samenhangen met de brandsporen in de nederzetting en het 

aardewerk dat daarmee is geassocieerd

Tabel 7.1 Chronologisch geordende typen van fibulae

Tabel 7.2 Paardentuig

Tabel 7.3 Aantal gedetermineerde munten naar keizer of periode

Tabel 8.1 Aantallen en gewichten grofkeramisch bouwmateriaal en leem. Gewicht in 

grammen

Tabel 8.2 Aantal en gewicht Romeins grofkeramisch bouwmateriaal in grammen en 

percentages
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Tabel 8.3 Gemiddeld gewicht grofkeramisch materiaal (gewicht in grammen) van 

enkele recent onderzochte vindplaatsen in Nederland

Tabel 8.4 Hoektypen. Bij hoektypen H1 en H2 wordt een deel van de verticale uitsparing 

verkregen door een inzet in de vormkast, waardoor slechts twee sneden nodig zijn. 

Het hoektype H3 is arbeidsintensiever en wordt de gehele uitsparing gevormd door 

een drietal sneden

Tabel 8.5 Het voorkomen van secundaire bewerkings- en gebruikssporen op 

grofkeramische bouwelementen

Tabel 8.6 Overzicht van de aangetroffen stempels

Tabel 8.7 Overzicht van de leesbare stempels (zie figuur 8.5)

Tabel 8.8 Voorkomen van militaire stempels in civiele en militaire contexten. Er zijn tot 

op heden maar weinig locaties waar grofkeramiek systematisch is verzameld (en 

gepubliceerd), zodat het vergelijken van verhoudingen tussen hoeveelheden en 

stempelaantallen nog slechts een indicatie kan geven

Tabel 8.9 Insluitsels in de matrix, naar type product. Boven aantallen gerelateerd aan 

combinaties, onder percentages per categorie insluitsel. Codes: 1=zand; 2=grind; 

3= ijzeroxide/mangaan; 4=kalk, diffuus; 5=kalk, schelpen; 6=mica (glimmers); 

7=organica (indrukken planten); 8=kleistructuren; 9=antropogeen materiaal 

(afwezig, niet opgenomen in tabel). Codes in de linker kolom (combinaties) zijn 

samengesteld uit bovenstaande codes. Bijvoorbeeld: 138= matrix met zand, 

ijzeroxide/mangaan en kleistructuren

Tabel 8.10 Vergelijking van de insluitsels in de matrix, naar type product, uitgedrukt 

in percentages per categorie insluitsel voor de grofkeramiek van Naaldwijk (N) 

en Voorburg (Forum Hadriani - FH). In de bovenste helft van de tabel staan de 

vier meest voorkomende insluitsels bijeen. Betekenis codes: 1=zand; 2=grind; 

3= ijzeroxide/mangaan; 4=kalk, diffuus; 5=kalk, schelpen; 6=mica.(glimmers); 

7=organica (indrukken planten); 8=kleistructuren; 9=antropogeen materiaal

Tabel 8.11 Vergelijking van de drie meest voorkomende combinaties van insluitsels 

in de matrix, naar type product, uitgedrukt in percentages voor de grofkeramiek 

van Naaldwijk (N) en Forum Hadriani (FH). Betekenis codes: 1=zand; 2=grind; 3= 

ijzeroxide/mangaan; 8=kleistructuren

Tabel 8.12 Verhit leem naar vorm

Tabel 8.13 Indrukken en bewerkingssporen bij het verhit leem

Tabel 8.14 Aantallen en gewichten post-Romeins grof-keramisch bouwmateriaal.

Tabel 9.1 Aantal (N) en gewicht (G in grammen) per steensoort opgedeeld naar opgra-

vingscampagne

Tabel 9.2 Werktuigtypen van natuursteen

Tabel 9.3 Aantal artefacttypen per steensoort aangetroffen gedurende de opgravingen 

van 2007-2008

Tabel 10.1 Overzicht van de Romeinse glasvondsten per opgravingscampagne

Tabel 11.1 Soortentabel Romeinse tijd. Associaties kunnen ook voorkomen bij niet op 

soort gebrachte resten wanneer kleine fragmenten waarschijnlijk bij een grotere 

associatie horen die wel op soort is gebracht. Het gewicht is nul als het fragment 

minder dan 1 gram weegt. (*379 gram botsplinters niet geteld, dit gewicht niet in 

tabel, schatting is 700 fragmenten) 

Tabel 11.2 De vondstlocatie van hond 1 t/m 6 (nummering is willekeurig) en 

bijbehorende informatie
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Tabel 11.3 Percentages rund, schaap/geit, varken, hond en paard van verschillende 

vindplaatsen uit de regio (gebaseerd op aantal elementen). De percentages 

van Naaldwijk 2004 zijn wel opgenomen maar minder betrouwbaar dan die van 

Naaldwijk 2007/2008 omdat ze slechts gebaseerd zijn op 186 resten. (* gegevens 

afkomstig uit: Van Dijk 2006; ** gegevens afkomstig uit: Nieweg 2009; *** 

gegevens afkomstig uit: Groot 2008) 

Tabel 11.4 Soortentabel vroege middeleeuwen. Associaties kunnen ook voorkomen bij 

niet op soort gebrachte resten wanneer kleine fragmenten waarschijnlijk bij een 

grotere associatie horen die wel op soort is gebracht. Het gewicht is nul als het 

fragment minder dan 1 gram weegt

Tabel 11.5 Soortentabel late middeleeuwen. Associaties kunnen ook voorkomen bij niet 

op soort gebrachte resten wanneer kleine fragmenten waarschijnlijk bij een grotere 

associatie horen die wel op soort is gebracht. Het gewicht is nul als het fragment 

minder dan 1 gram weegt

Tabel 11.6 Soortentabel nieuwe tijd. Associaties kunnen ook voorkomen bij niet op 

soort gebrachte resten wanneer kleine fragmenten waarschijnlijk bij een grotere 

associatie horen die wel op soort is gebracht

Tabel 11.7 Soortentabel middeleeuwen (vroeg of laat onbekend). Associaties kunnen 

ook voorkomen bij niet op soort gebrachte resten wanneer kleine fragmenten 

waarschijnlijk bij een grotere associatie horen die wel op soort is gebracht. Het 

gewicht is nul als het fragment minder dan 1 gram weegt

Tabel 11.8 Soortentabel van de resten die niet in een dateerbare context zijn 

aangetroffen. Associaties kunnen ook voorkomen bij niet op soort gebrachte 

resten wanneer kleine fragmenten waarschijnlijk bij een grotere associatie horen 

die wel op soort is gebracht. Het gewicht is nul als het fragment minder dan 1 gram 

weegt. (*106 gram botsplinters niet geteld, dit gewicht niet in tabel, schatting is 

250 fragmenten.) 

Tabel 11.9 Overzicht van de vondstnummers uit 2007 (NAH1170) die microfauna 

bevatten

Tabel 11.10 Overzicht per vondstnummer van het aantal op soort gedetermineerde 

elementen van amfibieën en kleine knaagdieren uit 2007 (NAH1170). (MAI 

(minimum aantal individuen): bepaald op basis van het meest voorkomende op 

genus/soort gedetermineerde element, daarbij is rekening gehouden met links en 

rechts; N: aantal op genus/soort gebrachte elementen)

Tabel 12.1 In het houtonderzoek onderscheiden perioden en overgangsperioden

Tabel 12.2 Naaldwijk-Hoogeland, samenvatting van de resultaten van het 

houtonderzoek aan de waterputten. Horizontaal beschoeide waterputten zijn per 

definitie vierkant. Voor uitleg perioden zie tabel 1. Waterputten uit het eerdere 

onderzoek van Hänninen zijn cursief weergegeven
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Bijlage 3.1 Sporenlijst

Bijlage 3.2 Vondstenlijst

Bijlage 5.1 Overzicht van waterputtypen uit de ijzertijd, Romeinse tijd, middeleeuwen 

en nieuwe tijd

Bijlage 7.1 Determinatielijst van munten, muntgewichten en penningen

Bijlage 11.1 Alle lengtematen en bijbehorende schofthoogtes per periode

 Bijlage 11.2 Het aantal skeletelementen van rund, schaap/geit (plus schaap en 

geit), varken, paard, hond en kat uit de Romeinse tijd. Met uitzondering van de 

skeletelementen die behoren tot de skeletten van schaap/geit, paard, hond en kat

Bijlage 11.3 Het aantal skeletelementen van grote zoogdieren, middelgrote zoogdieren 

en kleine zoogdieren uit de Romeinse tijd

Bijlage 11.4 Skeletelementen van de depositie van minimaal twee schapen/geiten uit 

de Romeinse tijd

Bijlage 11.5 Skeletelementen van de depositie van kat uit de Romeinse tijd

Bijlage 11.6 Het aantal skeletelementen van rund, schaap/geit (plus schaap), varken, 

paard, hond en kat uit de vroege middeleeuwen

Bijlage 11.7 Het aantal skeletelementen van rund, schaap/geit, varken, paard en hond 

uit de late middeleeuwen

Bijlage 11.8 Het aantal skeletelementen van rund, schaap/geit (plus schaap), varken, 

paard en hond uit de nieuwe tijd

Bijlage 11.9 Slijtage stadia van de gebitselementen van rund en de bijbehorende MWS 

(Mandibular Wear Stage)

Bijlage 11.10 Slijtage stadia van de gebitselementen van schaap/geit en de 

bijbehorende MWS (Mandibular Wear Stage)

Bijlage 11.11 Slijtage stadia van de gebitselementen van varken en de bijbehorende 

MWS (Mandibular Wear Stage)

Bijlage 11.12 De vergroeiing van de post-craniale skeletelementen van rund uit 

de Romeinse tijd. Gebaseerd op 175 bepalingen (leeftijdsgegevens van 170 

skeletelementen). Het aantal vergroeiende elementen is toegevoegd aan het 

aantal onvergroeide elementen

Bijlage 11.13 De vergroeiing van de post-craniale skeletelementen van rund uit de 

vroege middeleeuwen. Gebaseerd op 95 bepalingen (leeftijdsgegevens van 95 

skeletelementen). Het aantal vergroeiende elementen is toegevoegd aan het 

aantal onvergroeide elementen

Bijlage 11.14 De vergroeiing van de post-craniale skeletelementen van rund uit 

de late middeleeuwen. Gebaseerd op 57 bepalingen (leeftijdsgegevens van 55 

skeletelementen). Het aantal vergroeiende elementen is toegevoegd aan het 

aantal onvergroeide elementen

Bijlage 11.15 De vergroeiing van de post-craniale skeletelementen van rund uit de 

nieuwe tijd. Gebaseerd op 1 bepaling (leeftijdsgegevens van 1 skeletelement). 

Het aantal vergroeiende elementen is toegevoegd aan het aantal onvergroeide 

elementen

Bijlage 11.16 De vergroeiing van de post-craniale skeletelementen van schaap/geit 

uit de Romeinse tijd. Gebaseerd op 90 bepalingen (leeftijdsgegevens van 81 

skeletelementen). Het aantal vergroeiende elementen is toegevoegd aan het 

aantal onvergroeide elementen

Bijlage 11.17 De vergroeiing van de post-craniale skeletelementen van schaap/geit 

uit de vroege middeleeuwen. Gebaseerd op 14 bepalingen (leeftijdsgegevens van 

12 skeletelementen). Het aantal vergroeiende elementen is toegevoegd aan het 

aantal onvergroeide elementen

Bijlagen

op CD
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Bijlage 11.18 De vergroeiing van de post-craniale skeletelementen van schaap/geit 

uit de late middeleeuwen. Gebaseerd op 18 bepalingen (leeftijdsgegevens van 

16 skeletelementen). Het aantal vergroeiende elementen is toegevoegd aan het 

aantal onvergroeide elementen

Bijlage 11.19 De vergroeiing van de post-craniale skeletelementen van varken 

uit de Romeinse tijd. Gebaseerd op 21 bepalingen (leeftijdsgegevens van 19 

skeletelementen). Het aantal vergroeiende elementen is toegevoegd aan het 

aantal onvergroeide elementen

Bijlage 11.20 De vergroeiing van de post-craniale skeletelementen van varken uit 

de vroege middeleeuwen. Gebaseerd op 7 bepalingen (leeftijdsgegevens van 7 

skeletelementen). Het aantal vergroeiende elementen is toegevoegd aan het 

aantal onvergroeide elementen

Bijlage 11.21 De vergroeiing van de post-craniale skeletelementen van varken uit 

de late middeleeuwen. Gebaseerd op 9 bepalingen (leeftijdsgegevens van 8 

skeletelementen). Het aantal vergroeiende elementen is toegevoegd aan het 

aantal onvergroeide elementen

Bijlage 11.22 De vergroeiing van de post-craniale skeletelementen van paard 

uit de Romeinse tijd. Gebaseerd op 19 bepalingen (leeftijdsgegevens van 17 

skeletelementen). Het aantal vergroeiende elementen is toegevoegd aan het 

aantal onvergroeide elementen

Bijlage 11.23 De leeftijdsbepaling aan de hand van de gebitselementen van paard uit de 

Romeinse tijd. (grijs: geassocieerde elementen)

Bijlage 11.24 De kroonhoogte van verschillende kiezen uit het gebit van het Romeinse 

paard dat compleet is aangetroffen, met bijbehorende leeftijdsbepaling op basis 

van Levine 1982

Bijlage 11.25 De vergroeiing van de post-craniale skeletelementen van hond uit 

de Romeinse tijd. Gebaseerd op 29 bepalingen (leeftijdsgegevens van 22 

skeletelementen). Het aantal vergroeiende elementen is toegevoegd aan het 

aantal onvergroeide elementen

Bijlage 11.26 Het aantal runderbotten met slachtsporen uit de Romeinse tijd

Bijlage 11.27 Het aantal schapen/geitenbotten met slachtsporen uit de Romeinse tijd

Bijlage 11.28 Het aantal varkensbotten met slachtsporen uit de Romeinse tijd

Bijlage 11.29 Het aantal paardenbotten met slachtsporen uit de Romeinse tijd

Bijlage 11.30 Het aantal botten met slachtsporen, per soort uit de vroege 

middeleeuwen

Bijlage 11.31 Het aantal botten met slachtsporen, per soort uit de late middeleeuwen

Bijlage 11.32 Het aantal botten met slachtsporen, per soort uit de nieuwe tijd

Bijlage 11.33 Het aantal botten met brandsporen, per soort uit de Romeinse tijd

Bijlage 11.34 Het aantal botten met brandsporen, per spoor uit de Romeinse tijd

Bijlage 11.35 Het aantal verbrande resten, per soort uit de vroege middeleeuwen, late 

middeleeuwen en nieuwe tijd

Bijlage 11.36 De pathologische verschijnselen van alle op soort gebrachte botten die 

dateerbaar zijn, exclusief de complete skeletten waarvan de pathologie behandeld 

is in de tekst

Bijlage 11.37 Overzicht van de vondstnummers (uit de opgraving van 2008) die 

microfauna bevatten

Bijlage 11.38 Overzicht per vondstnummer van het aantal op soort gedetermineerde 

elementen van amfibieën, kleine knaagdieren en insecteneters uit de opgraving 

van 2008

Bijlage 12.1a Determinatielijst van hout uit de ijzertijd, Romeinse tijd, middeleeuwen 

en nieuwe tijd per context
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Bijlage 12.1b Uitleg van de codering gebruikt in bijlage 12.1a

Bijlage 13.1 Overzicht van gekweekte planten en wilde planten uit de Romeinse tijd per 

context

Bijlage 13.2 Overzicht van gekweekte planten en wilde planten uit de middeleeuwen en 

nieuwe tijd per context

Bijlage 13.2 Analyse zeefresidu’s uit de Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen per 

context

Kaartbijlagen
Kaartbijlage 5.1 Structuren en sporen met aardewerk uit de late ijzertijd

Kaartbijlage 5.2 Structuren uit fase 1 (75-100 n.Chr.)

Kaartbijlage 5.3 Structuren uit fase 2 (100-125 n.Chr.) 

Kaartbijlage 5.4 Structuren uit fase 3 (125-150 n.Chr.) 

Kaartbijlage 5.5 Structuren uit fase 5 (175-225 n.Chr.)

Kaartbijlage 5.6 Structuren en sporen met laat-Romeins aardewerk of metaal uit fase 6 

(290-350 n.Chr.)

Kaartbijlage 5.7 Structuren uit de middeleeuwen en nieuwe tijd

Kaartbijlage 5.8 Sporen met aardewerk uit de vroege middeleeuwen

Kaartbijlage 5.9 Sporen met aardewerk uit de late middeleeuwen



598	naaldwIjk






















	Archol_Rapport 167.pdf
	Rapport167_harde kaft_v2_web
	Rapport167_web.pdf

	Archol_Rapport_167_bijlagen-1
	Archol_Rapport_167_bijlagen-2
	Archol_Rapport_167_bijlagen-3
	Archol_Rapport_167_bijlagen-4
	Archol_Rapport_167_bijlagen-5
	Archol_Rapport_167_bijlagen-6
	Archol_Rapport_167_bijlagen-7
	Archol_Rapport_167_bijlagen-8
	Archol_Rapport_167_bijlagen-9
	Rapport167_harde kaft_v2_web

