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Samenvatting

De gemeente Westland is voornemens om in het plangebied De Lier-Leehove 

bedrijfshuisvestiging te ontwikkelen. Uit eerder onderzoek is gebleken dat een 

Romeinse nederzetting aanwezig is.1 Daarnaast zijn vondsten uit de Karolingische tijd 

gedaan. Omdat de archeologische waarden niet in situ behouden kunnen worden, 

is een opgraving noodzakelijk. Het doel van de opgraving is het veiligstellen van de 

archeologische waarden, die bij het vooronderzoek zijn aangetoond op deze locatie 

(behoud ex situ), teneinde een bijdrage te leveren aan de kennis omtrent bewoning 

en landgebruik van de locatie en de regio in het verleden. Deze waarden zijn tijdens 

eerder proefsleuvenonderzoek aangetoond. 

Tussen 2001 en 2004 zijn in heel Leehove, voordat het gebied ontwikkelt zou 

worden, archeologische booronderzoeken en een archeologische begeleiding van 

een wegtracé uitgevoerd.2 Op basis van het booronderzoek heeft het plangebied een 

hoge archeologische waarde gekregen. In navolging van het booronderzoek heeft in 

2008 aan de randen van het plangebied een proefsleuvenonderzoek plaatsgevonden.3 

Hierbij is de archeologische hoge verwachting voor een groot deel van het plangebied 

naar beneden toe bijgesteld maar is deze gehandhaafd voor het noordwestelijke deel.

Tijdens de opgraving bleek dat de archeologische en landschappelijke verwachting 

niet in overeenstemming waren met de eerste resultaten van de opgraving. Daarop 

heeft het bevoegd gezag besloten om het onderzoek verder te zetten als zijnde een 

karterend proefsleuvenonderzoek waarbij een groter deel van het plangebied werd 

gekarteerd. Tijdens een latere fase is de rest van het plangebied middels proefsleuven 

onderzocht.

Op meerdere niveaus zijn sporen aangetroffen. Deze variëren van hoofdzakelijk 

greppels, kuilen, paalsporen, twee waterputten, een crematiegraf als ook houten 

palen. Daarnaast is een aantal natuurlijke fenomenen in kaart gebracht zoals 

depressies en verscheidene geulen. De paal- en kuilsporen wijzen duidelijk op 

bewoningsactiviteiten zowel in de vroege middeleeuwen als in de Romeinse tijd. 

Ruimtelijk gezien bestrijken beide vindplaatsen, op verschillende niveaus, binnen het 

plangebied ongeveer hetzelfde areaal. Aangezien het grootste deel van het onderzoek 

in beslag werd genomen door een proefsleuvenonderzoek waarbij een selectie van 

sporen is gecoupeerd. Het archeologisch onderzoek was in eerste instantie ingestoken 

als zijnde een opgraving waarbij op basis van de vooronderzoeken de verwachting 

was dat binnen het plangebied een kern van Romeinse bewoning aanwezig was. Deze 

zou zich met name in het noorden van het plangebied manifesteren. Daar omheen 

zou nog een periferie aanwezig zijn, waarin ook mogelijk nog sporen aanwezig 

zouden zijn. Het idee van een kern en periferie houdt echter op basis van de gedane 

onderzoeken thans niet meer stand. Duidelijk is dat er meerdere fasen van bewoning 

uit de (vroege) middeleeuwen en Romeinse tijd zijn aangetroffen. De bewoning in de 

middeleeuwen manifesteert zich op meerdere niveaus. Het bovenste niveau is door 

recente activiteiten alsmede een oude bouwvoor geheel onthoofd waardoor alleen de 

diepere sporen bewaard zijn gebleven. De sporen strekken zich over bijna het gehele 

plangebied uit. Het is opvallend dat het voornamelijk kuil- en greppelsporen betreffen 

waaronder twee mogelijke waterputten/-kuilen. Paalsporen lijken bijna geheel te 

ontbreken. In het westelijke deel van het plangebied is een geul aangetroffen. Deze 

dateert vermoedelijk al uit de Romeinse tijd maar is ook gedurende de middeleeuwen 

1  Bult & Groen 2008; Eimermann & Opbroek 2009.
2  Bult & Groen 2008.
3  Eimermann & Opbroek 2009.
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nog in gebruik geweest getuige de aardewerk vondsten die in de geulvulling zijn 

verspoeld, gedeponeerd of gedumpt. De geul loopt min of meer noordwest-zuidoost 

door het zuidwestelijke deel van het plangebied. De van oorsprong natuurlijke geul 

lijkt in ieder geval ten dele te zijn uitgegraven/verdiept, mogelijk in de Romeinse tijd 

maar op zijn laatst in de vroege middeleeuwen. Langs deze gegraven waterloop lijkt 

een beschoeiing of kadewand te zijn aangelegd die nog grotendeels in-situ aanwezig 

is. Deze structuur kan worden gevolgd over een lengte van tenminste 55 meter en 

loopt buiten het onderzoeksgebied in noordelijke en zuidelijke richting door. Langs 

de geul werd ook een minimaal 4 meter lang stuk van een ”hekwerk” van staken en 

vlechtwerk gevonden wat onderdeel van de geul heeft uitgemaakt of er mee kan 

worden geassocieerd. Op de oeverzone hebben graafwerkzaamheden, betreding 

en vermoedelijk aanplemping plaatsgevonden die duiden op allerlei vooralsnog 

onbekende activiteiten. Binnen het plangebied bevinden zich nog twee (kleinere) 

geulen waar paalsporen haaks op de oever in de geulbedding zijn gedreven.

Op een dieper niveau zijn met name sporen uit de Romeinse tijd aangetroffen. Deze 

bevinden zich voornamelijk in de zandige/zavelige ondergrond maar komen ze ook 

voor in afdekkende kleilagen. De Romeinse sporen betreffen greppel-, paal- en 

kuilsporen alsmede een crematiegraf. 

In principe zijn binnen het plangebied minimaal twee vindplaatsen aanwezig die 

dateren in de Romeinse tijd en vroege middeleeuwen. 

De eerste vindplaats dateert in de Romeinse tijd, meer specifiek in de 2e/3e eeuw 

AD. De vindplaats omvat meerdere paal-, kuil- en greppelsporen maar ook een 

crematiegraf. Het totaalbeeld op basis van de sporen en vondsten uit de 2e eeuw 

passen binnen een doorsnee inheemse nederzetting met mogelijk bijzondere import 

en bouwelementen. Dergelijke inheemse Romeinse nederzettingen worden in het 

Westland vaker aangetroffen. Het vondstmateriaal sluit ook op deze vindplaatsen aan. 

De vindplaats springt hier deels bovenuit wegens een aantal opvallende vondsten. In 

dit opzicht vertoont de vindplaats overeenkomsten met bijvoorbeeld de vindplaats 

Naaldwijk-Hoogwerf/Hogeland. 

Het karakter van de middeleeuwse vindplaats die in de Karolingische periode dateert, 

is moeilijker vast te stellen. Dit met name vanwege de lage sporendichtheid. Van 

belang is echter de geul die in het westelijke deel van de vindplaats aanwezig is. 

Hoewel een natuurlijke oorsprong wordt verondersteld en een Romeinse gebruiksfase 

aannemelijk is, hebben vermoedelijk ook in de vroege middeleeuwen activiteiten 

in en naast de geul plaatsgevonden. In hoeverre er daadwerkelijk sprake is van 

bewoning naast de geul, zoals in de Romeinse tijd, blijft vooralsnog onduidelijk. 

Vroegmiddeleeuwse bewoning is niet goed bekend in het Westland. Een mogelijke 

indicatie voor bewoning bij Leehove zijn de twee waterputten die zijn aangetroffen. 

Deze dateren beide uit de vroege middeleeuwen. Opvallend is trouwens dat sporen 

van laat-Romeinse of Merovingische bewoning lijken te ontbreken. 
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

De gemeente Westland is voornemens om in het plangebied De Lier-Leehove 

bedrijfshuisvestiging te ontwikkelen. Uit eerder onderzoek is gebleken dat een 

Romeinse nederzetting aanwezig is.4 Daarnaast zijn vondsten uit de Karolingische 

tijd gedaan. Omdat de archeologische waarden niet in situ behouden kunnen worden, 

is een opgraving noodzakelijk. Het doel van de opgraving is het veiligstellen van de 

archeologische waarden, die bij het vooronderzoek zijn aangetoond op deze locatie 

(behoud ex situ), teneinde een bijdrage te leveren aan de kennis omtrent bewoning 

en landgebruik van de locatie en de regio in het verleden. Deze waarden zijn tijdens 

eerder proefsleuvenonderzoek aangetoond. 

Een zone direct rond een bestaande waterpartij zal uit praktische overwegingen niet 

worden onderzocht. Hier vinden in de toekomst geen werkzaamheden plaats die de 

archeologische waarden zullen bedreigen. Daarnaast richt het onderzoek zich enkel op 

percelen die momenteel in eigendom zijn van de gemeente Westland.

In opdracht van de gemeente Westland heeft Archol een gedeeltelijke opgraving 

(DO) uitgevoerd binnen het westelijke deel van het plangebied. In het oostelijke en 

zuidelijke deel van het plangebied heeft een Inventariserend Onderzoek in de vorm 

van proefsleuven (IVO-p) plaatsgevonden. De opgraving is uitgevoerd in de week van 3 

september – 12 september 2014. Het proefsleuvenonderzoek is uitgevoerd in de week 

van 1– 3 december 2014. Aan beide onderzoeken ligt een Programma van Eisen ten 

grondslag.5 

4  Bult & Groen 2008; Eimermann & Opbroek 2009.
5  Blom 2014.
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1.2 Onderzoeksgebied

Het plangebied (Figuur 1.1) is gelegen binnen het industriegebied Leehove, in De 

Lier, gemeente Westland. In het plangebied worden een aantal kavels ontwikkeld 

voor het realiseren van bedrijfshuisvesting. Het plangebied wordt aan de noordzijde 

begrensd door de Burgemeester van Doornlaan (N223), in het zuiden door twee straten 

namelijk Leemolen en Leeweg. Het plangebied was op het moment van onderzoek 

braakliggend. Voorheen hebben kassen in het gebied gestaan.

Op het moment van rapportage van dit onderzoek is een deel van het plangebied al op 

‘archeologiesparende wijze’ bebouwd.

1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

Al sinds 1961 kent Nederland een monumentenwet. In 1988 werd deze wet vervangen 

door de Monumentenwet 1988, die op zijn beurt per 1 juli 2016 is komen te vervallen 

en een deels is overgegaan naar de Erfgoedwet. Deze wet regelt de omgang met het 

archeologisch erfgoed. Iedere initiatiefnemer van projecten waarbij de bodem wordt 

verstoord kan door de overheid verplicht worden een rapport te overleggen waaruit 

de archeologische waarde van het te verstoren terrein (het plangebied) blijkt. Voor een 

dergelijk rapport is archeologisch onderzoek vereist: het archeologisch vooronderzoek. 

Dit onderzoek heeft tot doel vast te stellen of in het plangebied waardevolle 

vindplaatsen voorkomen. 

Het vooronderzoek is opgebouwd uit twee onderdelen: het bureauonderzoek (BO) 

en een eventueel inventariserend veldonderzoek (IVO), elk met bijbehorende stan-

daardrapportages. Het doel van een bureauonderzoek is het vaststellen of, en zo ja, 

welke typen archeologische vindplaatsen precies in het plangebied worden verwacht 

(“gespecificeerde archeologische verwachting”). Het IVO dient ertoe deze vindplaatsen 

daadwerkelijk op te sporen (karterende fase) en de omvang en waarde in kaart te 

brengen (waarderende fase). Proefsleuvenonderzoek is één van de methodes die kan 

worden toegepast bij een IVO. 

Tussen 2001 en 2004 zijn in heel Leehove, voordat het gebied ontwikkelt zou worden, 

archeologische booronderzoeken en een archeologische begeleiding van een 

wegtracé uitgevoerd.6 Op basis van het booronderzoek heeft het plangebied een 

hoge archeologische waarde gekregen. In navolging van het booronderzoek heeft in 

2008 aan de randen van het plangebied een proefsleuvenonderzoek plaatsgevonden.7 

Hierbij is de archeologische hoge verwachting voor een groot deel van het plangebied 

naar beneden toe bijgesteld maar is deze gehandhaafd voor het noordwestelijke deel.

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek neemt de betrokken overheid een 

besluit (het “selectiebesluit”) hoe met eventueel aanwezige vindplaatsen dient te 

worden omgegaan. Als geen archeologische waarden zijn aangetroffen kan het besluit 

inhouden dat het archeologisch onderzoek is afgerond. Als echter blijkt dat in het 

plangebied behoudenswaardige archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, dan kan de 

initiatiefnemer verplicht worden tot een aanpassing van de plannen (de vindplaats blijft 

in de grond behouden), of tot een archeologische opgraving.

Op basis van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek werd de vindplaats als 

behoudenswaardig bestempeld. Tijdens het vooronderzoek werden twee vindplaatsen 

aangetroffen. Omdat inpassing van de vindplaatsen niet mogelijk was, heeft de 

betrokken overheid, de gemeente Westland besloten dat de vindplaats opgegraven 

diende te worden. Als gevolg van het selectiebesluit is besloten om een deel van het 

6  Bult & Groen 2008.
7  Eimermann & Opbroek 2009.
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plangebied op te graven. Daartoe is een programma van eisen (PvE) opgesteld.8

Tijdens de opgraving bleek dat de archeologische en landschappelijke verwachting 

niet in overeenstemming waren met de eerste resultaten van de opgraving. Daarop 

heeft het bevoegd gezag besloten om het onderzoek verder te zetten als zijnde een 

karterend proefsleuvenonderzoek waarbij een groter deel van het plangebied werd 

gekarteerd. Tijdens een latere fase is de rest van het plangebied middels proefsleuven 

onderzocht. Hiertoe is het PvE aangepast.9

Het hier gepresenteerde onderzoek betreft grotendeels een IVO, karterende en 

waarderende fase. Na afronding van dit onderzoek dient de overheid, op basis 

van het advies van Archol bv, een besluit te nemen over het vervolgtraject. Als 

geen archeologische waarden zijn aangetroffen kan het besluit inhouden dat 

het archeologisch onderzoek is afgerond. Als echter blijkt dat in het plangebied 

behoudenswaardige archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, dan kan de 

initiatiefnemer verplicht worden tot een aanpassing van de plannen (de vindplaats blijft 

in de grond behouden), of tot een archeologische opgraving.

1.4 Opzet rapportage

Gezien het grotendeels verkennende karakter van het onderzoek zal deze rapportage 

dienovereenkomstig zijn waarbij de fysisch geografische en archeologische resultaten 

per opgravingsput of proefsleuf worden gepresenteerd. Ook de resultaten van het 

archeologische onderzoek uitgevoerd door het Vakteam Archeologie van de gemeente 

Delft in 2003 wordt in deze rapportage gepresenteerd. Daarnaast zullen bepaalde 

archeologische fenomenen die tijdens de opgravingsfase nader zijn bestudeerd 

uitgebreid worden beschreven. In het afsluitende hoofdstuk wordt een recapitulatie 

van de onderzoeksresultaten gegeven en deze op synthetiserende wijze met elkaar te 

verbinden. Voorop staat echter het verkennende karakter van het onderzoek waardoor 

helaas nog veel vragen onbeantwoord zullen blijven.

8  Blom 2014a.
9  Blom 2014b.
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Doel- en vraagstellingen

2.1 Inleiding

Het onderzoek te De Lier-Leehove is uitgevoerd in twee fasen: een opgraving die 

doorgestart is in een proefsleuvenonderzoek in het noordwestelijke deel van het 

plangebied en aanvullend proefsleuvenonderzoek in het oostelijke deel van het 

plangebied. Voor de tweede fase van het onderzoek is het oorspronkelijke programma 

van eisen inclusief vraag- en doelstelling gewijzigd.

2.2 Doelstelling

Het doel van de opgraving (eerste fase) is het veiligstellen van de archeologische 

waarden, die bij de verschillende vooronderzoeken10 zijn aangetoond op deze locatie 

(behoud ex situ), teneinde een bijdrage te leveren aan de kennis omtrent bewoning en 

landgebruik van de locatie en de regio in het verleden.11 

Aangezien de begrenzing van de vindplaats niet in overeenstemming was met de 

verwachting op basis van het vooronderzoek, is een aanvullend proefsleuvenonderzoek 

uitgevoerd. Doelstelling van dit onderzoek was om de begrenzing van de vindplaats 

(zowel horizontaal als verticaal) te bepalen.12 De opgraving heeft in die zin dan ook 

meer een verkennend karakter gehad en er is op die wijze opgegraven dat in ieder 

geval het onderste Romeinse niveau nog intact is gebleven.

2.3 Vraagstellingen

Het proefsleuvenonderzoek uit 200813 is uitgevoerd onder moeilijke omstandigheden, 

waardoor nog weinig bekend is over de vindplaats(en). De onderzoeksvragen zijn 

opgedeeld naar algemene vragen aangaande vindplaatsen in het algemeen en 

specifieke vragen ten aanzien van nederzettingsterreinen uit de Romeinse en de 

Karolingische periode. Voor wat betreft de Romeinse tijd richt het onderzoek zich 

met name op de nederzetting en de relatie met een mogelijk nabij gelegen weg of 

waterloop. De Karolingische periode is in het Westland nog niet goed bekend. Op de 

locatie Naaldwijk Zuidweg zijn de afgelopen jaren uit beide periodes vindplaatsen 

aangetroffen. Een vergelijking tussen deze vindplaatsen en de resultaten in het 

plangebied maakt onderdeel uit van het onderzoek. Voor het aanvullend onderzoek 

is een aantal aanvullende vragen opgesteld. Op basis van de evaluatie14 van het 

onderzoek uit 2014 is eveneens een aantal aanvullende vragen opgesteld. 

2.3.1 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 

onderzoek kan waarschijnlijk meer informatie verschaffen over het gebruik van dit 

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

milieu. 

10  Bult & Groen 2008; Eimermann & Opbroek 2009.
11  Blom 2014a.
12  Blom 2014b.
13  Eimermann & Opbroek 2009.
14  Van de Geer & Van Wijk 2015.
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1. Hoe zag het landschap in en rond de Romeinse en Karolingische nederzetting er 

uit? Welke begroeiing was aanwezig en in hoeverre heeft de mens hierop invloed 

gehad? Welke veranderingen zijn er tussen de 1e en 10e eeuw n. Chr. in het landschap 

opgetreden? 

2. Op welke wijze hebben de Romeinse en Karolingische bewoners zich aangepast en 

gebruik gemaakt van het landschap waarin zij leefden? Welke veranderingen traden 

gedurende de bewoning daarin op? 

3. In hoeverre werd de Romeinse en Karolingische bewoning gehinderd door de ligging 

nabij de Maasmond. Hoe werd omgegaan met stormvloeden tijdens de bewoning en 

met wisselingen tussen brak en zoet oppervlaktewater? 

4. Komen binnen het plangebied geulen voor die tijdens de bewoning in de Romeinse 

en Karolingische periode 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 te dumpen? Wijkt dit afval af van het in de 

nederzetting aangetroffen afval? Werden er offers in de geul gedeponeerd? 

2.3.2 Romeinse tijd 

Er wordt sinds ruim 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 boerenerven komt er een veelheid aan 

bijzondere structuren voor. 

5. 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? 

6. Hoe kan de nederzetting worden getypeerd? 

7. Geeft de vindplaats informatie over het einde van de Romeinse aanwezigheid in de 

regio en zo ja, op welke wijze? 

8. Zijn de gebouwplattegronden te plaatsen in een bepaalde huisbouwtraditie? 

9. 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? Is er een ontwikkeling waar te nemen in en van de 

nederzetting? 

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

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

11. Welke gewassen zijn gegeten, welke zijn lokaal verbouwd en welke zijn geïmporteerd? 

12. Welke producten zijn lokaal geproduceerd en welke zijn geïmporteerd? 

13. Waar komt het geïmporteerde natuursteen vandaan en waarvoor werden deze stenen 

gebruikt? 

14. Waar komt het grofkeramiek vandaan en waarvoor werden deze stenen gebruikt? 

15. Welke aspecten waren met name van belang bij de veeteelt: fokken voor het vlees, de 

melkproducten, de huid/wol of andere secundaire producten? 

16. Zijn er aanwijzingen voor surplusproductie voor de handel? 

17. Welke methoden en technieken van waterbeheersing door middel van de percelering, 

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

18. In hoeverre dankt de nederzetting zijn belang aan de ligging nabij de monding van de 

Lee? 
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19. Indien off-site elementen aanwezig zijn (bijvoorbeeld kringgreppels & kuilenclusters), 

wat is de aard, de omvang, de diversiteit, de locatiekeuze factoren en de betekenis 

hiervan? 

20. Past het aangetroffen aardewerk van de nederzetting binnen de 

regionale context of is er sprake van een „afwijkend spectrum‟? Welke 

herkomstgebieden zijn aan het aardewerk toe te kennen? 

21. Is er sprake van lokale aardewerkproductie en zo ja, is deze productie 

bestemd voor de nederzetting of voor een regionale markt? 

22. Zijn er aanwijzingen voor metaalbewerking? Zo ja, wat is hier voor grondstof 

van elders aangevoerd? 

23. Zijn er aanwijzingen voor de aanwezigheid van steenbouw? 

24. Zijn er aanwijzingen voor een weg in de nabijheid van de nederzetting? 

25. Zijn er aanwijzingen voor de aanwezigheid van een vlootbasis in de nabijheid 

van de nederzetting? 

2.3.3 Middeleeuwen 

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. Omtrent de bewoning 

uit deze periode bestaat in deze regio een grote kennislacune. Tot op heden zijn bij 

de verschillende campagnes geen gebouwsporen herkend, met uitzondering van de 

locatie Naaldwijk Zuidweg. Sporen van de erven bestaan uit kuilen, greppels en diverse 

waterputten. 

26. 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. 

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

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

28. Is 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 in het plangebied buiten de gewone boerenerven ook andere activiteiten 

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

29. Zijn de huisplattegronden te plaatsen in een bepaalde huisbouwtraditie? 

30. Wat was het karakter van de nederzetting gedurende de vroege middeleeuwen? Was 

deze uitsluitend agrarisch, of had de nederzetting ook een meer centrale rol in het 

nederzettingsysteem van de regio? 

31. Welke producten zijn lokaal geproduceerd en welke zijn geïmporteerd? 

32. Welke gewassen zijn gegeten, welke zijn lokaal verbouwd en welke zijn geïmporteerd? 

33. Welke aspecten waren met name van belang bij de veeteelt: fokken voor het vlees, de 

melkproducten, de huid/wol of andere secundaire producten? 

34. Zijn er aanwijzingen voor surplusproductie voor de handel? 

35. In hoeverre heeft men in de vroege middeleeuwen de Romeinse resten herbenut als 

bouwmateriaal of als grondstof (metaal) voor economische activiteiten? 

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

van een etnische identiteit? 

37. Welke methoden en technieken van waterbeheersing door middel van de percelering, 

duikers, waterputten etc. werden er in en rondom de nederzetting toegepast? 
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38. In hoeverre is het vroegmiddeleeuwse verkavelingsysteem gecontinueerd in de laat-

middeleeuwse verkaveling. 

39. Wat is de relatie tussen de geul die aan de zuidoostelijke zijde van het plangebied liep 

en de nederzetting uit de Karolingische periode? 

40. Welk effect hebben de vroeg 12e-eeuwse overstromingen gehad op de bewoning, de 

waterhuishouding en de verkaveling? 

2.3.4 Aanvullende vragen proefsleuvenonderzoek (tweede fase)

41. Wat is de begrenzing (horizontaal en verticaal) van de vindplaats?

42. Welke archeologische niveaus zijn te onderscheiden en wat is hun diepteligging?

43. Wat is de aard, datering en conserveringstoestand van de sporen?

44. Welke materiaalcategorieën zijn aanwezig, wat is de vondstdichtheid en hoe is de 

conserveringstoestand?

2.3.5 Aanvullende vragen op basis van evaluatierapport definitief 
onderzoek

45. Al de aangetroffen bouwelementen wijzen op de aanwezigheid van een stenen 

gebouw in de directe omgeving van de vindplaats. Een nog op te lossen vraagstelling 

is of dit bouwmateriaal nu vooral in Karolingische of in Romeinse contexten voorkomt. 

46. Doel van het proefsleuvenonderzoek in het oostelijke deel van het plangebied zal de 

(waardering en) karakterisering van de Romeinse en middeleeuwse bewoning zijn. Net 

als bij de vindplaats Naaldwijk-Hoogeland is de vraag of de bijzondere vondsten in een 

primaire of secundaire context thuishoren binnen de nederzetting. 

47. Verder is ook de relatie tussen de bewoning en de geul belangrijk. Vraag is bijvoorbeeld 

of de opvulling (één op één) in relatie staat met de Romeinse bewoning/gebruiksfasen 

of dat de vulling een mix van dump met materiaal uit verschillende bewoningsperi-

oden vertegenwoordigt. Eén en ander zal van belang zijn voor de strategie van een 

vervolgopgraving. 

48. Een vroege Merovingische component lijkt te ontbreken en een antwoord dient 

gevonden te worden hoe dit hiaat in bewoning destijds kon ontstaan (terrein toen te 

nat?).
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Methodiek veldwerk

3.1 Strategie

Het veldwerk is uitgevoerd conform de KNA (versie 3.3). Het veldwerk is opgedeeld in 

twee fasen. De eerste fase (uitvoering 3 sept – 12 sept 2014) betrof in eerste instantie 

de opgraving van het noordelijke deel van het plangebied. Hierbij zijn in totaal twee 

putten in meerdere vlakken gegraven (put 3 en 4).15 Gedurende de werkzaamheden 

werd echter duidelijk dat de omvang en het karakter van de vindplaats dermate 

afweken van de verwachting dat besloten is om een aantal proefsleuven te graven 

om de omvang nader te bepalen. Naar aanleiding van de eerste bevindingen van 

het onderzoek van fase 1 is door het bevoegd gezag besloten om het overige deel 

van het plangebied middels proefsleuven te laten onderzoeken. Dit onderzoek heeft 

plaatsgevonden van 1– 3 dec 2014.

3.2 Methodiek fysische geografie

Om inzicht te krijgen in de landschappelijke en bodemkundige context zijn zes 

lengteprofielen in de putten 3 en 4 en meerdere kolomopnames gedocumenteerd. 

De afstand tussen de kolomopnames bedroeg tussen de 10 en 20 m, waar de 

landschappelijke situatie snel veranderde werden de kolommen dichter op elkaar 

gezet. Aan het begin of eind van een aantal putten zijn diepere profielen aangelegd 

met een diepte van ca. 1 tot 2 m onder maaiveld. De profielen en kolommen 

zijn gefotografeerd, ingemeten en lithologisch, lithogenetisch en bodemkundig 

beschreven onder begeleiding van fysisch geograaf W.K. van Zijverden.

3.3 Methodiek opgraving

3.3.1 Aanleg

Er zijn in totaal 8 proefsleuven (sleuven 4-11) en 1 opgravingsput (put 3) gegraven 

met een gezamenlijke oppervlakte van 1975 m². In eerste instantie zijn drie vlakken 

aangelegd in put 3. Vervolgens is n.a.v. een overleg met het bevoegd gezag in deze 

put en daaromheen een aantal putten gegraven die als proefsleuf/profielsleuf dienden 

en die met name als doel hadden om de bodemopbouw in kaart te brengen (Figuur 

3.1). In al deze putten zijn doorlopende profielen gedocumenteerd. Put 4 is net buiten 

het oorspronkelijke onderzoeksgebied aangelegd, omdat vanwege de bestaande 

waterpartij in het noorden en een grote verstoring in het zuiden alleen daar een 

compleet profiel over een ter plekke aangetroffen geul kon worden gedocumenteerd. 

Om de verspreiding van de aangetroffen sporen alsmede de geologische opbouw van 

het plangebied beter in kaart te brengen zijn in het oostelijke deel van het plangebied 

drie proefsleuven (put 5-7) aangelegd. Deze zijn aangelegd nog binnen de eerste 

gestelde omvang van het te onderzoeken deel van het plangebied.16

Op basis van de behaalde resultaten heeft vervolgens een aanvullend 

proefsleuvenonderzoek plaats gevonden in het overige deel van het plangebied (put 

8-11).

15  De putnummering is in navolging van de putnummering van het proefsleuvenonderzoek 
waarbij twee sleuven zijn gegraven.

16  Blom 2014a.
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De putten zijn machinaal aangelegd met een rupskraan met gladde bak. Tijdens 

de aanleg van het vlak is laagsgewijs met een metaaldetector gezocht en zijn de 

lagen visueel geïnspecteerd op vondstmateriaal. Het sporenvlak is ook met de 

metaaldetector afgezocht. Het vondstmateriaal is hierbij verzameld in vakken van 5x4 

meter. In put 3 zijn drie werkvlakken aangelegd. In put 4 is 1 vlak aangelegd. In alle 

overige putten zijn telkens twee vlakken aangelegd. 

3.3.2 Sporen en structuren

Het sporenvlak is ingekrast, gefotografeerd, digitaal ingetekend en ingemeten ten 

opzichte van NAP. De vlakbeschrijving van alle sporen, inclusief voorlopige datering 

is in het veld ingevoerd in een database. Vervolgens is een selectie van sporen in het 

diepste vlak gecoupeerd. De sporen in vlak 1 en vlak 2 van put 3 zijn wel allemaal 

gecoupeerd. De sporen van vlak 3 zijn, met name vanwege de hoge grondwaterstand, 

selectief gecoupeerd. Ook al het hout is in deze put geborgen; net zoals bij put 5. 

Bij de gecoupeerde sporen is de informatie in de database uitgebreid/gewijzigd met 

behulp van de informatie uit de coupes (spoordiepte, spoorvorm en datering op basis 

van vondstmateriaal). De sporen zijn gefotografeerd en gedocumenteerd. Natuurlijke 

of recente sporen zijn alleen als zodanig beschreven in de database en verder niet 

gedocumenteerd. 
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3.3.3 Monstername

Het monsterprogramma is met name landschappelijk ingesteld. Daartoe is een aantal 

pollenbakken in de profielen geslagen om zodoende inzicht te krijgen in de ecologische 

opbouw van het plangebied (Tabel 3.1). Vier pollenbakken zijn geslagen in de vulling 

van een geul die N-Z georiënteerd in het westelijke deel van het plangebied aanwezig 

is en ter hoogte van put 4 is gedocumenteerd. Twee pollenbakken zijn geslagen in de 

vulling van een geultje welke in het oostelijke deel van het plangebied loopt (put 5). De 

verschillende geultakken binnen het onderzochte terrein bleken resten van palen en 

takken/vlechtwerk van beschoeiingen te bevatten. Al het hout (N=65) is bemonsterd 

en gewaardeerd. Slechts twee monsters leken geschikt voor dendrochronologisch 

onderzoek. Toen dit onderzoek geen datering opleverde, is in overleg met het bevoegd 

gezag besloten om conform het beschikbare budget één van deze monsters (v. 243) 

alsnog te dateren door middel van 14C-onderzoek. Van verscheidene lagen, waaronder 

twee vondstlagen zijn tenslotte ecologische monsters genomen ten behoeve van 

botanische macrorestenonderzoek.

 

Tabel 3.1 
Totaal monsters.

vondstnr omschrijving veldvolume (l) put vlak vak spoor vulling opmerking

203 Monster hout 3 3 132 monster vlechtwerk

236 Monster hout 5 2 131 aangepunte paal

245 Monster pollen 5 91 pollenbak

246 Monster pollen 5 91 pollenbak

252 Monster ecologie 5,00 6 1 164 4 Op verzoek Corrie Bakels

262 Monster pollen 4 91 pollenbak

263 Monster pollen 4 91 pollenbak

264 Monster pollen 4 91 pollenbak

265 Monster pollen 4 91 pollenbak

271 Monster hout 3 3 132

288 Monster algemeen 4,00 3 91 5030 vondstlaag op zand

292 Monster ecologie 5,00 3 3 8030

293 Monster ecologie 3 3 8030
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Landschappelijk kader

4.1 Fysisch-geografische kenmerken 

Na de laatste ijstijd (ongeveer 10.000 v.Chr.) nam door opwarming de zeespiegelstij-

ging sterk toe. Het zandige land werd nat waardoor veengroei optrad. Rond 4000 

v.Chr. nam de zeespiegelstijging af en ontstonden strandwallen en lage duinen. De 

riviermondingen werden hierdoor kleiner en achter de duinen ontstond een lagunair 

gebied. Door inbraken vanuit zee ontstonden kreken die onder invloed van het getij 

stonden. Langs de kreken ontstonden hoger gelegen oeverwallen. Vanaf ongeveer 

220o v.Chr. vond sterke veengroei (Hollandveen) in het gebied plaats. 

Als gevolg van transgressie van de zee veranderde het landschap. Tijdens een trans-

gressiefase drong de zee ver landinwaarts waardoor erosie plaats vond en kleine 

rivieren in goed afwaterende geulen veranderden. Dit vond plaats in vier periodes, 

te weten 1500-800 v.Chr., 300-50 v.Chr., 200-800 n.Chr. en 1100-1300 n.Chr. Door 

de nieuwe geulen ontwaterde het veen beter en werden hogere delen bewoonbaar. 

Wanneer de zee zich terugtrok (regressie) slibden de geulen weer dicht waardoor 

het gebied wederom vernatte. Bewoning op hoge droge delen in het landschap 

was daardoor van korte duur. Tijdens deze verschillende fases vond zowel erosie als 

sedimentatie plaats waardoor nieuwe laagpakketten ontstonden.

Het landschap van het Westland is ontstaan onder invloed van een krekensysteem, 

waarvan de Gantel de meest bekende is. De Gantel is een kreek die is ontstaan vanuit 

de Maasmonding tussen Monster en Naaldwijk. Het ontstaan van de Gantel wordt 

geplaatst rond 500 v. Chr. Vanuit de Gantel is een dik dek mariene afzettingen gevormd 

over het lagunaire landschap dat zich achter de strandwallen bevond. Met name in de 

Romeinse tijd zijn de afzettingen van de Gantel intensief gebruikt als woonplekken.

Het onderzoeksgebied is gelegen in het stroomgebied van De Gantel. Van het gebied 

zijn verschillende aardkundige kaarten beschikbaar. De geomorfologische kaart geeft 

een vlakte van getijafzettingen aan. De bodemkaart (1:50.000) geeft voor de locatie 

een associatie van moerige gronden op een gerijpte ondergrond met zavel of klei 

aan (AWg IV). Deze gronden staan ook wel bekend als warmoezerijgronden gevormd 

in zeer zware zavel. De bovengrond (30 tot 50 cm –Mv) varieert van zeer humeuze 

tot humusarme zware zavel of klei. Tussen 80 tot 120 cm –Mv is vaak een 5 tot 30 

cm dikke laag kalkarme en donkergekleurde zware klei aanwezig (oud oppervlak). 

Hieronder bevindt zich een lichtgrijze en kalkrijke zavel of klei die meestal gerijpt 

of half-gerijpt is. De moerige gronden worden vooral gevonden op locaties die door 

tuinbouw dermate veranderd zijn dat geen natuurlijke bodemeenheid herkenbaar is. 

De natuurlijke bodemopbouw is omgezet door antropogene egalisatie, diepspitten, 

drainage en bemesting. Op de kaart van Van Liere (1948) wordt het gebied als een 

estuariumlandschap met broekgronden aangeduid.

De Cultuurhistorische Atlas (CHS) van de provincie Zuid-Holland geeft een nadere 

duiding aan van het onderzoeksgebied. Duidelijk is dat het plangebied gelegen is op 

de overgang van ‘Oude zeeafzettingen met veen’ (Formatie van Naaldwijk, laagpakket 

van Walcheren en/of laagpakket van Wormer en Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen 

laagpakket) en ‘Oude stroomgordels en geulafzettingen’ (Formatie van Echteld).

4
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Figuur 4.1 
Geomorfologische kaart (bron: Alterra).

Figuur 4.2 
Bodemkaart.
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Plangebied aangeduid op de CHS Zuid-Holland.
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4.2 Historisch landgebruik

De ouderdom van ‘De Lier’ is niet met zekerheid vastgesteld maar wordt al genoemd 

in historische bronnen uit de 11e eeuw.4 Het plangebied ligt in de voormalige 

Hoefpolder. Op historisch kaartmateriaal is te zien dat het plangebied zich buiten de 

historische kern van ‘De Lier’ bevindt (Figuur 4.4). Op deze drie historische kaarten 

valt op dat het plangebied in gebruik was als weiland of akker, doorsneden door 

enkele perceleringsgrenzen. De verwachting voor archeologische resten uit de late 

middeleeuwen en nieuwe tijd is daarom laag. Ten noorden van het plangebied was de 

Hoefweg gelegen die de hoeve Bouwlust verbond met de Leebrug waar het Leewater 

kon worden overgestoken. Pas tussen 1920 en 1945 is de grond van Leehove in gebruik 

genomen voor tuin- en woningbouw.

4.3 Resultaten vooronderzoek

In het kader van de planvorming hebben binnen en in de directe omgeving van het 

plangebied meerdere vooronderzoek plaatsgevonden. In de periode van 2001-2004 

heeft het vakteam Archeologie van de gemeente Delft (tegenwoordig Archeo logie 

Delft) een inventariserend veldonderzoek (IVO) ingesteld naar de arche ologische 

waarden en verwachtingen op bedrijventerrein Leehove. Daarnaast hebben zij direct 

aansluitend in 2001 ten noorden van het plangebied een archeologische begeleiding bij 

het uitgraven van een waterbassin (vijver) uitgevoerd. Deze is nog niet gepubliceerd. 

Ten westen van het plangebied heeft de tracébegeleiding plaatsgevonden. In 2008 

heeft wederom een karterend booronderzoek plaatsgevonden met aansluitend 

een proefsleuvenonderzoek binnen het onderhavige plangebied.17 Dit onderzoek 

is uitgevoerd door het Archeologisch Diensten Centrum (ADC) uit Amersfoort. 

17  Eimermann & Opbroek 2009.
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Onderstaand wordt een samenvatting van de resultaten van de diverse onderzoeken, 

chronologisch, gepresenteerd. Hierbij wordt, vanwege een aantal discrepanties tussen 

de verschillende onderzoeken, teruggegrepen op de originele teksten.

4.3.1 Aanvullende Archeologische Inventarisatie en tracébegeleiding op 
bedrijventerrein Leehove in De Lier (2001-2004)

Het inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd in twee nabijgelegen deelgebieden 

(A en B) en bestond uit een reliëfkartering, oppervlaktekartering en karterend 

booronderzoek. Het onderhavige plangebied maakt deel uit van het oostelijke deel 

van deelgebied A (Figuur 4.5). In het centrale deel van het plangebied werd tijdens 

de oppervlaktekartering in 2001 een concentratie vondstmateriaal aangetroffen. 

Het vondstmateriaal bestond uit enkele aardewerkscherven uit de Ro meinse tijd (12 

v.Chr.-260 n. Chr.) en meerdere scherven uit de vroege mid deleeuwen (circa 800-1050 

n. Chr.).

Ten behoeve van het booronderzoek is in totaal 79 boringen gezet in deelgebied A 

waarvan 14 binnen het onderhavige plangebied (boring 1, 1A, 2, 3, 4, 22, 23, 64-71 en 

73). Dit deel van het booronderzoek (boringen 64-73) is in 2004 uitgevoerd. Twee raaien 

(Figuur 4.6) die ook het onderhavige plangebied doorsnijden zijn in de rapportage van 

Bult & Groen beschreven:

 “De verspreiding van zand- en kleilagen op 160 cm -NAP toont dat er, tijdens de Duinkerke 

I-transgressiefase, in het zuidwestelijk deel van het plangebied vooral zand is afgezet en 

in het oostelijk deel vooral zandige klei. In boringen 2, 11 en 12 bevindt zich op 120-150 

cm -NAP een donkere, blauwgrijze kleilaag (legenda-eenheid 8). Dit was het Romeinse 

loopvlak (loopvlak A). De la gen hieronder behoren tot de Afzettingen van Duinkerke I of 

zijn nog ouder. In boringen 3, 4, 5, 9A, 10 en 11 is tussen 60 en 100 cm -NAP de woudlaag 

aangetroffen (legenda-eenheid 5). Het is opvallend dat deze woudlaag in bo ring 11 wordt 

gescheiden van loopvlak A door een geelgrijze, zandige kleilaag (legenda-eenheid 6). Dit 

wijst erop dat tussen de vorming van de woudlaag en de Romeinse tijd plaatselijk een 

mariene, zandige kleilaag werd afgezet. 

Op deze sedimenten ligt een geelbruine tot geelgrijze, zavelige kleilaag (legenda-eenheid 

4), die waarschijnlijk tot de Duinkerke II-transgressiefase be hoort. In boringen 1A, 2, 6, 7A, 

8, 12 en 13 heeft deze laag een erosieve invloed gehad op de woudlaag. Op deze kleilaag 

bevindt zich in boringen 6, 8, 11 en 13 een vuile, grijsbruine kleilaag (legenda-eenheid 3). 

Deze laag is het loopvlak uit de vroege middeleeuwen (loopvlak B). De onderzijde van de 

Afzettingen van Duinkerke II liggen in het oostelijke en westelijk deel van de raai het diepst. 

In boringen 3 t/m 11 tonen de Afzettingen van Duinkerke een relatief compleet profiel, 

waarin weinig oudere sedimenten ontbreken. In boringen 1A, 2, 12 en 13 heeft de Duinkerke 

II-transgressiefase dieper in de ondergrond gesneden. 

Op loopvlak B bevindt zich geelbruine zavel uit de Duinkerke III-transgres siefase (legenda-

eenheid 2). Het ontbreken van loopvlak B in boringen 1A t/m 5, 7A, 9A, 10 en 13 is mogelijk 

een gevolg van de erosieve werking daarvan.

De geologische opbouw van de grond [van raai III] komt grotendeels overeen met die 

in raai I. Belangrijke verschillen zijn dat in deze raai onderin boring 24 een blauwgroene 

kleilaag voorkomt (legenda-eenheid 16), boring 26 is geëindigd in bruinzwart Hollandveen 

(legenda-eenheid 14) en onderin boring 31 komt een lichtgrijze, humeuze klei voor (legenda-

eenheid 15). Deze drie lagen be vinden zich op ca. 160 cm -NAP en behoren tot de top van 

de Afzettingen van Duinkerke 0 of liggen hier direct op. In de boringen is onderaan geen 

zand aangetroffen dat op een kreekvulling duidt. De extreme dikte van de grijs-bruine 

kleilaag (legenda-eenheid 3) in boring 45 is waarschijnlijk het gevolg van het boren in een 

middeleeuws spoor. Onderin boringen 26 t/m 29 en 67, ligt tussen ca. 65 en 115 cm -NAP 
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een donkere, blauwgrijze kleilaag. Dit was waarschijnlijk het Romeinse loopvlak (loopvlak 

A, legenda-eenheid 8). De top van de Afzettingen van Duinkerke I ligt in vergelijking tot 

die in raai I gemiddeld hoger. In boringen 24 en 25 is de woudlaag aangetroffen (le genda-

eenheid 5). In de overige boringen in deze raai is deze laag waarschijnlijk geërodeerd tijdens 

de Duinkerke II- of lll- transgressiefase. 

In boringen 24 t/m 29, 43 t/m 45 en 66 is een grijsbruine kleilaag gevon den. Dit is het 

loopvlak uit de vroege middeleeuwen (loopvlak B, legenda-eenheid 3). Op deze kleilaag 

bevindt zich geelbruine zavel uit de Duinkerke IIIb-transgressiefase (legenda-eenheid 

2). De bovenste grondlagen in boringen 67 en 69 zijn zwaar verstoord door de vroegere 

bebouwing.”18

Het booronderzoek laat zien dat er mogelijk drie verschillende niveaus zijn waarop 

archeologische sporen zich kunnen manifesteren. Dit betreft een donker blauwgrijze 

kleilaag die in de Romeinse tijd is te dateren (120-150 cm -NAP). Daarboven (60-100 

cm -NAP) is de zogenaamde woudlaag gelegen. Deze zou ook in de Romeinse tijd 

dateren.19 Uit de vroege middeleeuwen dateert eveneens een tweede loopvlak. Deze 

manifesteert zich in sommige gevallen direct onder de bouwvoor.

18  Overgenomen van Bult & Groen 2009, 29-31.
19  Bult & Groen 2009, 15.
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De begeleiding van een wegcunet (werkput 1 en 1B) in 2001 bevestigd de bevindingen 

van het booronderzoek:

“De bovenste grondlaag bestaat uit de bouwvoor. Hieronder ligt een laag geel bruine 

zavel, die tijdens het booronderzoek is geïnterpreteerd als een dek afzetting uit de 

Duinkerke III-transgressiefase. In het profiel vertoont deze laag echter kenmerken van 

een oude bouwvoor, wat er mogelijk op wijst dat het maaiveld is opgehoogd. Onder de 

oude bouwvoor bevindt zich een don kergrijze kleilaag, waarin aardewerk en bot zijn 

aangetroffen. Het betreft een middeleeuws loopvlak (loopvlak B). In een verdieping in deze 

laag zijn brand sporen en houtskool gevonden. 

Onder loopvlak B ligt een laag geelbruine tot geelgrijze klei die behoort tot de Afzettingen 

van Duinkerke II. Daaronder is de woudlaag aangetroffen. In deze oude vegetatiehorizont 

zijn Romeinse aardewerkfragmenten, hutten leem en een botfragment gevonden. Onder de 

woudlaag ligt een geelgrijze, zavelige kleilaag die een donkere, blauwgrijze kleilaag afdekt. 

Deze laatste laag is het loopvlak uit de Romeinse tijd (loopvlak A). In de lagere delen van 

het profiel bevindt zich tussen deze twee lagen de vulling van een noord-zuid ge oriënteerde 

geul. Deze afzetting bestaat uit sterk zandige, gelamineerde klei. Onder loopvlak A is in het 

oostelijk deel van het profiel zand aangetroffen en in het westelijke deel liggen zavelige 

afzettingen. Deze gaan lateraal over in grijsblauwe klei.”20 

De woudlaag dekt de geul af die vermoedelijk in de Romeinse tijd is dichtgeslibd. De 

geul doorsnijdt echter Loopvlak A. In het oostelijke deel van het cunet werd wederom 

een geul aangesneden. Onduidelijk is of het hier dezelfde geul betreft of dat het hier om 

een andere, tweede geul gaat.

4.3.2 Begeleiding waterbassin (vijver) Leehove (2001)

Bij een begeleiding van het uitgraven van een waterbassin (werkput 1) direct 

ten noorden van het onderhavig plangebied werd eveneens het bodemprofiel 

gedocumenteerd (Figuur 4.8). Een summiere beschrijving van de verschillende 

bodemlagen kan uit de dagrapporten worden opgemaakt.

Onder de bouwvoor bevindt zich een “onduidelijke” kleilaag waarin Romeins 

aardewerk aanwezig is. Deze laag lijkt te zijn verrommeld. Daaronder bevindt zich 

een ‘vloerniveau’ waarin zich sporen aftekenen. Aan de westelijke zijde lijkt dit niveau 

verspoeld te zijn. Op een dieper niveau wordt nog een loopniveau aangetroffen. Ook 

hier bevinden zich meerdere sporen.

Het zuidelijke profiel biedt meer duidelijkheid. De ondergrond wordt gevormd door 

een (witte) zandlaag met fosfaat en roestvlekken. Daarboven is een dunne lichtgrijze 

kleilaag die langzaam overgaat in een vuile donkergrijze kleilaag. De laag is als 

loopniveau aangeduid. Aan de oostelijke zijde wordt dit loopniveau afgedekt door een 

zandlaag terwijl deze in het westen wordt afgedekt door een vuil (bruin)grijze kleilaag. 

Op haar beurt wordt dit pakket weer afgedekt door een dikke laag gele klei die in 

verband wordt gebracht met een Duinkerke III fase. De vuil (bruin)grijze kleilaag wordt 

doorsneden door een laag gele zavelige klei die naar het westen toe in dikte toeneemt. 

Geheel in het westen ontbreekt deze echter in haar geheel.

De schone gele klei wordt uiteindelijk afgedekt door een geroerd pakket geel beige 

zavelige klei. Het diepste punt van het profiel bevindt zich op ca. 180 cm - Mv (110 cm 

-NAP).

Onduidelijk is of er slechts één (Romeins) loopniveau wordt onderscheiden dat 

wellicht in meerdere niveaus is op te delen of dat er mogelijk sprake is van een tweede 

loopniveau. Van een middeleeuws loopniveau lijkt geen sprake te zijn.

20  Bult & Groen 2009, 39-40.
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4.3.3 Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van proefsleuven met 
een booronderzoek bedrijventerrein Leehove (2008)

In 2008 heeft wederom een booronderzoek plaatsgevonden.21 In het onderzoeksgebied 

– waar tevens de proefsleuven zijn aangelegd – zijn vijf karterende grondboringen 

uitgevoerd met als doel het bepalen van de bodemopbouw en eventuele 

bodemverstoringen. De boringen zijn uitgevoerd met een 7 cm edelmanboor en een 

3 cm guts. De boringen zijn gezet tot ca. 200 cm in de ongestoorde ondergrond tot 

gemiddeld 200 cm en maximaal 400 cm onder het maaiveld. De resultaten zijn als 

volgt:

“Het onderste pakket wordt gevormd door zeer fijn zand. De bovengrens varieert van 

130 tot 185 cm beneden maaiveld. In boring 3 is dit pakket niet aangetroffen, mogelijk 

bevindt het zich hier dieper in de ondergrond. De ondergrens is niet bereikt, er is sprake 

van een minimale dikte van 2,35 m. Het zand is sterk siltig, kalkhoudend en bevat enkele 

mm- tot enkele cm-dikke kleilagen. Het bevat plaatselijk fijn schelpgruis en verspoelde 

plantenresten (rietresten e.d.). De kleur van het sediment is bovenin in het algemeen 

licht grijs met enkele roestvlekken (oxidatie), onderin egaal blauw grijs (gereduceerd). 

Archeologische indicatoren zijn hierin niet aangetroffen. Op basis van de lithologische 

samenstelling en de landschappelijke ligging van de onderzoekslocatie wordt het pakket 

geïnterpreteerd als getijdegeulafzettingen (Laagpakket van Walcheren, Naaldwijk 

Formatie), mogelijk onderdeel van het Gantel-systeem. Het zandpakket wordt afgedekt 

door een 65 tot 135 cm dik kleipakket. Dit dikte is mede afhankelijk van de diepte tot 

waar de verstoring van de bovengrond reikt. Het kleipakket is aan de basis zwak zandig 

en aan de top sterk siltig. De klei is in het algemeen gerijpt (stevig) en heeft een lichtbruin 

grijze kleur met enkele roestvlekken (oxidatie). Verspreid zijn in het bovenste deel enkele 

baksteenkruimels waargenomen. Gezien hun grootte en de geringe hoeveelheid gaat 

het hierbij vermoedelijk om verspoeld materiaal. Aan de basis van het kleipakket is in 

de boringen 1, 3 t/m 5 een 10 tot 35 cm dikke donker grijs gekleurde laag geconstateerd. 

Deze bevat een spoor houtskool en plantenresten. Mogelijk gaat het hierbij om een op de 

kreekrug gelegen bewoningsniveau, dat tijdens latere transgressies met een kleipakket is 

overdekt.

Het bovenste pakket wordt gevormd door de huidige bouwvoor. Dit pakket is 

waarschijnlijk ten tijde van het bouwrijp maken van de locatie omgewerkt. Het heeft een 

dikte van 30 tot 90 cm en bestaat uit zwak humeuze, sterk siltige kalkarme klei met enkele 

fragmenten baksteen en puinresten. Het vondstmateriaal wordt geïnterpreteerd als 

bouwpuin en heeft geen archeologische betekenis.”22

In eerste oogopslag is gelijk duidelijk dat er een discrepantie is tussen de bevinden 

van het onderzoek van Delft en het ADC. Waarbij in eerste instantie nog wordt 

gesproken van drie loopniveaus, is er later maar sprake van één loopniveau binnen 

het onderhavige plangebied. Ook tijdens het proefsleuvenonderzoek werd maar één 

loopniveau aangetroffen:

“Tijdens het onderzoek op de vindplaats is de volgende profielopbouw vastgesteld. De 

basis van het profiel bestaat uit kalkhoudend tot kalkrijk sterk siltig matig fijn zand. Dit 

zand is schelphoudend. Naar boven toe wordt het profiel zwaarder (fining upwards) en 

gaat over van een uiterst siltige klei naar een matig siltige klei. In de top van dit kleipakket 

heeft zich een vegetatiehorizont ontwikkeld, waardoor de top in enige mate is ontkalkt en 

aangereikt met humus. In de top van dit pakket zijn her en der archeologische indicatoren 

21  Van der Zee 2009.
22  Van der Zee 2009, 13-15.



Figuur 4.8 
Zuidprofiel waterbassin.
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aangetroffen, zoals houtskool, aardewerk en verbrande klei. De hoeveelheid is echter 

gering en wijst niet op een intensief geëxploiteerd terrein. De aangetroffen sporen zijn 

ingegraven vanuit dit oppervlak. Het pakket is afgedekt door een pakket kalkrijke uiterst 

siltige klei. Plaatselijk kon worden vastgesteld dat de klei naar boven toe zwaarder wordt 

(fining upwards). De top is op genomen in de bouwvoor.”23

Het loopniveau wordt in de Romeinse tijd gedateerd.

4.4 Conclusie

Het geologisch kader geeft een beeld van een dynamisch landschap waarbij 

verschillende afzettingen elkaar hebben opgevolgd. Dit beeld laat zich spiegelen in 

de diverse (boor)profielen die in en in de nabijheid van het onderhavige plangebied 

zijn gedocumenteerd. Het is echter opmerkelijk dat er zo weinig overeenkomsten 

tussen de beschrijvingen op het eerste gezicht lijken te zitten. Met name het 

onderscheid tussen de verschillende loopniveaus blijkt lastig te maken en vaker zijn 

verschillende niveaus dan ook niet in de profielen aanwezig. Een aantal processen 

lijkt hier van invloed op te zijn geweest. Het betreft hier onder andere de natuurlijke 

afzetting en erosie van opeenvolgende regressie en transgressie fasen. Daarnaast 

zijn één of meerdere geulen in de directe nabijheid ten westen van het onderhavige 

plangebied aanwezig. Deze geulen dateren in de Romeinse tijd. Een tweede (of 

derde) geul bevindt zich binnen het plangebied en dateert vermoedelijk in de vroege 

middeleeuwen. Mogelijk betreft het hier een voorganger van het riviertje de “Bree 

Lee”.24

23  Van Zijverden 2009, 16.
24  Eimermann & Opbroek 2009, 18.
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Archeologisch en historisch kader

5.1 Archeologische vindplaatsen in de nabijheid van het 
plangebied

Binnen het plangebied zijn geen vindplaatsen bekend maar wel direct aangrenzend 

ten noorden en westen van het plangebied. Het betreffen hier vindplaatsen uit de 

Romeinse tijd en middeleeuwen die tijdens het vooronderzoek zijn aangetroffen (zie 

onder).

Om een bewoningsgeschiedenis van het gebied te geven dienen we in een brede straal 

rondom het plangebied te kijken.

Pr
eh

is
to

rie
Pl

ei
st

oc
ee

n
H

ol
oc

ee
n

Geologische periodenArcheologische perioden
Chronozone TijdperkDatering

Laat
Subatlanticum

Vroeg
Subatlanticum

Subboreaal

Atlanticum

Boreaal
Preboreaal

Late Dryas

Allerød

Vroege Dryas

Bølling

Vroegste Dryas

Denekamp

Hengelo

Moershoofd

Odderade

Brørup

Eemien
Saalien II

Oostermeer

Saalien I
Belvedere/Holsteinien

Glaciaal x

Holsteinien

Elsterien

C

Nieuwe tijd

middeleeuwen

Romeinse tijd

ijzertijd

bronstijd

neolithicum
(nieuwe steentijd)

mesolithicum
(midden steentijd)

paleolithicum
(oude steentijd)

B
A

laat
vol

Ottoons

Karolingisch
Merovingisch laat

Merovingisch vroeg

laat

midden
vroeg

laat

laat

laat

laat

midden
vroeg

midden
vroeg

midden
vroeg

laat

jong B

jong A

midden

oud

midden
vroeg

1150 na Chr.

450 voor Chr.

3700

7300
8700

9700

11050
11500

12000
12500

13500

30500

60000

71000

114000

126000
236000

241000
322000

336000

384000

416000

463000

1850

1650
1500
1250
1050

900

725

525
450

270
70 na Chr.
15 voor Chr.

250
500

800

1100
1800

2000
2850

4200
4900/5300

6450

7100
8800

12000

18000

35000

300000

vr
oe

g

W
ei

ch
se

lie
n

Pl
en

ig
la

ci
aa

l
Vr

oe
g

G
la

ci
aa

l
Vr

oe
g

La
at

M
id

de
n

La
at

G
la

ci
aa

l

0

heden

Figuur 5.1 
Tijdstabel.

5



36 De Lier Leehove

5.1.1 IJzertijd

In de ijzertijd werden onder invloed van de zee geulen ingesneden in het 

veenlandschap dat achter de strandwallen was gelegen. Het van oudsher natte gebied 

raakte ontwaterd en kon er in de nabijheid van deze geulen worden gewoond. De 

oudste bewoning dateert dan ook uit de midden-ijzertijd. In de Oude Campspolder25, 

Kralingerpol der26 en Dorppolder27 die ten zuiden van het onderzoeksgebied zijn 

gelegen worden uit deze periode diverse nederzettingen en akkercomplexen op de 

geulafzettingen gevonden. In de lage, natte delen van het landschap worden met 

name off-site vindplaatsen aangetroffen. Ten zuidoosten van het onderzoeksgebied 

zijn bewoningsporen uit de late ijzertijd (ca. 200 en 100 v. Chr.) gevonden.28 De 

woonniveaus waren afgedekt door een dun kleidek. In de daaropvolgende fase 

(Romeinse tijd) werd de plek weer bewoond.

Door de continue invloed van de zee verslibden de geulen en werd de omgeving 

afgedekt met een laag klei waardoor bewoning nagenoeg onmogelijk was.

5.1.2 Romeinse tijd

Rond de jaartelling waren de mogelijkheden voor bewoning gunstiger. De relatief 

hoger gelegen oeverwallen van de verlandde geulen waren vanaf de eerste tot en 

met de 3e eeuw bewoond. De zavelige bodems van de oeverwallen waren goed 

te bewerken als akkerland. Op de oeverwallen werden diverse erven gebouwd 

waaromheen sloten/greppels werden gegraven. Het laat zien dat het gebied aan het 

eind van de 2e eeuw n. Chr. nog steeds te maken had met wateroverlast. Uiteindelijk 

zorgde de vernatting ervoor dat na de 3e eeuw geen bewoning meer voorkwam.29 Pas 

veel later werd het gebied opnieuw gekoloniseerd.

De nederzettingen kenmerken zich door geïsoleerd liggende boerderijen maar ook 

door agrarische complexen waarbij meerdere boerderijen op één erf bij elkaar stonden. 

Sommige boerderijen groeiden uit tot kleine villacomplexen met voor een deel in 

natuursteen opgetrokken huizen. Langs de wegen en in de monding van riviertjes die 

in de Maas uitmondden kwamen militaire posten voor.30

De Lee of brede Lee, dat net ten noorden van het plangebied is gelegen, vormde 

een belangrijke verbinding. Vermoedelijk dateert deze in de Romeinse tijd. Aan de 

monding van deze rivier, in de Maas, heeft waarschijnlijk een belangrijke militaire 

basis gelegen van de marinevloot, de Classis Germanica. Stempels op dakpannen 

die voor het onderkomen van dit legeronderdeel zijn vervaardigd, werden in 2001 

op het terrein Leehove nabij Westerlee aangetroffen.31 Dergelijke vlootstempels zijn 

ook aangetroffen bij onderzoek te Naaldwijk-Hoogeland.32 Een inheems-Romeinse 

vindplaats is bekend tussen de Burgerdijkseweg en de Zijlweg. De vindplaats dateert 

in de tweede helft 1e - begin 3e eeuw. In de omgeving van het Kraaiennest zijn vier 

Romeinse nederzettingen gevonden (Archisnr. 33393, 16467, 23147, 23143 en 28930), 

met meerdere, opeenvolgende bewonings fasen. De nederzettingen waren onderling 

verbonden door perceelsloten. 

25  Hoek 1972; Bult 1983, kaart 1; Van Heeringen 1989; Van Londen et al. 1997, 11-14.
26  Bult 1983, kaartbijlage 1.
27  Van Londen 1995, 17-18.
28  Van Londen 1995, 380-381.
29  Bloemers, 1978, 113. 
30  Bult et al. 2004.
31  Bult 2002, 62-64. 
32  Van der Feijst 2008; Goossens 2012.
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5.1.3 Middeleeuwen

In de 8e en 9e eeuw zijn er weer aanwijzingen dat de bewoning in het gebied 

terugkeert. Uit deze periode zijn twee nederzettingen bekend (Archisnummer 24381). 

Deze liggen in het gebied van de monding van de Lee, die in de vroege middeleeuwen 

Liora werd genoemd en als een belangrijke grensrivier in 985 in een oorkonde werd 

genoemd.33 Ten oosten van het onderzoeksgebied zijn vindplaatsen bekend in de 

Groeneveldse Polder en de Woudse Polder.34 Uit deze periode zijn enkel vindplaatsen 

van aardewerk bekend en ontbreken complete nederzettingsplattegronden.35

Door een grote zeedoorbraak in de eerste helft van de 12e eeuw ontstonden er nieuwe 

geulen en kon de zee tot diep in het binnenland doordringen waarbij een dik pakket 

klei werd afgezet. Door het aanleggen van dijken evenwijdig aan de Lee kon het gebied 

weer opnieuw worden bewoond. De daaropvolgende bewoning concentreerde zich 

met name op en langs de landzijde van de dijken.

Net ten noorden van het plangebied bevindt zich een Romeinse en vroegmiddeleeuwse 

vindplaats op het veilingterrein van Westerlee, The Greenery (Archisnr. 24381). 

Er werd een loopvlak uit de Romeinse tijd (op ca. 120 cm onder het maaiveld) en 

vondstmateriaal en een loopvlak uit de middeleeuwen (op ca. 90 cm onder het 

maaiveld) aangetroffen op verlandde vloedkreken van deze rivier. Opvallend is de 

33  Koch 1970, OHZ nr. 55.
34  Van der Broeke & Hagers 1994, 31; Bult 2001, 120-121.
35  Bult et al. 2004.
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aanwezigheid van brokken natuursteen met een relatief grote omvang.36

In de late middeleeuwen worden met name bewoningslinten aangelegd. Deze strekken 

zich uit langs de (toenmalige) bedijkingen. Op één van deze linten is ook het dorp De 

Lier ontstaan.

5.1.4 Historische gegevens

De ouderdom van ‘De Lier’ is niet met zekerheid vastgesteld maar wordt al genoemd 

in historische bronnen uit de 11e eeuw.37 Het plangebied ligt in de Hoef- of Hoofpolder 

bij Westerlee. De ouderdom van de polder is niet helemaal duidelijk, maar rond 

de Hoefweg en Leebrug is in de 17e eeuw al bewoning aanwezig. Op historisch 

kaartmateriaal is te zien dat het plangebied zich op 2 km buiten de historische kern van 

‘De Lier’ bevindt maar op steenworpafstand van het gehuchtje De Lee, later Westerlee 

genoemd (Figuur 5.3).

5.2 Bekende archeologische waarden

Het plangebied ligt naast de restbedding van de laatmiddeleeuwse Lee, die 

tegenwoordig nog door de dorpskern van de Lier stroomt. In Archis zijn geen 

vindplaatsen uit het plangebied bekend. Ook in het onderzoeksgebied zijn 

vindplaatsen schaars (zie boven). 

Volgens Bult et al. 2004 wordt deze geringe dichtheid aan vindplaatsen veroorzaakt 

door de landschappelijke situatie in de Romeinse tijd. Dit zou te maken hebben met 

het ontbreken van voldoende kreken en geulen, waardoor het gebied slecht was 

ontwaterd. Een alternatieve verklaring voor de geringe vondstdichtheid voor de 

Romeinse tijd en middeleeuwen wordt geboden doordat het gebied al van oudsher 

is overdekt met glastuinbouw en een afdekkende laatmiddeleeuwse kleilaag, die 

eventueel aanwezige woonplaatsen uit die tijd aan onze waarnemingen hebben 

onttrokken. 

36  Bult et al. 2004.
37  Van Dijk, van Rijn & Sande, 1995.

Figuur 5.3 
Detailopname kaart van Kruikius (Cruquis) uit 
1712 (‘t Hooge heemraedschap van Delflant / 
Nicolaes en Jacob Kruikius (1712) Vindplaats 
Hoogheemraadschap van Delfland te Delft 
inv.nr. OAS 726).
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5.3 Vooronderzoek

In het kader van de ontwikkeling van het bedrijventerrein Leehove hebben 

verschillende vooronderzoeken plaatsgevonden. Onderstaand is een samenvatting 

gegeven van de archeologische resultaten van die verschillende onderzoeken. De 

resultaten van de archeologische begeleiding van het uitgraven van het waterbassin 

(vijver) in 2001 door het vakteam Archeologie van de gemeente Delft worden in 

onderhavig onderzoek gezamenlijk met de resultaten van het onderzoek van Archol 

gepresenteerd in de volgende hoofdstukken.

5.3.1 Aanvullende Archeologische Inventarisatie en tracébegeleiding op 
bedrijventerrein Leehove in De Lier (2001-2004)

Tijdens het archeologisch onderzoek door het vakteam Archeologie van de gemeente 

Delft zijn indicaties aangetroffen dat zich in een deel van het plangebied een 

vindplaats bevindt die mogelijk gedateerd kan worden in de Romeinse tijd en zeker 

in de vroege middeleeuwen. In de boringen zijn verschillende loopvlakken (zgn. 

woudlaag en loopvlak 1, afzettingen van Duinkerke I) aangetroffen die op zijn vroegst 

dateren in de Romeinse tijd. Uit de vroege middeleeuwen is eveneens een loopvlak 

(loopvlak B, afzettingen van Duinkerke III) aangetroffen. Eén boring is vermoedelijk in 

een middeleeuws spoor geplaatst. In 10 boringen is vondstmateriaal opgeboord dat 

dan wel uit de woudlaag of uit het Romeinse loopvlak (A) afkomstig zijn. Het betreft 

o.a. botmateriaal, fragmenten verbrande klei, een vuursteenfragment, fragmenten 

roodbakkend baksteen, fragmenten rood- en witbakkend (gladwandig) aardewerk. 

Het vondstmateriaal uit de woudlaag beperkt zich tot het gebied waar, tijdens de 

oppervlaktekartering, scherven uit de vroege middel eeuwen zijn gevonden.38

38  Bult & Groen 2009, 33.
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Tijdens de oppervlaktekartering zijn op twee locaties archeologisch vondstmateriaal 

aan de oppervlakte aangetroffen (Figuur 5.5). Het vondstmateriaal bestaat uit enkele 

aardewerkscherven uit de Ro meinse tijd (12 v.Chr.-260 n. Chr.) en meerdere scherven 

uit de vroege mid deleeuwen (ca. 800-1050 n. Chr.). Ook werd een middeleeuwse scherf 

aangetroffen.39

Ten westen van het onderhavige plangebied werd het cunet van een ontsluitingsweg 

(Leemidden) en riool archeologisch begeleid (Figuur 5.6). Dit cunet liep grotendeels ter 

hoogte van de oppervlaktevindplaats. In het rioolprofiel zijn de drie niveaus (loopvlak 

A+B en woudlaag) aangetroffen. In het bovenste loopvlak (B, tussen 15 en 70 cm -NAP) 

zijn enkele Romeinse en middeleeuwse vondsten gedaan wat er op lijkt te wijzen dat 

delen van het Romeinse oppervlak zijn verspoeld. Onder dit niveau werd met name in 

het oostelijke deel een aantal sporen uit de vroege mid deleeuwen (750 - 950 n. Chr.) 

aangetroffen waaronder paalgaten, kuilen en greppels. “…De grondsporen en vondsten 

uit dit loopvlak tonen dat de middeleeuwse vindplaats een agrarische nederzetting betreft 

die uit één of meerdere boerderijen bestond. “40

In de ondergelegen lagen (loopvlak A, 70 tot 130 cm –NAP en woudlaag) zijn geen 

grondsporen aangetroffen, wel vondsten. Het Romeinse vondstmateriaal bestaat 

voornamelijk uit handgevormd, inheems aardewerk dat vermoedelijk lokaal is 

vervaardigd. De overige scherven zijn van gedraaid aardewerk. Daarnaast zijn 44 

fragmenten van tegulae en 15 fragmenten van imbrices gevonden. Twee van de 

tegulafragmenten zijn voorzien van het stempel CGPF wat staat voor Classis Germanica 

Pia Fidelis, de vlooteenheid van het Romeinse leger.41 Het vroegmiddeleeuwse 

materiaal bestaat uit verschillende baksels en vor men waaronder handgevormd en 

gedraaid aardewerk. Op basis van een indeling van de aardewerktypen wordt gesteld 

dat de bloeitijd van de nederzetting voor namelijk in de tweede helft van de 8e en 

de 9e eeuw ligt (Karolingische tijd). De nederzetting lijkt te zijn ontstaan in de laat 

Merovingische periode. Naast aardewerk is ook een behoorlijke hoeveelheid dierlijk 

botmateriaal aangetroffen. Het betreft met name rund, schaap/geit en varken. De 

analyse van het assemblage lijkt er op te wijzen dat de nederzetting een agrarisch 

karakter had en geen specifieke handelspost was.42

Een botanisch monster uit een middeleeuwse greppel wijst er op dat deze is aangelegd 

in een vochtige, waterrijke omgeving en de aanwezigheid van wegen, bosranden 

of overgroeid bouwland alsmede de aanwezigheid van zilt water, mogelijk in een 

openliggende restgeul.43 

5.3.2 Begeleiding waterbassin (vijver) Leehove (2001)

In de periode van 23-25 juni 2001 is door het Vakteam Archeologie van de gemeente 

Delft een archeologische begeleiding uitgevoerd van een waterbassin dat in de meest 

noordwestelijke hoek van het plangebied is gelegen. De resultaten hiervan zijn niet 

gepubliceerd maar de documentatie is in analoge vorm aanwezig bij Archeologie Delft. 

De gegevens zijn ten behoeve van het onderhavige onderzoek digitaal overgeleverd 

aan Archol om zodoende conform het programma van eisen44 de archeologische 

gegevens te betrekken bij de analyse. Uit het bestuderen van deze gegevens is 

39  Bult & Groen 2009, 28.
40  Overgenomen van Bult & Groen 2009, samenvatting.
41  Bult & Groen 2009, 43.
42  Bult & Groen 2009, 59.
43  Bult & Groen 2009, 60.
44  Blom 2014, 6+19.
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gebleken dat de helft van een huisplattegrond uit de Romeinse tijd is aangetroffen. 

Het aardewerk wordt gedateerd in de 1e-3e eeuw. Het sporenniveau wordt afgedekt 

door een dunne kleilaag, waarboven een niveau uit de vroege middeleeuwen aanwezig 

is. Dit niveau lijkt, op basis van vergelijkbaar fotomateriaal, veel overeenkomsten te 

vertonen qua kleur, textuur en insluitsels als de laag die in het noordprofiel van put 3 

het Romeins sporenniveau afdekt. Dit niveau is bij het verwijderen van de bouwvoor als 

eerste aangetroffen en gedocumenteerd. 

Tijdens het onderzoek zijn in totaal drie vlakken aangelegd (Figuur 5.7). Het eerste 

vlak is direct onder de bouwvoor aangelegd. De onderzoekers van destijds hadden het 

vermoeden dat het hier een Romeins niveau betrof gezien de platliggende aardewerk- 

en dakpanfragmenten die werden aangetroffen. In het vlak waren een tweetal recente 

greppels aanwezig. Daarnaast werd een zestal sporen aangetroffen bestaande uit 

meerdere concentraties huttenleem (sporen 2, 3, 6 en 42). Onder één van deze 

concentraties (spoor 6) werd een bijna complete gladwandige kan aangetroffen (Figuur 

5.8). De westelijke zijde van de put lijkt te zijn verspoeld. Bij het verdiepen naar het 

tweede vlak werd een nieuw ‘vloerniveau’ aangetroffen hoewel het ook tot het eerste 

niveau kan hebben behoord, hetgeen aannemelijker lijkt.

Bij het verdere verdiepen werden in de tussenliggende vlakken geen sporen meer 

aangetroffen, wel een aantal vondsten. Uiteindelijk werd een tweede sporenniveau 

aangesneden waarna de oorspronkelijke put in noordelijke richting is verbreed. Dwars 

door de put loopt een greppel die net voor de zuidelijke wand van de put ophoudt en 

de meeste sporen oversnijdt. In totaal werden 31 sporen gedocumenteerd bestaande 

uit meerdere paal- en kuilsporen en een langwerpige oost-west georiënteerde 10-15 cm 

smalle greppel (Figuur 5.9). Bij het schavend verdiepen bleek de greppel in meerdere 

segmenten uiteen te vallen. Hierdoor ontstond een reeks van rechthoekige sporen met 

een lengte van 25-30 cm. De rechthoekige sporen bleken paalgaten te zijn die echter 

niet al te diep meer resteren ofschoon wateroverlast het couperen van de sporen 

belemmerde. Aangenomen wordt dat de greppel het restant is van een wandgreppel 

van een Romeinse huisplattegrond. Het met dit huis geassocieerde loopvlak ligt tussen 

50 - 60 cm –NAP, en duikt omlaag (naar ca. 80 cm onder het NAP) in de richting van 

het onderzoekster rein waar het karterend booronderzoek heeft plaatsgevonden en in 

zuidelijke richting van het onderhavige onderzoek. 

Figuur 5.8 
Gladwandige kan zoals deze in het vlak werd 
aangetroffen.
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Het is verder waarschijnlijk dat al deze sporen in verband staan met de aan de overkant 

van de Burgemeester van Doorslaan (op het terrein van de Westerse groentevei-

ling) aangetroffen Romeinse vindplaats (ARCHIS code 24381) en met de ver spoelde 

archeologische relicten die aan de overkant van de A20 (in gemeen ten Naaldwijk) 

op een diepte van 40cm onder het maaiveld werden aangetrof fen (ARCHIS code 

24367). De vondstlaag die aangetroffen werd op het Wes terlee groenteveilingterrein 

bevond zich op ca. 120 cm onder het maaiveld. Deze beide vindplaatsen dateren uit de 

Midden-Romeinse tijd (ca. 70 – 270 n. Chr.).

5.3.3 Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van proefsleuven met 
een booronderzoek bedrijventerrein Leehove (2008)

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn twee sleuven aan de westkant en noordkant 

van het onderhavige plangebied gegraven (Figuur 5.10). In de sleuven zijn twee 

vlakken aangelegd. Het eerste vlak in put 1 is aangelegd tussen de 100 en 140 cm 

onder maaiveld (ca. 0,96 tot 1,01 m -NAP) en in put 2 tussen de 60 en de 100 cm 

onder maaiveld (ca. 0, 21 tot 0,72 m –NAP). Het tweede vlak werd dieper aangelegd. 

In put 2 werd dit vlak op een vondsthoudende “laag” aangelegd die veel Romeins 

vondstmateriaal bevatte. Deze laag is geïnterpreteerd als zijnde een perceelgreppel. 

Deze laag (S5) was soms op vlak 1 al zichtbaar (90 cm–Mv), maar meestal pas op 

een dieper niveau.45 De overige sporen werden op vlak 1 aangetroffen en betreffen 

voornamelijk greppels en kuilen die worden gedateerd in de Romeinse tijd en 

middeleeuwen. Geen van de sporen is echter gecoupeerd vanwege de wateroverlast. 

45  Eimermann & Opbroek 2009, 18.

Figuur 5.9 
Overzichtsfoto van het vlak waarin de wand-
greppel is aangetroffen.
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Gesteld wordt dat er twee Romeinse niveaus onderscheiden kunnen worden, 

waarbij zich op het meest ondiepe niveau ook mogelijk vroegmiddeleeuwse sporen 

bevinden. In put 2 lijkt het erop dat na opvulling van de veronderstelde Romeinse 

perceelgreppel (S5) een later bewoningsvlak te herkennen is dat uit de Romeinse tijd 

en mogelijk de vroege middeleeuwen stamt.46 In een kijkgat werden op 2,10 m –Mv 

twee “schelpenbanen” (S7000) aangetroffen die opgevuld waren met Karolingisch 

aardewerk, bot en natuursteen. Het zou hier een vroegmiddeleeuwse geul(tje) 

betreffen.

Het gros van het vondstmateriaal is afkomstig uit put 2 en omvat voornamelijk 

aardewerk, bouwmateriaal en bot (hoofdzakelijk rund). In mindere mate zijn metalen, 

natuursteen, slakmateriaal en verbrande leem aangetroffen.

46  Eimermann & Opbroek 2009, 19.
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Het Romeins aardewerk bestaat voornamelijk uit inheems en importaardewerk 

en wordt in de 2e en 3e eeuw gedateerd. De meerderheid van het middeleeuwse 

aardewerk kan worden gedateerd in de 8e en 9e eeuw.

Samenvattend is gesteld dat binnen het plangebied zich nederzettingsresten uit de 

Romeinse tijd en vroege middeleeuwen bevinden. Op basis van het vondstmateriaal 

wordt de Romeinse bewoning in de 3e eeuw gedateerd. De geul met naast Romeins 

materiaal een behoorlijke component Karolingisch aardewerk sluit mogelijk aan op een 

geul ten oosten van het plangebied. De sporen lijken zich op twee niveaus te bevinden, 

waarbij het vooralsnog onduidelijk is of de niveaus enerzijds een vroegmiddeleeuwse 

fase vertegenwoordigen en anderzijds een inheems-Romeinse fase. Opmerkelijk 

is de hoeveelheid bouwpuin die in een perceleringsgreppel werd aangetroffen. 

Verondersteld wordt dat de aangetroffen sporen en vondsten toebehoren aan een 

Romeinse huisplaats die direct ten noorden van het plangebied is gelegen en een 

Karolingische nederzetting die ten westen is gelegen.47

Binnen het plangebied zou een kern van Romeinse bewoning aanwezig zijn. Deze zou 

zich met name in het noorden van het plangebied manifesteren. Daar omheen zou nog 

een periferie aanwezig zijn, waarin ook mogelijk nog sporen aanwezig zouden zijn.

47  Eimermann & Opbroek 2009, 5.
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Resultaten landschappelijk onderzoek 

6.1 Fysisch-geografische opbouw onderzoeksgebied 

De geologische opbouw van het plangebied bleek tijdens de aanleg van de eerste 

werkput (put 3) complexer te zijn dan op basis van het vooronderzoek kon worden 

verwacht. Het uitgangspunt was dat meerdere loopniveaus konden worden 

onderscheiden (woudlaag, loopvlak A en B). Met name de ligging van een noord-zuid 

georiënteerde geul die in het westelijke deel van het plangebied ter hoogte van de 

putten 3 en 4 is gelegen, zorgde voor een grote afwijking tussen de verschillende 

profielen. In dit hoofdstuk wordt getracht meer duidelijkheid te geven over de 

bodemopbouw binnen het plangebied. Met name het ontbreken van doorlopende 

profielen zorgt ervoor dat de verschillende bodemprofielen lastig aan elkaar zijn 

te koppelen. Er is hier dan ook voor gekozen om de bodemopbouw per put weer 

te geven. Waar mogelijk worden relaties tussen de verschillende bodemlagen 

aangegeven.

6.1.1 Algemene bodemopbouw

De bovenste afdekkende grondlaag wordt gevormd door de bouwvoor (Figuur 6.1). 

Hieronder ligt een laag geel bruine zavel, die is geïnterpreteerd48 als een dek afzetting 

uit de Duinkerke III-transgressiefase (laag van Poeldijk) maar kan het mogelijk een 

oude bouwvoor betreffen. Onder de oude bouwvoor bevindt zich een don kergrijze 

kleilaag, waarin Romeins en middeleeuws aardewerk, en bot zijn aangetroffen. Het 

betreft een middeleeuws loopvlak. Onduidelijk is of het hier loopvlak B volgens 

booronderzoek en begeleiding49 wordt bedoeld. Deze wordt namelijk omschreven als 

zijnde een grijsbruine klei en is met name in het gebied ten westen van het plangebied 

aangetroffen. Vermoedelijk ontbreekt deze laag binnen het plangebied of is deze 

anders van kleur en/of structuur. Om binnen de gebruikte terminologie te blijven wordt 

deze laag loopvlak C genoemd. Mogelijk wordt dus toch loopvlak B bedoeld.

Onder loopvlak C ligt een laag geelbruine tot geelgrijze klei die behoort tot de 

Afzettingen van Duinkerke II (laag van Poeldijk). Daaronder is een zogenaamde 

woudlaag50 aangetroffen. In deze oude vegetatiehorizont zijn Romeinse 

aardewerkfragmenten, hutten leem en een botfragment gevonden. De laag wordt 

als gidslaag gezien maar het is de vraag of de genese van de woudgronden zoals 

beschre ven door Van Liere51 juist is. Ook de feitelijke chronologische en stratigrafische 

betekenis van de woudlaag is onderwerp van discussie.52 Onder de woudlaag ligt een 

geelgrijze, zavelige kleilaag die een geelgrijze zandlaag afdekt. In deze laag worden 

de Romeinse sporen duidelijk zichtbaar. Het is echter ook het niveau waarop het 

grondwater gelijk doorsijpelt, waardoor waarnemingen worden beperkt. 

Het zandniveau fluctueert tussen 1.3 m - NAP en 0.9 m – NAP. De woudlaag fluctueert 

tussen 0,4 m – NAP en 0,75 m –NAP. De bovengelegen lagen bevinden zich soms direct 

onder de bouwvoor ofwel in/onder een verstoringspakket. Middeleeuwse vondsten 

en sporen bevinden zich eveneens vaker al redelijk dicht onder de bouwvoor maar 

kunnen toch op de woudlaag voorkomen. Sommige middeleeuwse sporen zijn door de 

woudlaag gegraven.

48  Interpretatie in samenwerking met fysisch–geograaf W. van Zijverden.
49  Bult & Groen 2009.
50  Bult & Groen 2009.
51  Van Liere 1948.
52  Flamman et al. 2002, 58.

6



48 De Lier Leehove

 Deze opbouw komt grotendeels overal in het plangebied voor maar er zijn vele 

variaties doordat op sommige locaties extra lagen opduiken die het algemene beeld 

vertroebelen. Dit is met name het geval langs de westelijke geul waar afzettingen door 

en bovenop de onderscheiden algemene afzettingen lopen. 

 

Figuur 6.1 
Bodemopbouw ter hoogte van put 7.

Figuur 6.2 
Bodemopbouw ter hoogte van put 8.
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6.1.2 Put 3 en 4 – Geul

Het westelijke deel van put 3 wordt in beslag genomen door een insnijding van 

een geul en de daarbij horende geulafzettingen. Met name in het westelijke profiel 

van put 3 en oostelijke profiel van put 4 is duidelijk te zien hoe deze afzettingen 

de oorspronkelijke bodemopbouw hebben beïnvloed. Duidelijk zijn insnijdingen 

en afzettingen te zien (Figuur 6.3). Langs de geul bevindt zich een oeverzone 

waarop allerlei activiteiten hebben plaatsgevonden. Er is duidelijk sprake van 

graafwerkzaamheden, betreding en vermoedelijk een aanplempingslaag, getuige de 

opbouw van de vondstlagen.

De opbouw van de geul is het meest duidelijk te zien in put 4, die ook deswege is 

aangelegd (Figuur 6.5). Vanwege de grondwaterstand kon de onderkant van de geul 

alleen in een klein kijkgat worden waargenomen. De geul is uitgesleten tot in de 

zandige ondergrond en wordt gevormd door een venige laag die reikt tot ca. 2,5 m 

-NAP. Bij het graven van een kijkgat ter hoogte van het westprofiel van put 3 werd 

in en boven deze venige laag een grote hoeveelheid vondstmateriaal geborgen. 

Duidelijk is waargenomen dat de geul gedurende meerdere fases is dichtgeslibd met 

klei. Diverse kleilagen zijn duidelijk te onderscheiden. Er is dus sprake van meerdere 

Figuur 6.3 
Insnijding en verspoeling langs de oever van 
de geul ter hoogte van put 4 en oeverafzett-
ingen ter hoogte van put 3.

Figuur 6.4 
Betreding en aanplempingslaag ter hoogte 
van put 3, profiel 2.
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reactievatiefases van de geul. Dit was goed zichtbaar aan de oostelijke oever van 

de geul. Hierin leek een gracht te zijn gegraven die aan de oostelijke zijde met 

houten aangepunte palen was beschoeid. De bodem is plat en het ingegraven deel is 

opgevuld met een humeuze, soms venige laag. Alleen de oostelijke oever is binnen 

het plangebied aangetroffen. De breedte bedraagt daardoor minimaal 16 m. Mogelijk 

vormt de geul één geheel met de geul die tijdens de begeleiding van het wegcunet was 

aangetroffen.53 De breedte zou dan meer dan 30 m bedragen hetgeen waarschijnlijk 

niet het geval zal zijn geweest.

6.1.3 Put 3 – Oeverzone

De aanwezigheid van een geul in het westelijke deel van het plangebied verklaarde de 

opbouw van het bodemprofiel zoals deze was waargenomen in het noordelijke profiel 

van put 3 (Figuur 6.6). Duidelijk is te zien dat de zandige ondergrond wordt doorsneden 

door de geul waarna geulafzettingen in oostelijke richting zijn afgezet. Het profiel 

kenmerkte zich door de aanwezigheid van meerdere vondstlagen, die helaas werd 

verstoord door de verstoring van de sleuf (put 2) van het proefsleuvenonderzoek. Deze 

bleek niet tot op de zandige ondergrond gegraven te zijn wat een verklaring biedt voor 

de afwijkende beschreven bodemopbouw. Het meest duidelijk is het oostelijke deel 

van het profiel (profiel 3, Figuur 6.7). De verschillende opeenvolgende vondstlagen en 

vegetatiehorizont zijn goed van elkaar te onderscheiden en vormt een pakket met een 

dikte van meer dan een halve meter. Daarboven bevinden zich de zavelige afzettingen 

die mogelijk als oude bouwvoor moeten worden geïnterpreteerd.

 

53  Bult & Groen 2009, 39-40.

Figuur 6.7 
Detailopname oostelijke deel profiel 3, put 3.
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6.1.4 Put 5

De waarnemingen in put 3 en 4 waren aanleiding om verder af te zien van een 

opgraving en het onderzoek als proefsleuvenonderzoek verder voort te zetten. De 

gezette profielen ter hoogte van put 5-7 onderstreepten nogmaals het dynamische 

karakter van het gebied qua fysische-geografie. Aan de oostelijke zijde van put 5 werd 

een geultje aangetroffen waarop een greppel afwaterde. Dwars door het geultje waren 

verschillende houten palen gedreven. Het geultje sneed in de zandige onderlaag. 

Daarboven bevonden zich meerdere verrommelde lagen die vondsten bevatten. Een 

groot deel van het profiel bleek echter recent te zijn verstoord hetgeen een goede 

interpretatie bemoeilijkte.

6.1.5 Put 6

In het noordprofiel van put 6 is een beter inzicht in de geologische opbouw verkregen 

(Figuur 6.9). Onderin bevindt zich de zandige ondergrond. Daarboven is een duidelijke 

vegetatiehorizont, de woudlaag, zichtbaar. Deze laag snijdt een minimaal 5 m brede 

greppel (s164) af die op haar beurt weer tot in de zandige ondergrond was gegraven. 

De woudlaag is afgedekt met een dik pakket zavelige afzettingen. Hierop bevindt zich 

een grijsbruine kleilaag die van oost naar west steeds in dikte toeneemt maar ook 

steeds verrommelder wordt zoals in put 5 was waargenomen. In oostelijke richting 

neemt de hoeveelheid houtskool in deze laag toe. Dit leidde tot de gedachte dat het 

hier mogelijk een oude bouwvoor of vegetatiehorizont kan betreffen. Het zou hier dan 

mogelijk loopvlak C betreffen.

6.1.6 Put 7
Het bovenste deel van het bodemprofiel van put 7 is verstoord (Figuur 6.10). Deze 

verstoring liep door tot ca. 90 cm – Mv. Ondanks deze verstoring kon wel meer inzicht 

worden verkregen in de onderste bodemopbouw. Het profiel is aangelegd tot in 

de zandige ondergrond. Daarboven bevindt zich een vegetatiehorizont die door de 

woudlaag wordt afgedekt. Onder deze laag bevinden zich enkele sporen (s168 en S167) 

die de vegetatiehorizont doorsnijden. Spoor 167 betreft mogelijk een natuurlijk geultje 

met een breedte van ca. 2m en een diepte van 60 cm. Deze loopt vermoedelijk door 

tot in put 8.

Figuur 6.8 
Detailopname noordprofiel put 5 ter hoogte 
van geul. De houten paal is duidelijk in het 
profiel zichtbaar. 
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6.1.7 Put 8

In put 8 zijn meerdere profielen gezet die gezamenlijk een overzicht van de 

bodemopbouw geven. In het zuidelijke deel (Figuur 6.12) is het zandniveau bereikt 

waarboven zich een weinig ontwikkeld vegetatieniveau bevindt. Dit is vermoedelijk de 

woudlaag. De zavelige bovenliggende laag bestaat uit twee verschillende niveaus die 

alleen in het zuidelijke deel van elkaar worden gescheiden door een dunne donkere 

laag, vermoedelijk een vegetatie- of inspoelingshorizont. Naar het noorden toe 

(Figuur 6.13) wordt het onderste vegetatiehorizont en zandniveau doorsneden door 

een natuurlijke geul. Deze geul sluit, gezien de gelaagde opbouw, vermoedelijk aan 

op de geul van put 7. De woudlaag die het geheel afdekt wordt vanaf die locatie veel 

uitgesprokener (donkerder). Het volgende vegetatieniveau, vermoedelijk loopvlak 

B, neemt in dikte toe (Figuur 6.2). Naar het noorden toe lijkt deze laag uit twee 

verschillende niveaus te bestaan. Uiteindelijk zal deze laag in het meest noordelijke 

deel het onderste vegetatieniveau afsnijden.

Figuur 6.11 
Detailopname kleine geul (S167), put 7.

Figuur 6.12 
Overzicht zuidelijke deel profiel, put 8.
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6.1.8 Put 9

De bodemopbouw in put 9 was grotendeels verstoord door recente (bouw)activiteiten. 

Het zandniveau kon in de meeste gevallen wel worden bereikt. Daarboven was de 

vegetatiehorizont en woudlaag op een aantal locaties zichtbaar. De zavelige laag 

daarboven was in de meeste gevallen al verstoord.

6.1.9 Put 10

In put 10 was de bodemopbouw door reductieprocessen slecht waar te nemen. Er lijkt 

wederom sprake te zijn van twee verschillende vegetatieniveaus. Deze kenmerken zich 

door een donkere kleuring in het gereduceerde bodemprofiel (Figuur 6.14).

Figuur 6.13 
Overzicht noordelijke deel profiel, put 8.

Figuur 6.14 
Gereduceerd bodemprofiel van put 10.
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6.1.10 Put 11

Het overgrote deel van het bodemprofiel van put 11 werd in beslag genomen door een 

natuurlijke watergang. Deze is enigszins schuin in de put aangesneden. De insnijding 

was evenwel duidelijk waar te nemen (Figuur 6.15). De geul heeft eenzelfde opbouw 

als de geul die in put 3 en put 4 is aangesneden. Ook hier is sprake van een geleidelijke 

opvulling van de geul. De breedte van de geul meet ca. 17 m in het profiel. Het wordt 

verondersteld dat beide geulen tot eenzelfde systeem danwel dezelfde geul behoren. 

Vanwege de hoge grondwaterstand kon niet worden waargenomen of de geul de 

woudlaag doorsnijdt of dat er een oude voorganger aanwezig is. Wel lijkt de woudlaag 

te ‘duiken’. De zanderige ondergrond is bij vlak- en profielaanleg vanwege de hoge 

grondwaterstand niet bereikt. In tegenstelling tot de geul van put 3 en 4 zijn er geen 

aanplempingslagen aangetroffen.

6.2 Conclusie

Samenvattend kan worden gezegd dat in de meeste profielen meestal twee, maar 

soms één of drie cultuurlagen zijn te onderscheiden:

· De onderste cultuurlaag bevindt zich op het zand. De sporen zijn waarschijnlijk 

vanaf hier ingegraven. Deze laag lijkt uitsluitend Romeinse materiaal te bevatten 

(loopvlak A).

· De tweede cultuurlaag, die meestal ook het duidelijkst is, bevindt zich in een 

zavelig kleipakket van wisselende dikte en lijkt middeleeuws te zijn (loopvlak B?).

· De bovenste cultuurlaag is in de meeste gevallen door de diepe bouwvoor 

vergraven, maar kon in het oostelijke deel van het plangebied wel worden herkend. 

Hierbij gaat het vermoedelijk om een (vroeg) middeleeuwse laag (loopvlak C?) waar 

echter ook Romeins materiaal in aanwezig is (opspit of hergebruik?).

De dikte en diepte van de onderste twee cultuurlagen wisselt en lijkt samen te hangen 

met de (zandige) ondergrond. In sommige gevallen liggen de lagen op elkaar of 

lopen zelfs in elkaar over. Duidelijk is in ieder geval dat de geologische opbouw zeer 

dynamisch is geweest.

Figuur 6.15 
Insnijding geul in put 11.
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6.3 Relatie landschap en archeologie 

In het westelijke deel van de vindplaats bevindt zich een geul. Deze dateert 

vermoedelijk al uit de Romeinse tijd maar lijkt ook gedurende de middeleeuwen 

nog in gebruik te zijn geweest. De geul loopt min of meer noordwest-zuidoost i.p.v. 

noordoost-zuidwest zoals op basis van het voorafgaand booronderzoek54 was gesteld 

en begrenst daarmee niet de vindplaats. De van oorsprong natuurlijke geul lijkt in 

ieder geval ten dele te zijn uitgegraven/verdiept, vermoedelijk in de Romeinse tijd 

maar op zijn laatst in de vroege middeleeuwen. Langs deze gegraven waterloop lijkt 

een beschoeiing of kadewand te zijn aangelegd die nog grotendeels ‘in-situ’ aanwezig 

is (zie hoofdstuk 7). Deze is in de diepere profielsleuven gedocumenteerd alsmede 

in een dwarsprofiel van put 4 en kan worden gevolgd over een lengte van tenminste 

55 meter. Buiten het onderzoeksgebied loopt deze geul in noordelijke en zuidelijke 

richting door. Langs de geul bevindt zich een oeverzone waarop allerlei activiteiten 

hebben plaatsgevonden. Er is duidelijk sprake van graafwerkzaamheden, betreding en 

vermoedelijk een aanplempingslaag, getuige de opbouw van de vondstlagen.

Richting het noordoosten komt het terrein omhoog, maar wordt her en der 

doorsneden door veel kleinere natuurlijke geultjes. In één daarvan (put 5) werd 

wederom een houten constructie gevonden, ditmaal niet parallel aan, maar dwars door 

de geul. De loop van deze kleinere geul lijkt niet door te lopen in andere proefsleuven 

waardoor dient te worden aangenomen dat de geul haar loop heeft veranderd of 

meandert. Ook in put 11 wordt een geul dwars aangesneden. Het is onduidelijk of 

deze geul dezelfde is als de N-Z georiënteerde geul in het westelijke deel van het 

plangebied. Het is eveneens mogelijk dat het een aftakking van de in oorsprong 

natuurlijke geul die in put 3 en 4 is aangetroffen. Duidelijk is in ieder geval wel dat ook 

hier wederom palen dwars op de geul hebben gestaan. Onduidelijk is echter wanneer 

deze palen ter plekke hebben gestaan. In overeenstemming met het bevoegd gezag is 

in eerste instantie een aantal palen geselecteerd ten behoeve van een dendrodatering. 

Aangezien resultaten uitbleven is afgezien van verder daterend onderzoek behalve 

een paal die in de geul van put 5 is aangetroffen. Deze is in de Romeinse tijd gedateerd 

(Zie hoofdstuk 7). Gezien het verkennende karakter van het onderzoek is daarom 

niet duidelijk welke datering de geulen hebben en op welke wijze ze in relatie staan 

met de aangetroffen waarden. Het lijkt voor de hand te liggen dat ze danwel in de 

Romeinse tijd hetzij in de (vroege) middeleeuwen watervoerend zijn geweest. Een 

analyse van de vondsten en sporen in relatie met de geulen biedt helaas niet meer 

zicht op de datering. Een voorzichtige inschatting echter is dat de meeste geulen in de 

Romeinse tijd actief waren waarvan sommigen, zoals in put 3 en 4, in de middeleeuwen 

opnieuw zijn uitgegraven. Dit blijft echter een gissing en kan helaas niet nader worden 

onderbouwd.

Op zowel de oeverzone als de hogere delen zijn sporen gevonden, in alle putten. Het 

gaat voornamelijk om greppels, paalsporen en één mogelijke waterput (zie hoofdstuk 

7). Bijna alle sporen bevinden zich in de zandige ondergrond. In de oeverzone kunnen 

zij, in ieder geval in het zuiden ter hoogte van put 4, ook voorkomen in afdekkende 

kleilagen. De sporen lopen ook door in de rest van het plangebied, buiten het 

onderzoeksgebied. 

 

54  Bult & Groen 2009.
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Resultaten proefsleuvenonderzoek en opgraving

7.1 Inleiding

Het onderzoek te Leehove heeft ten minste twee vindplaatsen opgeleverd die 

kunnen worden gedateerd in de Romeinse tijd en in de vroege middeleeuwen 

(Karolingische periode). Op meerdere niveaus zijn sporen aangetroffen. Deze variëren 

van hoofdzakelijk greppels, kuilen, paalsporen, twee waterputten, een crematiegraf 

als ook houten palen (Tabel 7.1). Daarnaast is een aantal natuurlijke fenomenen 

in kaart gebracht zoals depressies en verscheidene geulen. De paal- en kuilsporen 

wijzen duidelijk op bewoningsactiviteiten zowel in de vroege middeleeuwen als in de 

Romeinse tijd. De houten palen zijn in de meeste gevallen nog aanzienlijk diep (>30cm) 

in de bodem bewaard gebleven. Overige paalkuilen variëren in diepte van 10-60 cm. 

Kuilsporen en greppels kennen een soortgelijke variatie in diepte: 10-70 cm. 

Ruimtelijk gezien bestrijken beide vindplaatsen, op verschillende niveaus, binnen het 

plangebied ongeveer hetzelfde areaal. Aangezien het grootste deel van het onderzoek 

in beslag werd genomen door een proefsleuvenonderzoek waarbij een selectie van 

sporen is gecoupeerd, is gekozen om in dit hoofdstuk de resultaten per periode per 

proefsleuf/opgravingsput weer te geven. Bepaalde archeologische fenomenen zoals de 

beschoeiing langs de geul in put 3, worden uitgebreid beschreven. 

Waar mogelijk worden onderlinge, ruimtelijke en contextuele, relaties aangeduid en 

nader besproken.  

Spoortype Aantal

Concentratie 1

Crematiegraf 1

Depressie 1

Geul/kreek/rivier 4

Greppel 36

Hout 2

Huisgreppel 1

Kuil 23

Laag 54

Natuurlijke verstoring 7

Paal met paalkuil: intacte paal 7

Paalgat: grondspoor voormalige paal 4

Paalkuil: grondspoor kuil voor paal 41

Recente verstoring 6

Staak 4

Vlechtwerk 1

Vlek 2

Waterput 2

7.2 Put 3

In put 3 zijn in totaal over de gehele put twee vlakken aangelegd (Figuur 7.1 en Figuur 

7.3). Deze zijn zoveel als mogelijk stratigrafisch gegraven. Aan de noordelijke rand 

is een derde vlak aangelegd langs het noordprofiel. Ook aan de zuidelijke rand van 

put 3 is een derde vlak aangelegd over een beperkt oppervlak om zodoende het 

aangetroffen houtwerk vrij te leggen alsmede een vlak langs het zuidelijke profiel aan 

te leggen.

Tabel 7.1 
Spoortypen.

7
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7.2.1 Put 3, vlak 1

Vlak 1 is direct onder de bouwvoor en verstoorde bovenlaag in een bruingrijze kleiige 

laag aangelegd. Deze laag is geïnterpreteerd als mogelijk een oude bouwvoor. In het 

vlak waren nog de contouren zichtbaar van de oost-west georiënteerde proefsleuf van 

het vooronderzoek dat is uitgevoerd door het ADC.55 Het vlakniveau ligt in het noorden 

op ca. 0,55 m – NAP en stijgt richting het zuiden van de put naar ca. 0,30 m – NAP. In 

het vlak waren enkele greppel- en kuilsporen zichtbaar. Deze kenmerkten zich door 

een blauwgrijze donkere homogene vulling. Daarnaast werd het vlak doorsneden door 

enkele recente verstoringen.

Tijdens de vlakaanleg werd een aantal vondsten geborgen. Deze omvatten Romeins 

en middeleeuws aardewerk, bouwmateriaal (waaronder dakpanmateriaal met een 

vlootstempel), steen, verbrande leem, metaal en (verbrand) bot. Een concentratie 

vondsten is vermoedelijk te herleiden tot spoor 101. Deze kuil (diameter 2,9 m) is 

machinaal verdiept tot vlak 2 waarbij nog meer vondsten zijn geborgen. Het betreft 

hier een middeleeuws spoor waar ook Romeins materiaal in terecht is gekomen.

Enige meters ten zuiden van dit spoor bevindt zich eveneens een kuilspoor (spoor 113, 

diameter 2 m) welke zich kenmerkt door een grijs homogene vulling. Het bevatte een 

enkel fragment middeleeuws aardewerk. In het zuidoosten is een greppel (spoor 106; 

8,9 x 1,2 m) gelegen. Ook hieruit is een aantal middeleeuwse vondsten geborgen.

In het westelijke deel van de put, tussen spoor 101 en spoor 113 liggen vijf sporen 

55  Eimermann & Opbroek 2009.
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Figuur 7.1 
Allesporenkaart put 3, vlak 1.
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(spoor 108-112) die in eerste instantie als paalsporen zijn geïnterpreteerd. Tijdens het 

couperen bleek dat alleen spoor 108 en 111 als zodanig, met een datering in de nieuwe 

tijd, konden worden gehandhaafd. 

7.2.2 Put 3, vlak 2

Het verdiepen naar vlak 2 werd gestart vanuit de noordwesthoek van put 3 (Figuur 7.2). 

Op een dieper niveau (1, 25 m –NAP) kwamen daarbij houten palen tevoorschijn die in 

verband leken te liggen. Het beoogde vlakniveau bleek echter te diep te liggen zoals 

op basis van profiel 3 in eerste instantie kon worden verwacht (Figuur 6.7). Uiteindelijk 

bleek dat ter plekke een geul heeft gelopen die parallel aan het westelijke profiel 

loopt. Put 1 van het vooronderzoek is geheel in deze geul aangelegd maar daarbij is 

echter alleen het hoogste (middeleeuwse) niveau bereikt en niet de onderliggende 

geulafzettingen.56 Besloten is om in het overige deel van de put het vlak op een 

hoger niveau (ca 0,8 m – NAP) aan te leggen dat in het profiel is geïnterpreteerd als 

zijnde een middeleeuws loop- of vegetatieniveau. In het vlak tekenden zich wederom 

meerdere kuil- en greppelsporen af die deels in het bovengelegen vlak al zichtbaar 

waren. In het noordoosten van de put is een mogelijke waterput aangetroffen (spoor 

121) met daarin o.a. Romeins en middeleeuws aardewerk. Omdat in de boring de 

opbouw van het spoor moeilijk te lezen viel kan het mogelijk ook een lokale depressie 

betreffen waarin vondstmateriaal is verzameld. Het spoor is niet gecoupeerd. De 

greppelsporen zijn voornamelijk noord-zuid en oost-west georiënteerd. Waarschijnlijk 

betreffen het erf- of perceelsgreppels. De greppels zijn vondstarm bij vlakaanleg.

Met name in het noordelijke deel werd een zeer vondstrijke en humeuze vondstlaag 

doorsneden bij het aanleggen van het vlak. Naar het zuiden toe nam het aantal 

vondsten snel af. De zavelige ondergrond wordt dan ook veel kleiiger.

56  Deze is alleen in een kijkgat herkend in deze put en deswege als een oost-west georiënteerde 
middeleeuwse geul geïnterpreteerd.

Figuur 7.2 
Verdiepen naar vlak 2.
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7.2.3 Put 3, vlak 3

In eerste instantie is getracht om een profielsleuf haaks op de geul aan te leggen aan 

de zuidzijde van put 3. Echter vanaf ca 1,5 m – NAP werden wederom houten palen 

in het vlak zichtbaar. Bij het verder verdiepen werden nog meer palen aangetroffen 

alsmede vlechtwerk. Het geheel bestaat uit houten aangepunte palen die vaker nog 

tot 30 cm onder het vlak zijn ingedreven. De palen zijn met elkaar verbonden door 

gevlochten takken en twijgen (Figuur 7.4). Oorspronkelijk heeft het rechtop gestaan 
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maar is uiteindelijk omgevallen. Het geheel betreft dus een serie aangepunte palen 

van essen of elzenhout maar ook in een enkel geval van berkenhout of hout van de iep, 

met een diameter van ca. 5 cm en een lengte van meer dan een meter. De palen liggen 

om de ca. 20 cm en hier tussendoor is ongeveer in het midden een strook vlechtwerk 

aangebracht met een hoogte van ca. 40 cm. De punten van de palen wijzen allemaal 

naar de “oever” in het oosten. De constructie volgt de oriëntatie van de geul in is over 

een lengte van 4 m blootgelegd. De constructie ligt op het zand onderin/tussen de 

venige laag die hierop ligt. De venige laag wordt weer afgedekt door een blauwgrijze 

laag met veel plantenresten.

Het geheel kan worden geïnterpreteerd als zijnde beschoeiing van een van de 

verschillende fasen van de oostelijke zijde van de geul. Meer naar het oosten toe zijn 

eveneens enkele losse palen in het gezette oost-west profiel (profiel 2) aangetroffen 

(Figuur 7.5). Dit doet vermoeden dat de geul tijdens verschillende fasen met 

beschoeiing is bekleed. Het vlechtwerk mag mogelijk ook gezien worden als een 

hekwerk of mogelijk een vlonder hoewel de constructie niet echt een zwaar gewicht 

lijkt te kunnen dragen. De houten palen die aangetroffen zijn bij het verdiepen naar 

vlak 2 in de noordwestelijke hoek van put 3 horen waarschijnlijk tot een en hetzelfde 

complex. Ook in put 4 zijn aan de rand van de geul diverse houten palen aangetroffen. 

Bij het verlengen van de sleuf, op het niveau van vlak 3, in oostelijke richting werd 

de insnijding en oeverzone van de geul in het profiel zichtbaar, gekarakteriseerd 

door diverse betredings- en aanplempingslagen (Figuur 6.4). Deze lopen geleidelijk 

over in een zandig pakket (vlak oplopend van 1,2 – 1.0 m –NAP) waarin enkele kuil- 

en greppelsporen in zichtbaar zijn. Greppelspoor 156 is in het vlak en in het profiel 

gedocumenteerd en duidelijk kon worden waargenomen dat deze zich in het onderste 

zanderige niveau manifesteert. In de donkergrijze vulling van de greppel is een aantal 

Romeinse scherven alsmede een aantal botfragmenten aangetroffen.

Figuur 7.5 
Houten paal in profiel. De insnijding van de 
geul is duidelijk te zien.

Figuur 7.6 
Greppelspoor 156 in profiel. 
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Figuur 7.7 
Romeinse sporen in vlak 3.
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In het noordelijke deel van put is eveneens een derde vlak aangelegd tot op het zand 

(op ca. 1,1-1,2 m –NAP). Op dit niveau werd een groot aantal sporen aangetroffen. 

Het betreffen hier diverse noord-zuid georiënteerde smalle greppels alsmede enkele 

paal- en kuilsporen. Een aantal is gecoupeerd maar door de hoge grondwaterstand 

is van verder couperen afgezien. De sporen lijken in relatie te staan met de sporen 

die zijn aangetroffen tijdens de begeleiding van de ontgraving van het waterbassin, 

net ten noorden van werkput 3. Op een iets hoger niveau werden eveneens een groot 

aantal paal-, kuil- en greppelsporen aangetroffen. Deze behoren vermoedelijk toe 

aan een Romeinse huisplaats en deze bestaat uit een gedeelte van een wandgreppel 

en paalsporen. De sporen hebben een soortgelijke vulling en worden vanaf hetzelfde 

niveau zichtbaar hoewel de sporen ten noorden iets hoger zijn gelegen (zichtbaar van 

0,8 m –NAP).

7.3 Put 4

Put 4 is aangelegd dwars op de loop van de geul die aan de westelijke zijde van put 3 is 

aangetroffen. Het primaire doel van de putaanleg was om een dwarsdoorsnede van de 

geul en haar geologische opbouw te verkrijgen. De opbouw van de geul is besproken in 

hoofdstuk 6. 

7.3.1 Geul

Duidelijk is dat de geul meerdere reactiverings- en opslibbingsfasen heeft gekend 

getuige de venige afzettingen die zijn weggeslagen en meerdere opslibbingslagen. De 

westelijke rand van de geul is niet binnen de putgrenzen bereikt, de oostelijke rand van 

de geul is echter wel waargenomen.

7.3.2 Oeverzone

Langs de oostelijke rand zijn meerdere (n=4) aangepunte houten palen aangetroffen 

(Figuur 7.9), mogelijk ter bescherming/versteviging (beschoeiing) van de oever. De 

palen, in enkele gevallen nog met de bast of schors eromheen, staan onder een hoek 

van min of meer 45 graden in de oostelijke “oever” van de geul. Ze zijn in het zand 

onder een humeuze laag gedreven en hangen over de geul. Het is mogelijk dat de 

Figuur 7.9 
Meerdere aangepunte palen langs de 
oostelijke rand van de geul.
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palen tot een structuur behoren die op de palen is gestoeld. Wellicht kan in dit verband 

worden gedacht aan een (los)kade van houten planken die op de palen was bevestigd. 

Dit vermoeden is gerezen doordat de palen, in tegenstelling tot het vlechtwerk, op 

grotere afstand van elkaar in de grond zijn gedreven langs de gehele oever aangezien 

ze ook zijn aangetroffen op twee locaties, waar een dieper vlak is aangelegd, in put 3. 

De palen hebben een diameter van 15-20 cm en zijn nog voor meer dan 30 cm goed 

geconserveerd.

Ter hoogte van het houtwerk bevond zich op de bodem van de geul een steile 

ingraving (ca. 45 graden) tot die ongeveer een halve meter diep is (Figuur 7.10). Het 

lijkt te gaan om een ingegraven watergang, een gracht of kanaal. De bodem is plat 

en het ingegraven deel is opgevuld met de humeuze, soms venige laag die op andere 

Figuur 7.10 
Steile ingraving van watergang aan oostelijke 
oever.

Figuur 7.11 
Paalsporen.



De Lier Leehove   69

plekken ook werd aangetroffen. De brede geul is op een later moment gereactiveerd of 

ingesneden in de gegraven watergang.

Een vlak is aangelegd op de oeverovergang waar zavelige afzettingen op het zand 

zichtbaar zijn. In dit, als zijnde Romeins gedateerde, niveau (ca. 0,75 m –NAP) zijn 

vier paalsporen aangetroffen. Deze sporen zijn tijdens het aanleggen van het profiel 

gecoupeerd en afgewerkt. De sporen (spoor 127 en 129) worden gekenmerkt door 

een bruingrijs homogene kleur en hebben een diepte van respectievelijk 42 en 48 cm. 

Waarschijnlijk dateren de sporen in de Romeinse tijd.

7.4 Put 5

Vanwege een verstoord profiel kon in put 5 alleen op het onderste niveau (ca. 

0,7 m –NAP) een vlak worden aangelegd. Bij het aanleggen van de put werd een 
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Allesporenkaart put 4.
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natuurlijke geul aangetroffen met een breedte van ca. 7 m. De geul loopt in zuidelijke 

richting door tot in put 6. Schuin op deze geul was een greppel (s158) gegraven die 

vermoedelijk in de geul afwaterde. De greppel was ca. 28 cm diep bewaard gebleven 

en bevatte meerdere Romeinse aardewerkfragmenten alsmede bot. Eveneens werd 

nog een paalgat, kuil en een deel van een greppel aangetroffen. De sporen dateren 

vermoedelijk alle in de Romeinse tijd.

De opvulling van de geul, met nog een resterende diepte van ca. 50 cm, bestond 

uit meerdere humeuze venige lagen. In de opvulling is een hoeveelheid Romeins 

aardewerk en bouwmateriaal alsmede diverse bot- en steenfragmenten aangetroffen. 

Figuur 7.14 
Gegraven paal in de geul.
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Dwars in de geul is een stakenrij aangelegd bestaande uit minimaal 9 aangepunte 

paaltjes. Daarnaast zijn ook twee houten palen (diameter ca. 15 cm) aangetroffen 

(Figuur 7.14). Eén paal (v. 243) die van essenhout is gemaakt kon worden gedateerd 

in de 1e of 2e eeuw n. Chr.57 Deze datering sluit aan op het aangetroffen Romeinse 

aardewerk. Dendrologisch onderzoek van de paal leverde evenwel geen datering op 

(§ 15.3). Onduidelijk is waartoe de houten palen en staken in de geul zijn geplaatst. 

Omdat ze dwars op de geul zijn geplaatst lijkt een functie als beschoeiing niet voor de 

hand te liggen. Mogelijk kan worden gedacht aan een visweer of brugconstructie.

7.5 Put 6

Put 6 is in het verlengde van put 5 aangelegd. Hier was de bodemopbouw beter 

bewaard gebleven. Toch is maar één vlak aangelegd op hetzelfde maar dieper gelegen 

niveau (ca. 1,2 m –NAP) als in put 5. De geul die al in put 5 was waargenomen was 

ook in deze put nog zichtbaar. In het vlak waren meerdere greppelsporen zichtbaar. 

Een aantal greppels zijn haaks op en in de geul gegraven. Een andere greppel ligt er 

parallel aan. Daarnaast is nog een kuil met een diameter van 1,5 m aangetroffen. Het 

betreft hier mogelijk een waterput. In de greppels is voornamelijk Romeins aardewerk 

alsmede bot-, steen- en bouwmateriaal waaronder een dakpan met een vlootstempel 

aangetroffen.

7.6 Put 7

Put 7 is ten zuiden van de putten 5 en 6 aangelegd. Wederom is maar 1 vlak aangelegd 

op het veronderstelde Romeinse niveau (ca. 0,9 m –NAP) met name vanwege het 

verstoorde bodemprofiel. In de smalle sleuf zijn twee greppels aangetroffen alsmede 

een geul (Figuur 7.16). Uit beide greppels en de geul is Romeins aardewerk alsmede 

bot-, steen- en bouwmateriaal geborgen.

De greppels zijn nog tot ca. 25 cm onder het vlak bewaard gebleven. De geul is ietwat 

dieper (ca. 28 cm). De gelaagde vulling van de geul suggereert een gestage opvulling. 

Mogelijk sluit de geul aan op de geul in put 5 en 6 hoewel deze hier wel beduidend 

smaller is (breedte ca. 3,5 m).

57  Poz-82581: 1920 ± 30 BP; gekalibreerd 3 AD-139 AD (95.1%).

Figuur 7.16 
Dwarsdoorsnede geul.
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7.7 Put 8

Tijdens de tweede fase van het proefsleuvenonderzoek is put 8 als eerste aangelegd. 

De put ligt in het verlengde van put 4 in de veronderstelling om zo meer inzicht 

van de opbouw van het landschap te verkrijgen alsmede meer grip te krijgen op de 

verspreiding van sporen.

Het eerste vlak is aangelegd op het (middeleeuwse) niveau waar in meerdere sporen 

zichtbaar waren. Het niveau waar in de sporen zichtbaar zijn loopt van west (ca 0,5 m 

–NAP) naar oost (ca 0,7 m –NAP) af. Het meest oostelijke deel is dieper aangelegd (1,2 

m – NAP). De sporen in vlak 1 (Figuur 7.17) tekenen zich af in en direct onder de oude 

bouwvoor die in de put was aangetroffen (§ 6.1.7) hetgeen er op wijst dat de sporen 

gedurende twee verschillende perioden zijn gegraven. De sporen in dit vlak bestaan 

uit een drietal recente sporen, drie greppels en zeven kuilen. De kuilen variëren in 

omvang en diepte (15-62 cm diep). De greppels (s206 en s207) hebben een diepte van 

respectievelijk 100 cm en 62 cm. Een tweetal sporen (greppel s230, diepte 18 cm, en 

kuil s231, diepte 26 cm) tekenden zich op een dieper niveau af (onder laag 8007).

Na het documenteren en afwerken van de sporen van het eerste vlak is een dieper vlak 

aangelegd. De westelijke sporen (s201 en s202) zijn niet gecoupeerd. Het vlak is ter 

hoogte van deze sporen niet verdiept gezien het verkennende karakter van deze fase 

van het onderzoek waarbij het niet nodig was om alle sporen te couperen. Het tweede 

vlak is zoveel als mogelijk aangelegd op de zandige ondergrond die het Romeinse 

niveau weerspiegelt. Het vlak loopt van west (ca. 1,2 m – NAP) naar oost (ca. 1,5 m –

NAP) af. In het vlak tekenden zich een grote concentratie (n=36) sporen af (Figuur 7.17) 

die konden worden onderverdeeld in de al eerdergenoemde natuurlijke geul (§ 6.1.7), 

een aantal paal- en kuilsporen, vier greppels waaronder een vermoede huisgreppel 

(s228) en een crematiegraf (s203).
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Figuur 7.17 
Allesporenkaart put 8, vlak 1 (links) en vlak 2 
(rechts).
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Tijdens de vlakaanleg werd een concentratie verbrande botresten (Figuur 7.18) 

aangetroffen die is gedocumenteerd onder laagnummer S8004. Bij het handmatig 

opschaven bleek deze concentratie toe te behoren aan een rechthoekig spoor (S203) 

met afmetingen van 60 x 30 cm. Het vermoeden rees dat het hier crematieresten 

betroffen. Bij het couperen van het spoor (9 cm diep) werden nog meer crematieresten 

aangetroffen alsmede enkele scherven behorende bij een zwart geverfd Romeins 

kommetje. De beker is bijna compleet en vertoont op enkele plekken aan de 

buitenzijde sporen van secundaire verbranding. Vermoedelijk heeft deze ten tijde van 

de crematie langs de brandstapel gestaan. De bij de vlakaanleg (S8004) aangetroffen 

crematieresten zijn eveneens verzameld maar onder een ander vondstnummer. Bij 

analyse is gebleken dat de crematieresten toebehoren aan twee individuen, een 

ongeboren kind (neonaat) en een volwassene (§ 12.3). Blijkbaar is de neonaat onderin 

het graf gedeponeerd aangezien de crematieresten die bij vlakaanleg zijn verzameld 

toebehoren aan het volwassen individu. Als bijgift was de beker van zwart geverfd 

aardewerk met radstempelversiering in drie horizontale banden (Niederbieber type 

32(c) meegegeven. Dit aardewerk wordt gedateerd eind 2e en begin 3e eeuw.

Het crematiegraf wordt van de rest van het sporencluster gescheiden door de 

natuurlijke geul. Slechts een deel van de sporen is gecoupeerd, mede als gevolg van de 

wateroverlast. Een dwarscoupe over de sporen S213-s216 gaf inzicht in de opbouw en 

aard van de sporen. S213 was asymmetrisch V-vormig in profiel en had aan de zijkanten 

een houtskoolrijke vulling. Kuilspoor S214 en S215 bleken in profiel tot hetzelfde spoor 

te behoren. De vulling van deze 60 cm diepe kuil was zeer heterogeen. De kuil bevatte 

Figuur 7.18 
Crematiegraf in vlak- en dwars overzicht.

Figuur 7.19 
Dwarscoupe over de sporen S213-S216.
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in tegenstelling tot S213 geen vondsten. De kuilsporen werden van elkaar gescheiden 

door een NO-ZW georiënteerde 14 cm diepe greppel die zelfs S215 oversneed. De 

greppel maakt een haakse hoek in zuidoostelijke richting. In zuidwestelijke richting 

kon de greppel in het vlak niet worden vervolgd. Het is onduidelijk wat de functie van 

deze greppel is. Mogelijk betreft het hier een wandgreppel van een huisplaats maar 

duidelijke aanwijzingen hiervoor ontbreken vooralsnog.

Met name in het noordoostelijke deel van de put werd een groot aantal sporen 

aangetroffen. Meest in het oogspringend waren een tweetal greppels waarvan een 
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Figuur 7.21 
Allesporenkaart put 9-11, vlak 1 (links) en vlak 
2 (rechts).

Figuur 7.20 
Vlakoverzicht vermoedde wandgreppel met 
bijhorende paal- en kuilsporen.
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geflankeerd lijkt te zijn door paalsporen. Aangezien hier het vermoeden rees dat 

de sporen mogelijk tot een huisplaats behoorden maar dat de samenhang nog niet 

duidelijk was, zijn geen sporen gecoupeerd. De sporenverspreiding alsmede de aard 

van de sporen, greppels in combinatie met paal- en kuilsporen) vertonen een gelijkenis 

met de sporen die zijn aangetroffen door de werkgroep Delft bij het ontgraven van het 

waterbassin.

7.8 Put 9

Put 9 is net ten zuiden van put 8 gelegen (Figuur 7.21). Een eerste vlak is aangelegd 

op het eerste niveau (ca. 0,8 m – NAP in het zuidelijk deel en ca. 1,1 m – NAP in het 

noordelijk deel) waarop sporen zich aftekenden, direct onder de oude bouwvoor. Ook 

bij deze put loopt het vlak in noordelijke richting af. Zichtbaar was een groot kuilspoor 

(s250) en vier op een rij liggen sporen die als natuurlijke vlekken zijn geïnterpreteerd. 

S250 betreft gezien de grootte (diameter ca. 2 m) mogelijk een waterkuil- of put. Het 

spoor wordt echter doorsneden door een grote recente verstoring. In het noordelijke 

deel van de put bevond zich een kuilspoor (S256) met een diepte van 70 cm en een 

losse plank daarbinnen. Vanwege de verstoring is het tweede vlak beperkt tot de 

noordelijke helft van de proefsleuf. Op dit niveau (1,7 m –NAP) was slechts één 

kuilspoor zichtbaar. Het spoor bevatte enige botresten en fragmenten bouwmateriaal. 

De diepte van het spoor betrof 46 cm. Het spoor kende een sterk humeuze gelaagde 

vulling.

7.9 Put 10

In put 10 werden wederom twee vlakken aangelegd (Figuur 7.21). In het veronderstelde 

middeleeuwse niveau (ca. 1,1 m –NAP) werden geen sporen aangetroffen. Op het 

tweede vlak (ca. 1,6 m –NAP) werd één spoor aangetroffen dat zich liet kenmerken 

als een concentratie tufsteen, tefriet en bot. Bij het couperen werd geen spoorinsnede 

waargenomen. Het is dus onduidelijk of dat het hier daadwerkelijk een spoor betreft 

die door bodemvorming niet meer in het vlak en in het profiel zichtbaar is.

7.10 Put 11

Zoals eerder aangegeven (§ 6.1.10) is in put 11 een natuurlijke geul aangesneden 

(Figuur 7.21). Deze geul was in het eerste vlak (op ca. 1,2 m –NAP) nog niet zichtbaar. 

Bij de aanleg van het tweede vlak werd deze wel zichtbaar. Opmerkelijk is een zevental 

houten palen (diameter ca. 15 cm) die aan weerszijden van de geul zijn aangetroffen 

(Figuur 7.22). De palen zijn dwars op de oevers in de geul gedreven maar één paal ligt 

ook buiten de geul (S261). Enkele vondsten uit de geul dateren uit de Karolingische 

tijd. In hoeverre de geul ook al in de Romeinse tijd actief was, blijft de vraag. Het 

is eveneens onduidelijk of deze geul aansluit op de geul die ook in put 3 en 4 is 

waargenomen of dat het bijvoorbeeld een zijtak betreft. Het lijkt te zijn uitgesloten 

dat het hier een ‘nieuwe’ geul betreft aangezien in de bovenliggen putten de geul niet 

is aangesneden. Het gegeven dat de geul niet in put 10 is aangesneden kan mogelijk 

verklaard worden dat deze put niet diep genoeg is aangelegd. Het tweede vlak van 

put 10 lag ca. 20 cm hoger dan het tweede vlak van put 11 dat op ca. 1,8 m –NAP is 

aangelegd.
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Materiaal Vondstcategorie Aantal 
spoor

Gewicht (g) 
spoor

Aantal 
laag

Gewicht (g) 
laag

Aantal.
natuurlijk-

recent

Gewicht (g).
natuurlijk 

recent

Aantal 
onbekend

Gewicht (g) 
onbekend

Aantal 
totaal

Gewicht (g) 
totaal

Keramiek Aardewerk middeleeuwen 16 349,3 6 196,6 7 160,3 29 706,2

Keramiek Aardewerk onbepaald 41 792,2 14 893,2 55 1685,4

Keramiek Aardewerk Romeins onbe-
paald 126 2883,2 632 14481,2 105 2789,7 36 617,5 899 20771,6

Keramiek Baksteen 7 382,2 7 382,2

Keramiek Bijzonder object KERAMIEK 1 103,2 1 103,2

Keramiek Bouwmateriaal keramisch 62 7531,8 254 44170,4 7 884,7 323 52586,9

Keramiek Dakpan 3 844,3 24 5579,8 1 213,8 28 6637,9

Keramiek Verbrande klei 3 35,6 32 1391,2 35 1426,8

Metaal Metaal brons 1 14,7 1 14,7

Metaal Metaal ijzer 2 98,3 18 1707,8 8 590,6 28 2396,7

Metaal Metaal koper 1 0,9 1 0,9

Metaal Metaal lood 1 7,1 4 141,3 5 148,4

Metaal Metaal onbepaald 2 857,8 13 1011,3 15 1869,1

Metaal Metaalslak 8 1722 8 1722

Onbekend Concreties 4 158,8 4 158,8

Organisch Bot onbepaald 94 2749,3 268 12851,8 18 784,8 8 285,7 388 16671,6

Organisch Gewei 9 144,8 9 144,8

Organisch Hout 5 5 10

Organisch Houtskool 3 1,2 3 1,2

Organisch Paal (hout) 25 14 24 63

Steen Mortel 6 108 6 108

Steen Steen onbepaald 23 7113,9 37 19778 2 29,2 62 26921,1

Steen Steen tefriet 10 477,1 10 477,1

Steen Steen vuursteen 1 30,2 1 30,2

Steen Tufsteen 6 2921 34 25445,5 40 28366,5

395 26045,7 1406 130731,5 147 5489,4 2031 163331,3

Tabel 7.2 
Totaal vondsten.

Figuur 7.22 
De houten palen (S260, 262 en 263) in het 
vlak gezien.
.
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7.11 Vondsten

Tijdens het onderhavige onderzoek zijn in totaal 2031 vondsten aangetroffen en 

gedocumenteerd, hiervan zijn 395 stuks afkomstig uit grondsporen, 1406 vondsten 

uit (vondst)lagen en 147 vondsten uit recente of natuurlijke sporen (Tabel 7.2). Het 

merendeel van de vondsten komt dus uit een gesloten context indien de vondstlagen 

meegerekend worden. 

Vondstmateriaal komt voor in alle lagen vanaf de bouwvoor tot en met de 

zandige ondergrond. Het materiaal bestaat, voor zover zichtbaar, voornamelijk uit 

middeleeuws en Romeins aardewerk, bot, bouwmateriaal, steen en metaal. Daarnaast 

is een aanzienlijke hoeveelheid hout verzameld uit de geul en oeverzone. Naast 

vlechtwerk gaat het om houten palen, alle met bewerkingssporen.

Het gros van het vondstmateriaal dateert zoals gezegd uit de Romeinse tijd. 

Het Romeinse vondstmateriaal omvat vondsten die in relatie gebracht kunnen 

worden met steenbouw, zoals tufsteen, bewerkte kalksteen, stucwerk, tegulae en 

hypocaustumtegels. Daarnaast zijn metaalslakken gevonden die mogelijk op productie 

wijzen. Een bijzondere vondst is een bronzen plaat met inscriptie (§ 11.3). Dergelijke 

platen zijn in het Romeinse Rijk uiterst zeldzaam en de vondst in De Lier is dan ook 

zeer opmerkelijk, ondanks dat in Naaldwijk ook al fragmenten van inscripties op brons 

zijn gevonden. 

Het Romeinse aardewerk dateert van de eerste helft 1e tot midden 2e eeuw n. Chr. (§ 

8.6). Het aardewerk uit de onderste lagen van de geul dateert met name uit de 2e en 

3e eeuw n. Chr.. Er is een duidelijke 3e eeuwse component aanwezig in de vorm van 

metaalglanswaar en terra sigillata uit Rheinzabern. Een laat-Romeinse component 

ontbreekt vooralsnog. De samenstelling van de Romeinse vondsten in het algemeen, 

maar vooral van het aardewerk (onder andere Lowlands Ware en handgevormd) 

passen bij het beeld van een doorsnee 2e-eeuwse inheemse nederzetting uit de 

regio. De 3e-eeuwse fase bevat echter wel uitzonderlijke vormen, vergelijkbaar met 

Naaldwijk-Tradeparc Mars. Het bouwmateriaal bevat relatief veel baksteenmateriaal, 

zowel tegulae, imbrices, tubuli, als hypocaustumtegels. Er zijn vier fragmenten van 

stempels gevonden, vermoedelijk alle van de Romeinse vloot. Tezamen met de 

drie al eerder bekende stempels uit De Lier maakt deze vindplaats tot een van de 

grootste concentraties van vlootstempels langs de West-Nederlandse kust. Al deze 

bouwelementen wijzen op de aanwezigheid van een stenen gebouw op of in de 

directe omgeving van de vindplaats. Onduidelijk is of dit bouwmateriaal nu vooral in 

Karolingische of in Romeinse contexten voorkomt.

Het middeleeuwse aardewerk (§9.3) dateert vanaf de 8e eeuw (Mayen/Badorf) tot 

11e/12e eeuw (blauwgrijs aardewerk); Karolingisch. Een datering in de (tweede 

helft) van de 8e en 9e eeuw lijkt het meest aannemelijk. Een vroege Merovingische 

component lijkt te ontbreken. 

7.12 Conclusie

Het archeologisch onderzoek was in eerste instantie ingestoken als zijnde een 

opgraving waarbij op basis van de vooronderzoeken de verwachting was dat binnen 

het plangebied een kern van Romeinse bewoning aanwezig was. Deze zou zich met 

name in het noorden van het plangebied manifesteren. Daar omheen zou nog een 

periferie aanwezig zijn, waarin ook mogelijk nog sporen aanwezig zouden zijn. Het 

idee van een kern en periferie houdt echter op basis van de gedane onderzoeken 

thans niet meer stand. Duidelijk is dat er meerdere fasen van bewoning uit de 
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(vroege) middeleeuwen en Romeinse tijd zijn aangetroffen. De bewoning in de 

middeleeuwen manifesteert zich op meerdere niveaus. Het bovenste niveau is 

door recente activiteiten alsmede een oude bouwvoor geheel onthoofd waardoor 

alleen de diepere sporen bewaard zijn gebleven. Indien de resultaten van het eerste 

proefsleuvenonderzoek58 worden meegenomen dan strekken deze sporen zich 

over bijna het gehele plangebied uit. Het is opvallend dat het voornamelijk kuil- en 

greppelsporen betreffen waaronder twee mogelijke waterputten/-kuilen. Paalsporen 

lijken bijna geheel te ontbreken. Dit kan het gevolg zijn van verstorende processen 

waardoor de paalsporen niet bewaard zijn gebleven of het kan zijn dat er geen of 

nauwelijks op palen gefundeerde structuren binnen het plangebied aanwezig zijn 

geweest. Hier zal in de discussie (hoofdstuk 16) verder worden op in gegaan.

In het westelijke deel van het plangebied is een geul aangetroffen. Deze dateert 

vermoedelijk al uit de Romeinse tijd maar is ook gedurende de middeleeuwen nog in 

gebruik geweest getuige de aardewerk vondsten die in de geulvulling zijn verspoeld, 

gedeponeerd of gedumpt. De geul loopt min of meer noordwest-zuidoost door het 

zuidwestelijke deel van het plangebied. De van oorsprong natuurlijke geul lijkt in 

ieder geval ten dele te zijn uitgegraven/verdiept, mogelijk in de Romeinse tijd maar 

op zijn laatst in de vroege middeleeuwen. Langs deze gegraven waterloop lijkt een 

beschoeiing of kadewand te zijn aangelegd die nog grotendeels in-situ aanwezig 

is. Deze structuur kan worden gevolgd over een lengte van tenminste 55 meter en 

loopt buiten het onderzoeksgebied in noordelijke en zuidelijke richting door. Langs 

de geul werd ook een minimaal 4 meter lang stuk van een ”hekwerk” van staken en 

vlechtwerk gevonden wat onderdeel van de geul heeft uitgemaakt of er mee kan 

worden geassocieerd. Op de oeverzone hebben graafwerkzaamheden, betreding 

en vermoedelijk aanplemping plaatsgevonden die duiden op allerlei vooralsnog 

onbekende activiteiten. Het onderzoek is te fragmentarisch geweest om daar meer 

helderheid over te verkrijgen. Ook in put 5 en put 11 werden geulen aangesneden waar 

paalsporen haaks op de oever in de geulbedding zijn gedreven.

Op een dieper niveau zijn met name sporen uit de Romeinse tijd aangetroffen. Deze 

bevinden zich voornamelijk in de zandige/zavelige ondergrond, in ieder geval in het 

zuiden ter hoogte van put 4 kunnen ze ook voorkomen in afdekkende kleilagen.59 De 

Romeinse sporen betreffen greppel-, paal- en kuilsporen alsmede een crematiegraf. 

Doordat slechts weinig sporen konden worden gecoupeerd is het moeilijk de aard van 

de sporen te duiden. Het onderzoek van het waterbassin door de werkgroep Delft 

waarbij een Romeinse huisplaats is aangesneden lijkt echter exemplarisch te zijn voor 

de overige sporenclusters. De sporen die zijn aangetroffen in het noordelijke deel van 

put 3 zullen naar alle waarschijnlijkheid aansluiten bij de sporen van het waterbassin. 

Ter hoogte van put 8 is eveneens een sporencluster aangesneden. Deze omvat naast 

meerdere paal- en kuilsporen mogelijk ook een wandgreppel. Ten oosten daarvan is 

een Romeins crematiegraf met bijzetting gelegen.

 

58  Eimermann & Opbroek 2009.
59  Het huidige grondwaterpeil hangt ongeveer op dezelfde hoogte als dit niveau waardoor het 

aanleggen van vlak en profielen alsmede het couperen van sporen werd belemmerd. Ook 
tijdens het proefsleuvenonderzoek van het ADC werden de werkzaamheden en interpretatie 
door de natte omstandigheden bemoeilijkt.
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Aardewerk, keramisch bouwmateriaal en mortel uit 
de Romeinse tijd

J. de Bruin

8.1 Inleiding

Op de vindplaats De Lier-Leehove hebben meerdere opgravingscampagnes 

plaatsgevonden. Met name de archeologische begeleiding van het bassin in 2001 

en het onderzoek van Archol in 2014 besloegen grotere arealen. Bij deze beide 

campagnes zijn tevens aanzienlijke hoeveelheden aardewerk uit de Romeinse tijd 

verzameld. Voor het onderzoek van het bassin uit 2001 gaat het om 1316 fragmenten, 

terwijl het onderzoek van Archol 733 scherven heeft opgeleverd. In dit hoofdstuk wordt 

het aardewerkcomplex als een geheel beschreven. Hiervoor is gekozen aangezien 

het grootste deel van het aardewerkcomplex van de campagne uit 2014 afkomstig is 

uit lagen of uit geulen (Tabel 8.1). Het betreffen hier geen gesloten contexten maar 

juist contexten waar Romeinse en middeleeuwse vondsten met elkaar vermengd zijn. 

Waar wel sprake is van een -min of meer-gesloten context zoals een kuil, greppel of 

waterput, is het aantal vondsten per context dermate laag (gemiddeld < 5-10 scherven) 

dat een vergelijking van contexten nauwelijks een meerwaarde heeft. Dit heeft met 

name te maken door het (verschil in) karakter van het onderzoek en de diepte waarop 

de Romeinse sporen zich manifesteerden ten opzichte van de grondwaterstand. Ook 

bij de campagne in 2001 komt het vondstmateriaal voornamelijk uit niet gesloten 

contexten of is de context onduidelijk.

campagne 2001 campagne 2014

context aantal scherven aantal scherven

geul 106

greppel 59 97

kuil 39 136

laag 529 1252

recent spoor 1

waterput 10

8.2 Methoden en technieken

Bij de analyse van het materiaal is de keuze gemaakt het gedraaide aardewerk 

per scherf te determineren en van het handgevormde aardewerk alleen het aantal 

fragmenten en minimum aantal individuen te tellen. De belangrijkste reden hiervoor 

is de beperkte informatie die momenteel uit deze categorie te distilleren is. Zo is het 

aardewerk erg lastig nauwkeurig te dateren en is er sprake van grote gelijkvormigheid 

van het materiaal, waardoor specifieke functies voor het aardewerk nauwelijks 

vast te stellen zijn. Door de scherven te tellen is het wel mogelijk om percentages 

handgevormd aardewerk per context te bepalen, zodat er eventueel uitspraken gedaan 

kunnen worden over de toe- of afname van deze aardewerkgroep gedurende de 

Romeinse periode. Bij het tellen van het handgevormde aardewerk in De Lier is tevens 

gelet op mogelijk daterende kenmerken zoals versiering en magering. Een groot deel 

van het aardewerk is goed geconserveerd. 

Alle vermelde dateringen zijn na Christus, tenzij dit anders vermeld is.

Tabel 8.1 
Aantal Romeinse scherven per context.

8
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8.3 Indeling van het aardewerk

Het aardewerk is opgedeeld in een aantal groepen: terra sigillata (versierd en 

onversierd), Menapisch aardewerk, geverfd aardewerk, metaalglanswaar, Pompejaans 

rood, gladwandig aardewerk, ruwwandig aardewerk, amforen, mortaria, dolia, Low 

lands ware (opgedeeld in een reducerende en oxiderende variant) en handgevormd 

aardewerk. Onder de laatstgenoemde categorie zijn ook enkele keramische objecten 

geschaard. In onderstaande tabel zijn de verschillende aardewerkgroepen met het 

aantal scherven opgesomd. Passende scherven zijn als één exemplaar geteld (Tabel 

8.2). 

Op basis van de tabel kunnen een aantal algemene uitspraken gedaan worden over 

het aardewerkcomplex van De Lier. Allereerst valt de sterke vertegenwoordiging van 

het handgevormde aardewerk op. Dit beeld correspondeert met de verhoudingen 

van andere vindplaatsen in de omgeving van de nederzetting. 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 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. Het assemblage is 

typerend voor rurale nederzettingen in de omgeving van De Lier. 

Aardewerkcategorie Aantal 2001 Aantal 2014 Totaal Percentage

Terra sigillata 18 43 61 3%

Menapisch aardewerk 2 1 3 0%

Geverfd aardewerk 9 30 39 2%

Metaalglanswaar 1 2 3 0%

Pompejaans rood 0 1 1 0%

Gladwandig aardewerk 20 29 49 2%

Ruwwandig aardewerk 75 51 126 6%

Amforen 8 11 19 1%

Mortaria 1 0 1 0%

Dolia 1 3 4 0%

Low Lands Ware reducerend 91 90 181 9%

Low Lands Ware oxiderend 33 46 79 4%

Handgevormd aardewerk 1057 446 1503 73%

Totaal 1316 733 2069 100%

8.3.1 Terra sigillata

In totaal zijn 61 terra sigillatascherven verzameld. Met uitzondering van twee en 

mogelijk drie fragmenten die afkomstig zijn uit een Zuidgallisch atelier, zijn alle 

scherven afkomstig van Oostgallische ateliers, hoewel niet uitgesloten kan worden dat 

er ook Middengallische producten vertegenwoordigd zijn. Er komen zowel onversierde 

als versierde vormen voor.

Versierde terra sigillata 
Er zijn in totaal twaalf fragmenten van versierde terra sigillatavormen gevonden. Het 

gaat uitsluitend om scherven van kommen van het type Dragendorff 3760. Van acht 

fragmenten, afkomstig van maximaal vier kommen, kon de herkomst en datering 

vastgesteld worden. De versierde terra sigillata geeft vaak een eerste indicatie voor 

de datering van de vindplaats waar het materiaal is aangetroffen (Tabel 8.3). Hoewel 

de dateringen van de versierde sigillata vrij ruim zijn, valt op dat Zuidgallische 

60  Dragendorff 1895.

Tabel 8.2 
Totaaltabel van de aangetroffen aardewerk-
soorten uit de Romeinse tijd in De Lier.
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kommen afwezig zijn. Het is eveneens opvallend dat er geen terra sigillatakommen 

uit Rheinzabern zijn aangetroffen. Deze komen in de regio vrijwel altijd voor op 

rurale nederzettingsterreinen. Op basis van de afwezigheid van bovengenoemde 

productiecentra kan de datering van de versierde terra sigillata vanaf 120 tot rond 200 

geplaatst worden.

Aantal Productiecentrum Datering

5 La Madeleine 120-190

1 Argonne 120-220

2 Trier Werkstatt II 145-165

Onversierde terra sigillata
Van de in totaal 49 fragmenten onversierde terra sigillata waren er 17 nader te 

determineren. Het gaat om twee scherven van het bord Dragendorff 18/31 of 31 en 

drie fragmenten van het kommetje Dragendorff 33. Eén fragment is afkomstig van 

de schaal Dragendorff 36 en een andere scherf is toe te wijzen aan het kommetje 

Dragendorff 40. Daarnaast komt een randfragment van het tamelijk zeldzame 

kommetje Dragendorff 46 voor. In totaal elf fragmenten zijn afkomstig van 

wrijfschalen van terra sigillata. De vijf met zekerheid te determineren fragmenten 

zijn alle afkomstig van het type Dragendorff 45. Eén randfragment is voorzien van 

een leeuwenkop (Figuur 8.1). De onversierde terra sigillata dateert in de 2e eeuw en 

enkele vormen, zoals de Dragendorff 40 en 45, zijn voornamelijk vanaf het einde van 

de 2e, maar vooral ook in de 3e eeuw te dateren. Een bodemfragment van een bord in 

Oostgallisch baksel is voorzien van een stempel, die leest als MELAVSVSF (Figuur 8.2). 

Dit stempel kan worden toegewezen aan de pottenbakker Melausus IV, die wellicht in 

Trier werkzaam was en wel tussen 170 en 200.

Tabel 8.3 
Overzicht van de op herkomst en datering 
te determineren versierde terra sigillata-
fragmenten.

Figuur 8.1 
Randfragment met een leeuwenkop (v. 157).

Figuur 8.2 
Bodemfragment van een bord van de potten-
bakker Melausus IV uit Trier (v. 234).
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8.3.2 Menapisch aardewerk

In De Lier zijn drie fragmenten Menapisch aardewerk aangetroffen. Het gaat om 

een twee niet nader te determineren scherven en een randfragment van de potvorm 

Holwerda 11661, met een datering in de 2e eeuw.

8.3.3 Geverfd aardewerk

Er zijn 19 fragmenten geverfd aardewerk gevonden. Dit aardewerk wordt traditioneel 

opgedeeld in een aantal technieken. In dit stuk is gebruik gemaakt van de indeling van 

Brunsting.62 Als naar de verhouding van de verschillende bakseltechnieken gekeken 

wordt (Tabel 8.4), valt op dat techniek b het beste vertegenwoordigd is. De aanwezige 

bakseltechnieken zijn te dateren in de 2e eeuw.

Aantal Baksel

4 Techniek a

11 Techniek b

4 Techniek c

Van de 19 fragmenten konden drie nader gedetermineerd worden. Het gaat over het 

algemeen om bekerfragmenten, een exemplaar van het type Stuart 2c/4d63 in Techniek 

b en 22 fragmenten van het bekertype Niederbieber 3264 (een in techniek b en 21 in 

techniek c). Het grootste deel daarvan is afkomstig van een bijgift uit een crematiegraf 

(s203). Er is slechts één bordfragment voorhanden, in techniek a. De datering van het 

geverfde aardewerk is de gehele 2e eeuw. Alleen de beker van het type Niederbieber 32 

(Figuur 8.3) kan iets later gedateerd worden, namelijk vanaf het midden van de 2e tot 

in de 3e eeuw. 

8.3.4 Metaalglanswaar

Er zijn slechts drie scherven metaalglanswaar gevonden in De Lier. Een fragment 

is afkomstig van het bekertype Niederbieber 33. Over het algemeen wordt 

deze aardewerksoort aan het begin van de 3e eeuw gedateerd. Aangezien deze 

aardewerksoort in zeer kleine fragmenten breekt en donker van kleur is, worden vaak 

61  Holwerda 1923.
62  Brunsting 1937, 70-72.
63  Stuart 1977.
64  Oelmann 1914.

Tabel 8.4 
De verhoudingen tussen de verschillende 
bakseltechnieken van geverfd aardewerk in 
aantallen scherven.

Figuur 8.3 
Kommetje type Niederbieber 32c (v. 295) als 
bijgift uit crematiegraf (s203).
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slechts kleine aantallen van deze aardewerkcategorie verzameld op opgravingen, tenzij 

er intensief gezeefd wordt.

8.3.5 Pompejaans rood

Een randfragment is afkomstig van een bord in Pompejaans rood aardewerk. Dit bord, 

van het type Niederbieber 53b, dateert van 150 tot 300.

8.3.6 Gladwandig aardewerk

Van de 49 scherven konden slechts drie fragmenten nader gedetermineerd worden. 

Twee randfragmenten zijn afkomstig van de gladwandige kruik Stuart 110a en 110b 

met een datering vanaf 90 tot het eind van de 2e eeuw. Eén fragment kon worden 

toegewezen aan het kruiktype Niederbieber 62, met een datering vanaf het begin 

van de 2e tot het einde van de 3e eeuw. Een kruik fragment, uitgevoerd in een 

zachtroze baksel met een witte deklaag en versierd met radstempels, kon niet nader 

gedetermineerd worden (Figuur 8.4). 

8.3.7 Ruwwandig aardewerk

Op de nederzetting zijn 126 fragmenten ruwwandig aardewerk aangetroffen. Hiervan 

waren er 14 te determineren (Tabel 8.5). Het ontbreken van vormen als het oorpotje 

Hofheim 8965 en de slechte vertegenwoordiging van de kookpot Niederbieber 87 

geeft aan dat de begindatering van het aardewerk in de 2e eeuw te plaatsen is. De 

einddatering kan rond het begin van de derde eeuw geplaatst worden, maar sommige 

typen zijn langer in de 3e eeuw gebruikt. Opvallend is het voorkomen van een complete 

kan van het type Niederbieber 96, die in de Romeinse tijd in zijn geheel ingegraven is. 

Het oor is echter van de kan afgebroken en is ook niet bij de opgraving teruggevonden.  

Aantal Type Datering

1 Stuart 201A 40-200

1 Stuart 202 0-300

1 Stuart 216 140-250

1 Niederbieber 87 100-250

6 Niederbieber 89 140-250

1 Niederbieber 96 100-250

1 Niederbieber 97 150-250

1 Niederbieber 104 100-250

1 Niederbieber 111A 150-250

65  Ritterling 1913.

Figuur 8.4 
Kruik fragment met een witte deklaag en 
versierd met radstempels (v. 107).

Tabel 8.5 
Overzicht van de op type en datering te 
determineren fragmenten van het ruwwandig 
aardewerk.
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8.3.8 Amforen

Op de vindplaats zijn 19 fragmenten van amforen gevonden. Slechts één fragment 

kon aan een type toegekend worden; het betreft een randscherf van de amfoor Stuart 

138, met een datering vanaf de 1e tot het midden van de 3e eeuw. Zes fragmenten zijn 

uitgevoerd in het kenmerkende baksel van de Zuid-Spaanse olijfolieamforen en vijf 

scherven zijn vermoedelijk afkomstig van een Zuid-Franse Gauloise wijnamfoor. De 

herkomst van de overige scherven kon niet vastgesteld worden. 

8.3.9 Mortaria

Er is 1 fragment van een niet nader te determineren mortarium gevonden. 

8.3.10 Dolia

Op de nederzetting De Lier-Leehove worden de dolia vertegenwoordigd door vier 

fragmenten, die niet aan een specifiek type toegewezen konden worden. 

8.3.11 Low Lands Ware

Op de vindplaatsen in de omgeving van De Lier worden grote hoeveelheden van dit 

aardewerk aangetroffen. Het is meestal de best vertegenwoordigde groep binnen het 

gedraaide aardewerk. Dit geldt ook voor de nederzetting Leehove. Het aardewerk 

komt voor in twee baksels, te weten een gereduceerde en een geoxideerde variant. 

Voorheen werden deze aardewerkgroepen blauwgrijs en rood aardewerk genoemd.

Figuur 8.5 
Complete ruwwandige kan (Niederbieber 96).
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Low lands ware; reducerende variant
Bij het onderzoek zijn in totaal 181 fragmenten verzameld, waarvan er 44 nader 

te determineren waren (Tabel 8.6). Het typenspectrum vertoont een relatief 

standaardbeeld. De sterke vertegenwoordiging van de komvorm Holwerda 131-134 en 

de voorraadpotten Holwerda 140-142 kan op de meeste vindplaatsen in de omgeving 

van De Lier worden waargenomen. 

Aantal Type Datering

1 Brouwer 13.2 60-250

1 Brouwer 13.6 60-250

3 Holwerda 131 60-250

4 Holwerda 133 60-250

2 Holwerda 134 60-250

2 Holwerda 140 60-250

9 Holwerda 141 60-250

17 Holwerda 141/142 60-250

5 Holwerda 142 60-250

Low lands ware; oxiderende variant
Op de vindplaats zijn 79 fragmenten van de oxiderende variant van de Low lands 

ware gevonden, waarvan er vier nader te determineren waren (Tabel 8.7). Het 

vormenspectrum van deze aardewerkcategorie is niet erg breed. 

Aantal Type Datering

1 Brouwer 13.2 60-250

1 Niederbieber 89 140-250

2 Van der Werff 2/3 60-250

8.3.12 Handgevormd aardewerk, inclusief keramische objecten

De best vertegenwoordigde aardewerkgroep in De Lier is het handgevormd aardewerk 

met 1503 fragmenten. Het aardewerk is voor het overgrote deel erg eenvormig en past 

binnen de typologie die door Bloemers is gepubliceerd.66 Het gaat vrijwel uitsluitend 

om grote en middelgrote potten. De potten zijn regelmatig aan de onderzijde 

besmeten; dit is vermoedelijk geen decoratie maar bedoeld om de grip op de pot te 

verbeteren. Twee wandscherven zijn secundair verwerkt tot speelschijf. Binnen het 

materiaal dat in 2001 is verzameld zijn aanwijzingen gevonden voor de productie of 

raffinage van zout; zo bevatten twee fragmenten een soort verglaasde zoutaanslag. 

Ook komt een massief aardewerken staafje voor, dat als briquetage-aardewerk kan 

worden beschouwd. Vergelijkbare objecten komen voor in de regio rond De Lier.67 Ook 

komen enkele scherven van zoutcilinders voor. 

8.4 Keramisch bouwmateriaal en mortel

In totaal zijn 368 fragmenten baksteen en acht stuks mortel gevonden. Het grote 

aantal baksteenfragmenten is opvallend gezien de beperkte omvang van het 

onderzoek in De Lier. Minstens zo opvallend is de samenstelling (Tabel 8.8), waarbij 

niet alleen dakpanfragmenten maar ook bouwmateriaal dat geassocieerd kan worden 

met een vloerverwarmingssysteem (hypocaustum). Het aantreffen van muurpleister is 

eveneens opvallend. Mogelijk zijn dit alle aanwijzingen voor de aanwezigheid van een 

stenen gebouw met vloerverwarming in de omgeving van de vindplaats.  

66  Bloemers 1978.
67  Besselsen 2004, 30; De Bruin 2004a, 5.

Tabel 8.6 
Overzicht van de op type en datering te 
determineren fragmenten van de Low lands 
ware, reducerende variant.

Tabel 8.7 
Overzicht van de op type en datering te deter-
mineren fragmenten van de Low lands ware, 
oxiderende variant.
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Materiaal Type Aantal Opmerkingen

Baksteen Tegula 107

Baksteen Imbrex 40

Baksteen Later 2

Baksteen Hypocausttegel 3 1 Compleet

Baksteen Later/hypocausttegel 2

Baksteen Tubulus 5

Baksteen Indet 201

Mortel Muurpleister 8

Acht fragmenten keramisch bouwmateriaal zijn voorzien van bewuste indrukken. 

Het gaat om de indruk van een bespijkerde schoenzool op een imbrexfragment en 

om zeven stempels, waarvan er zes zijn toe te wijzen aan de Classis Germanica Pia 

Tabel 8.8 
Samenstelling van het keramische bouw-
materiaal en de mortel uit De Lier. 

Figuur 8.6 
Vlootstempels Classis Germanica uit 
Leehove (figuur a-e: campagne 2014, 
f-g: campagne 2001 (waterbassin), h: 
campagne 2001 (bron: Bult & Groen 
2009, afb. 20).
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Fidelis (Figuur 8.6). De zevende, die op een complete hypocausttegel staat, is niet 

leesbaar, maar gezien de overeenkomstige vorm met de andere stempels is ook deze 

toe te wijzen aan de Classis Germanica, de Romeinse vloot. Tezamen met twee eerder 

gevonden stempels van de vloot op dit terrein68 maakt dit De Lier-Leehove tot een 

van de belangrijkste vindplaatsen van vlootstempels in West-Nederland. Dit versterkt 

het vermoeden dat in de omgeving van de vindplaats een steunpunt van de Classis 

Germanica aanwezig is geweest.  

8.5 Contexten

Slechts een beperkt aantal Romeinse aardewerk vondsten (ca. 15 %) is afkomstig uit 

gesloten contexten zoals kuilen, paalgaten, greppels en waterputten (n=341). Het 

gros van het materiaal is daarnaast ook gedetermineerd als inheemse waar en heeft 

zodoende weinig daterende kenmerken. Indien gekeken wordt naar de verschillende 

ruimtelijk te onderscheiden contexten dan kan het volgende worden gesteld:

8.5.1 Romeinse huisplaats (campagne 2001)

De (huis)greppels bij de huisplaats uit de campagne van 2001 bevatten voornamelijk 

inheems materiaal maar ook een scherf van een geverfde beker (techniek b) en een 

tegula. Uit de naastgelegen kuilen komen een imbrex en tegula, een scherf geverfd 

aardewerk (techniek a) en terra sigillata kom (type Dragendorff 37), maar vooral ook 

weer inheems materiaal (waaronder type Holwerda 131/134 en 141). Een datering kan 

in de 2e en 3e eeuw worden gesteld.

8.5.2 Romeinse sporen in nabijheid huisplaats (put 3, campagne 2014)

Ook hier wederom een groot aandeel aan inheems aardewerk. Uit twee greppels 

waren daarnaast een terra sigillata wrijfschaal (type Dragendorff 43/45) en terra 

sigillata wrijfschaal (type Dragendorff 45) afkomstig. Uit de kuilen kwamen daarnaast 

nog een kom (type Holwerda 131) en een bord (type Brouwer 13,6) voor. De waterput 

leverde nog fragmenten op van een amfoor en meerdere terra sigillata scherven 

waaronder van een kom (type Dragendorff 37), wrijfschaal (type Dragendorff 45met 

leeuwenkop) en een bord (type onbekend). Ook hier valt de datering in de 2e en 3e 

eeuw.

8.5.3 Romeinse sporen ter hoogte van crematiegraf (put 8, campagne 
2014)

Uit een greppel (s206) bevond zich een fragment van een kookpot met radstempel 

(type Holwerda 141/142) en een niet nader te determineren terra sigillata scherf. 

Uit verscheidene kuilen (S302, 303 en 304) bevonden zich scherven geverfde waar 

(techniek a en b), fragment van een kookpot (type Holwerda 141/142), fragment van 

een amfoor en een terra sigillata scherf (vermoedelijk type Niederbieber 16). Ook hier 

valt de datering in de 2e en 3e eeuw.

68  Bult & Groen 2009, 43-44.
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8.6 Conclusie

Het aardewerk uit De Lier kan globaal gedateerd worden vanaf de periode rond 100 

tot in de 3e eeuw. Het overgrote deel van gedraaide aardewerk is in deze periode 

te dateren. Het gedraaide aardewerk is zonder uitzondering aangevoerd. Het gaat 

om importen uit Frankrijk, Duitsland en België. De zogenaamde Low Lands Ware is 

afkomstig uit Bergen op Zoom. Door het gefragmenteerde karakter van het onderzoek 

in De Lier zijn geen gedetailleerde uitspraken te doen over het karakter van het 

aardewerkcomplex. Wel is de sterke vertegenwoordiging van het handgevormde 

aardewerk een indicatie dat het hier om een rurale nederzetting gaat. Indien naar de 

verspreiding van de verschillende contexten gekeken wordt kan gesteld worden dat op 

basis hiervan geen chronologische verspreiding of fasering gegeven kan worden. Het 

geheel aan sporen kan uit dezelfde periode stammen maar dit is allerminst op basis 

van het aardewerk alleen vast te stellen. Daartoe is met name het gravend onderzoek 

te beperkt geweest.
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Aardewerk uit de vroege middeleeuwen

F. van Spelde

9.1 Inleiding

Tussen het vondstmateriaal van de opgraving De Lier-Leehove zijn in totaal 204 

fragmenten aardewerk aangetroffen die konden worden toegewezen aan de vroege 

middeleeuwen, specifiek in de Karolingische periode. Zover bekend is tijdens de 

archeologische begeleiding van het waterbassin in 2001 geen middeleeuws aardewerk 

aangetroffen of verzameld.

9.2 Bakseldeterminatie

Voor de bakseldeterminatie is grotendeels gebruik gemaakt van het systeem dat door 

Verwers en Van Es is opgezet voor het Karolingische materiaal van Dorestad.69 Dit 

systeem volgende zijn er per scherf een aantal variabelen genoteerd zoals de grootte 

van de magering, hardheid van het baksel, kleur van de buitenkant van de scherf, de 

oppervlaktebehandeling en eventuele versiering. Voor deze analyse is alleen gebruik 

gemaakt van de codes van de vormen van het aardewerk en niet de bakselcodes 

voor het draaischijfaardewerk, die gebruikt worden in de publicatie van Dorestad. 

De bakselvariabelen zijn echter wel zo genoteerd dat voor een eventueel toekomstig 

vergelijkend onderzoek de bakselcodes nog wel zouden worden kunnen toegepast. 

Binnen de baksels is een eerste tweedeling te maken tussen het aardewerk wat 

op de draaischijf is vervaardigd, en het aardewerk wat handgevormd is. De laatste 

categorie is in deze opgraving vertegenwoordigd door 35 fragmenten (17,1%). Het 

handgevormde aardewerk is verder onder te verdelen in drie baksels op basis van de 

magering (steengruis, schelpgruis en fijn materiaal zoals zand). Steengruismagering 

komt voor in 23 van de 35 fragmenten, terwijl schelpgruis in slechts vijf fragmenten is 

aangetroffen, en zandmagering in zeven fragmenten. Handgevormd aardewerk met 

steengruismagering komt al vanaf de prehistorie voor en is daardoor lastig te dateren. 

De vorm van het aardewerk verandert echter wel van ei- of emmervormige potten naar 

kogelpotten in de 8e eeuw. Door het ontbreken van duidelijke bodemfragmenten in dit 

assemblage kan de vorm van de handgevormde potten echter niet dienen als daterend 

element. Ook zandmagering in handgevormd aardewerk is niet tijdspecifiek. Dit is 

wel het geval met schelpgruismagering, wat Verwers en Van Es op basis van Duitse 

literatuur hoofdzakelijk plaatsen in de 9e eeuw.70

Het Karolingische draaischijfaardewerk in West-Nederland is hoofdzakelijk 

importmateriaal uit het Duitse Rijnland, waarbij producten uit Mayen, Badorf en 

Walberberg het meest voorkomen.71 Het aardewerk is op grote schaal in deze plaatsen 

geproduceerd volgens een gestandaardiseerd proces, waardoor de kwaliteit van de 

producten vrij constant is. De potten zijn doorgaans middelhard gebakken (Figuur 9.1), 

maar komen ook regelmatig hard gebakken voor (zogenaamd ‘klinkend-hard’). 

Het draaischijfaardewerk is vrijwel altijd gemagerd met fijn tot middelgrof zand, 

en in sommige gevallen lijken er helemaal geen toevoegingen aan de klei te zijn 

gedaan. Hoewel het Karolingische aardewerk deels in de dezelfde productiecentra zijn 

69  Van Es & Verwers 1980.
70  Van Es & Verwers 1980, 122.
71  De Koning 2012, 124-126.
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gemaakt als het voorgaande Merovingische aardewerk, onderscheid het Karolingische 

materiaal zich door een over het algemeen dunnere wand en bodem, een fijnere 

magering en daardoor een minder grof oppervlak, en een ander vormenspectrum 

en versieringspatroon. Het vormenspectrum is in de vroege middeleeuwen vrij 

beperkt en bestaat uit amforen, grote voorraadpotten, kannen, tuitpotten, (veld)

flessen, middelgrote kook- en voorraadpotten, kommen of kleine schalen, bakpannen 

en mogelijk bekers.72 In het voor dit onderzoek bekeken assemblage konden 43 

fragmenten Karolingisch draaischijfaardewerk worden toegewezen aan een vormtype. 

Het grootste deel daarvan, 39.5%, is afkomstig van middelgrote kookpotten, welke 

waarschijnlijk werden gebruikt voor de voedselbereiding op huishoudelijk niveau. 

Daarnaast was 27.9% afkomstig van reliëfbandamforen, gebruikt voor het transport 

en/of de opslag van goederen.73 De overige vormen bestonden uit objecten die ook 

kunnen worden geplaatst in een huishoudelijke context, zoals grote voorraadpotten 

(14%), kleine en middelgrote potten (14%) en een mogelijke beker (2%). Tussen het 

materiaal bevond zich ook een randfragment van een zeer grote vorm die niet bekend 

is uit het vormenspectrum van Dorestad. Dit fragment viel tevens op door het fijne 

baksel en de gegladde, gepolijste buitenkant. Het baksel deed sterk denken aan die 

van Merovingische knikwandpotten, hoewel het duidelijk een ander vorm betreft. 

Daarnaast werd er één grijs gebakken fragment gevonden met een geglad oppervlakte 

waarop een versiering van gekruiste lijnen was ingekrast. Mogelijk is dit een fragment 

van wat De Koning ‘proto Tatinger waar’ noemt.74 Vergelijkbare fragmenten zijn 

gevonden in de opgraving Dorestad Hoogstraat 0-IV. Die fragmenten bleken 

afkomstig van knikwandpotten (type EM W VII, ‘Eingeglättete Linien’, decoratiepatroon 

C3).75 De bodemfragmenten die in dit assemblage zijn aangetroffen zijn op enkele 

uitzonderingen na lensvormig. Deze vorm ontwikkeld zich in de tweede helft van de 7e 

eeuw vanuit de platte bodem die typerend is voor Merovingische tonpotten.76 

72  De Koning 2012, 130; Van Spelde 2012
73  Hoewel regelmatig wordt aangenomen dat de amforen enkel voor transport dienden (bv. 

Bult 2012, 237), zullen de grote potten ongetwijfeld na transportdoeleinden niet zomaar zijn 
weggegooid maar zijn hergebruikt voor opslag in de nederzetting.

74  De Koning 2012, 167
75  Van Es & Verwers 2009, 144 
76  Nieveler & Siegmund 1999, 19; Van Spelde 2014, 102-103
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Figuur 9.1 
Aantal scherven draaischijfaardewerk per 
hardheid (1=zacht, 2=middel, 3=hard).
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Twee aangetroffen bodemfragmenten hadden een platte onderkant in plaats van een 

lensvormige, waarvan één op basis van het baksel kon worden toegewezen aan de 

laat-Merovingische of eventueel de vroeg-Karolingische periode.

9.3 Datering en karakter van het middeleeuwse assemblage als 
geheel

Het assemblage middeleeuws aardewerk van de opgraving De Lier Leehove dateert 

vrijwel uitsluitend in de Karolingische periode. Een deel kan door het ontbreken van 

deterministische kenmerken niet nader worden gedateerd dan ‘vroegmiddeleeuws’, 

en een vijftal fragmenten is mogelijk te dateren in de Merovingische periode. Mocht 

dit inderdaad zo zijn, dan zullen het objecten zijn geweest die lang in omloop zijn 

geweest voordat ze zijn afgedankt. Echter, duidelijk karakteristieke fragmenten uit 

de voorgaande Merovingische periode, alsmede de latere Ottoonse periode, zijn niet 

aangetroffen. Hieruit mag worden afgeleid dat de middeleeuwse fase van de opgraving 

Leehove kortstondig is geweest, waarschijnlijk beperkt van enkele jaren tot enkele 

decennia. Verwers & van Es hebben in de publicatie van de vondsten uit Dorestad uit 

1980 een datering toegekend aan de afzonderlijk Karolingische vormen op basis van 

het daar aangetroffen materiaal. In Tabel 9.1 zijn de aangetroffen types weergegeven 

met daarachter de datering volgens de Dorestad publicatie, waarmee de datering van 

het assemblage nog enigszins kan worden aangescherpt. Van de geïdentificeerde types 

is het grootste deel te dateren in de tweede helft van de 8e, en eerste helft van de 9e 

eeuw.

Type Aantal in assemblage Datering (Verwers & van Es 1980)

h1a 2 Vanaf 750, zwaartepunt vanaf 800

h1b 2 Vanaf 800

w1 1 Vanaf 750, zwaartepunt vanaf 800

w1a 2 Vanaf 750, zwaartepunt vanaf 800

w2c 2 750-900, zwaartepunt 750-850

w3a 7 725-900, zwaartepunt 750-850

w3b 2 725-900, zwaartepunt 750-850

w3c 1 725-800

w3e 1 Onbekend

w3f 2 Onbekend

w4 1 750-850

w5a/w6a? 1 675-775, zwaartepunt 700-750

w5a? 1 675-775, zwaartepunt 700-750

Zoals eerder aangegeven is het vormenspectrum aangetroffen in deze opgraving, 

met een groot aandeel kleine en middelgrote (kook)potten, vrij typerend voor een 

huishoudelijke context. Grote aantallen vormen die meer samenhangen met een 

handelsnederzetting, zoals de reliëfbandamfoor, ontbreken. Waarschijnlijk is het 

materiaal dus afkomstig van een huisplaats die zich bevond op korte afstand van 

het aangetroffen materiaal. Het lage aantal Karolingische scherven in het totale 

assemblage geeft tevens een indicatie dat dit deel van de nederzetting een zeer 

geringe omvang had, en/of een korte levensduur had. 

 

Tabel 9.1 
Types met aantallen en datering aangetroffen 
in De Lier Leehove.
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Natuursteen

S. Knippenberg

10.1 Inleiding

Het veldwerk heeft in aantal een bescheiden hoeveelheid steen van 118 stuks 

opgeleverd. Dit aantal kon worden teruggebracht tot 92 items, waarbij onder ‘item’ 

alle fragmenten zijn gegroepeerd, die aan elkaar passen. De breuk heeft in dit geval 

een post-depositionele en geen intentionele oorzaak. Het gaat gemiddeld om grote 

items die tezamen een gewicht vertegenwoordigen van 54,9 kg. Het meeste materiaal, 

67 items, is tijdens het machinaal verdiepen van een van de bodem- of cultuurlagen 

aangetroffen. De overige 25 items zijn uit grondsporen afkomstig.

Binnen het assemblage kan een onderscheid gemaakt worden tussen drie groepen. 

In aantal en gewicht bestaat verreweg de grootste groep uit geïmporteerd 

bouwmateriaal. Daarnaast wordt een kleinere groep vertegenwoordigd door 

onbewerkt riviergrind van uiteenlopende omvang en tenslotte is een klein aantal 

werktuigen herkend, die vermoedelijk allemaal zijn geïmporteerd.

Tijdens de begeleiding van het waterbassin in 2001 zijn drie stuks steen aangetroffen. 

Het betreffen twee fragmenten leisteen en een stuk tufsteen. De vondsten zijn in het 

kader van deze analyse niet opnieuw bekeken.

10.2 Bouwmateriaal

10.2.1 Tufsteen

Het bouwmateriaal omvat een grote diversiteit aan steensoorten. Al deze 

steensoorten vertegenwoordigen materialen die vanaf de Romeinse tijd gemijnd 

zijn voor de constructie van stenen gebouwen of funderingen. Tufsteen is het meest 

vertegenwoordigd. Dit door wind afgezet vulkanisch materiaal, is een relatief zacht 

gesteente. Het in De Lier-Leehove 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, en is van daaruit wijd verspreid 

binnen het noordelijk deel van het Romeinse rijk.77 Men treft het veelvuldig aan binnen 

belangrijke Romeins-Nederlandse vindplaatsen, met name de legerplaatsen (castra 

en castellae), en grote nederzettingen.78 Ook na de Romeinse tijd, tot zelfs in de 20e 

eeuw, blijft het een veel gebruikte bouwsteen.79 

De in De Lier–Leehove aangetroffen tufsteen items betreffen in alle gevallen 

fragmenten van wat waarschijnlijk grotere bouwblokken zijn geweest. Sommige 

fragmenten hebben een gerond uiterlijk, hetgeen mogelijk suggereert dat de blokken 

na fragmentatie zijn hergebruikt. Onder het materiaal is het percentage verbrand 

materiaal gering. 

77  Kars 1982.
78  Bechert 1983; Van Enckevoort & Thijssen 2004.
79  Dubelaar, 2002.

10



94 De Lier Leehove

10.2.2 Kalksteen

Daarnaast omvat het bouwmateriaal een grote diversiteit aan kalkstenen. Kolenkalk, 

diverse variëteiten kalkzandsteen, diverse variëteiten bioclastische kalksteen en 

een oolitische kalksteen zijn herkend. Kolenkalk, vaak ook wel Belgische hardsteen 

genoemd, is het best van deze kalkstenen vertegenwoordigd.80 Dit is een fijnkorrelige 

donkergrijze kalksteen met een klein aandeel witte fossielfragmenten, die elkaar 

niet raken maar “drijven” in de fijnkorrelige matrix. In het classificatiesysteem van 

Dunham81 wordt dit een wackestone genoemd. Het ontleent zijn donkere kleur aan een 

hoog gehalte bitumen.82 Het komt voor in afzettingen uit het Vroeg-Carboon, die in 

de Belgische en Noord-Franse Ardennen dagzomen.83 Daar wordt het ook nu nog op 

grote schaal gewonnen als grondstof voor bouw- en sierstenen.84 Sporadisch treft men 

het ook in de Maasafzettingen aan.

De kolenkalk komt in relatief kleine fragmenten voor met een sterk uiteenlopende 

vorm. Net als bij het tufsteen zal veel van dit materiaal oorspronkelijk aan grotere 

stenen hebben toebehoord. Het percentage verbrand materiaal is hoger onder deze 

kalksteen. 

Onder de kalkzandstenen bestaat variatie in korrelsamenstelling en cement. Alle 

typen zijn in kleine aantallen aangetroffen. Een witte tot licht beige kalkzandsteen is 

opgebouwd uit doorzichtige (waarschijnlijk kwarts) en zwarte korrels die verkit zijn in 

een fijne kalkmatrix (micriet). De korrels raken elkaar en zijn dus als het ware op elkaar 

gestapeld, waarbij de holtes zijn opgevuld met cement. In de classificatie van Dunham 

wordt dit een packstone genoemd.85 Dergelijke kalkstenen komen voor in afzettingen 

uit het Eoceen in België. Onder de in De Lier–Leehove aangetroffen stukken is een 

groot gerond waarschijnlijk hergebruikt fragment aanwezig. Daarnaast is een variëteit 

herkend uitsluitend bestaande uit kwartskorrels die zijn verkit in een wit krijtachtig 

cement.

 Buiten de kolenkalk zijn meer bioclastische kalkstenen aangetroffen. Een witte 

bioclastische packstone bestaande uit een hoge dichtheid aan fossielen verkit in 

een fijn cement is eenmaal op een duidelijk hoekig bouwblok met een inkeping 

waargenomen.86 Buiten deze packstone zijn er één of meerdere wackestones herkend, 

waarbij net als bij de kolenkalk een lagere hoeveelheid fossielen “drijven” in een 

fijnkorrelige matrix. Mogelijk dat deze afkomstig zijn uit Noord-Frankrijk.87 Het 

meeste van deze materialen zijn net als de kolenkalk in de vorm van kleinere hoekige 

fragmenten aanwezig. 

Tenslotte komt ook een oolitische kalk voor. Dit is een packstone geheel opgebouwd 

uit ovale symmetrisch geronde korrels (oöiden) verkit in een cement. Eerder onderzoek 

heeft uitgewezen dat Noord-Frankrijk, waar meerdere variëteiten gemijnd zijn, 

mogelijk een herkomstgebied is van deze in Nederland gebruikte kalk.88  

10.2.3 Leisteen

Een klein aandeel binnen het bouwsteen wordt gevormd door leisteen. Ook dit 

plaatvormige metamorfe gesteente werd sinds de Romeinse tijd gewonnen als 

80  Dubelaar 2002; Verhofstad & Van den Koppel 2006, 72.
81  Dunham 1962.
82  Verhofstadt & Van den Koppel 2006, 72-73.
83  Dubelaar 2002; Verhofstadt & van den Koppel 2006, 72-73.
84  Verhofstadt & van den Koppel 2006, 72-73.
85  Dunham 1962.
86  Een packstone volgens de classificatie van Dunham 1962.
87  E. Kars 2000, 150; H. Kars & Broekman 1981.
88  Kars & Broekman 1981.
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bouwmateriaal, met name voor het gebruik als dakbedekkingtegels.89 De Duitse Eifel, 

Zuid-België en Noord-Frankrijk zijn belangrijke mijngebieden geweest.90 Onder het 

materiaal zijn twee variëteiten herkend, beide donkergrijs van kleur: één heeft een 

metallic glans, de ander is doffer van uiterlijk. In alle gevallen gaat het om fragmenten 

van dakbedekkingsplaten.

10.3 Grondstoffen

Buiten de bouwmaterialen bevinden zich binnen De Lier–Leehove nog enkele 

geïmporteerde grondstoffen. Deze zijn uitsluitend met werktuigen geassocieerd. Het 

vulkanische poreuze tefriet uit de Eifel is op enkele fragmenten van maalsteenschijven 

herkend. De fragmenten zijn te klein, en vaak in veel kleinere fragmenten 

uiteengevallen, en weinig diagnostisch om te kunnen vaststellen of het om Romeinse 

dan wel vroegmiddeleeuwse schijven gaat. Daarnaast is het enige aan slijpgereedschap 

gerelateerde werktuig een fragment van een staafvormige wetsteen met vierkante 

doorsnede op een fijne grijsgroene zandsteen.

Tenslotte is een kleine groep riviergrind aanwezig. Het bestaat bijna uitsluitend uit 

complete rolstenen, fragmenten zijn in de minderheid. Het percentage verbrand is laag 

te noemen. Onder dit grind bevinden zich vuursteen, melkwitte gangkwarts, kwartsiet, 

zandsteen en enkele moeilijk te bepalen licht metamorfe gesteentes. Met name de 

eerste vier steensoorten zijn veelvoorkomende gesteentes in de riviergrinden van 

Rijn en Maas. De aanwezigheid van een vuurstenen Maasei suggereert in ieder geval 

dat Maasgrinden zijn geëxploiteerd. In hoeverre men zelf grindontsluitingen bezocht 

heeft of dat veel van de grinden samen met gemijnde bouwmaterialen werden mee 

verhandeld is momenteel niet duidelijk en verdient nadere studie, wellicht op regionaal 

niveau. 

10.4 Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat het natuursteen van De Lier–Leehove bestaat uit 

een grote verscheidenheid aan steensoorten, die vooral te koppelen zijn aan een 

aanzienlijke hoeveelheid bouwmateriaal. De verscheidenheid is kenmerkend voor 

Romeinse sites in West-Nederland waar steenbouw is toegepast.91 Ook wordt het veel 

in vroegmiddeleeuwse sites gevonden, waar Romeins materiaal is hergebruikt.92 Al het 

bouwmateriaal uit De Lier-Leehove is gefragmenteerd en het geronde karakter van 

veel fragmenten duidt mogelijk op een dergelijk hergebruik.

Het steenmateriaal van deze vindplaats biedt potentiële invalshoeken voor nader 

onderzoek. Zo biedt een nadere petrografische studie potentie voor het bepalen van 

de herkomst van de diverse werktuig- en bouwmaterialen . Dit geldt met name voor 

het nader specificeren van de enige zandsteenvariëteit geassocieerd met slijpgereed-

schap alsmede de specifieke kalk- en leistenen bouwmaterialen, zodat deze gekoppeld 

kunnen worden aan bepaalde mijnbouwlocaties. Ook is het zinvol om te zien in 

hoeverre het van oorsprong Romeinse bouwmateriaal eventueel in vroegmiddeleeuse 

context is hergebruikt en waartoe dit hergebruik dan diende.

 

89  Dubelaar 2002; Janse 1986.
90  Dubelaar 2002; Janse 1986.
91  Zie bijv. Knippenberg 2012.
92  Knippenberg 2008; 2012.
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Metaal

11.1 Inleiding

Bij het onderzoek zijn 48 metalen objecten gevonden. Het gaat om 39 objecten van 

ijzer, 3 van koperlegering, 6 van lood en 2 objecten van een niet nader bepaald metaal. 

Een groot deel van de objecten is afkomstig uit de afdekkende lagen (N=36). De sporen 

leverden in totaal 14 objecten op. 

Alle objecten zijn ter beoordeling aangeboden aan de firma Restaura uit Haelen, 

waarna een deel onderzocht is door middel van röntgen. Op basis daarvan is een 

selectie van de objecten geconserveerd.

ijzer koperlegering lood onbekend

spijker/staafje 30

armband? 1

indet 2 2 2

gereedschap 3

overig 2

metaalbewerkingsafval 2

munt 1

plaatje 1

plaat met inscriptie 1

sleutel 1

spinklos 1

11.2 Determinatie

In Tabel 11.1 is de determinatie van de verschillende objecten weergegeven per 

categorie en metaalsoort. Meer dan de helft van de objecten bestaat uit (fragmenten 

van) ijzeren spijkers (N=30) die kunnen dateren van de Romeinse tijd tot in de Nieuwe 

tijd. Bij de overige objecten is de datering ook veelal onduidelijk. Een deel van het 

materiaal moet duidelijk in de Romeinse tijd geplaatst worden. Een spectaculair object 

in deze categorie is een fragment van een bronzen plaat met resten van een inscriptie. 

Mogelijk gaat het om een fragment van een militair diploma. De plaat en inscriptie 

worden hieronder apart besproken.

Een ander object dat met zekerheid in de Romeinse tijd gedateerd kan worden betreft 

een bronzen munt (v. 229). Het gaat om een sestertius van Antoninus Pius (138-161) 

geslagen in Rome (Figuur 11.1).93

93  Determinatie drs. P. Beliën, De Nederlandsche Bank. De munt is geregistreerd in NUMIS onder 
nummer 1130147. 

Tabel 11.1 
Determinatie metalen objecten De Lier – 
Leehove.

Figuur 11.1 
Sestertius van Antoninus Pius.
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Figuur 11.2 
Ring van koperlegering, mogelijk een 
armband.

Figuur 11.3 
IJzeren sleutel.

Figuur 11.4 
Mogelijke spinklos.
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Een dunne ring van koperlegering met een diameter van ongeveer 5 cm is mogelijk als 

armband te interpreteren. De armband heeft een D-vormige doorsnede en is aan de 

buitenzijde geribbeld. De uiteindes zijn aan elkaar vast gesoldeerd (Figuur 11.2). 

In spoor 101 (dat gedateerd is in de middeleeuwen maar ook Romeinse vondsten 

bevatte) is een complete ijzeren sleutel gevonden (Figuur 11.3). Een vergelijking met 

Romeinse sleutels leverde geen goede parallel op.94 De sleutel lijkt daarom jonger 

gedateerd te moeten worden, in de middeleeuwen of Nieuwe tijd.

De overige objecten lijken ook eerder in de middeleeuwen of recenter gedateerd te 

moeten worden. Daaronder bevinden drie fragmenten van ijzeren gereedschappen, 

waaronder een fragment van een zaagblad afkomstig uit een Romeinse of 

middeleeuwse geul (spoor 160), een fragment van een mes uit spoor 106 

(datering middeleeuwen) en een fragment van een schaar uit spoor 163 (datering 

middeleeuwen). 

Een datering in de middeleeuwen of Nieuwe tijd geldt waarschijnlijk ook voor een 

conisch object met centrale doorboring en aan de buitenzijde versierd met ribbels. 

Vermoedelijk heeft het object als gewicht of als spinklos dienstgedaan.  

11.3 Fragment van een bronzen plaat met resten van een 
vijfregelige inscriptie

T. Derks

Zoals aangegeven is tijdens de eerste fase van het onderzoek een bronzen plaat met 

inscriptie aangetroffen tijdens het verdiepen naar het tweede vlak. De plaat komt dus 

niet uit een spoor maar uit een laag die het Romeinse niveau afdekt.  

94  Vgl. www.romanlocks.com

Figuur 11.5 
De bronzen plaat met inscriptie.
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11.3.1 Beschrijving

De afmetingen van de plaat bedragen: H. 106 mm; br. 98 mm; dikte 3,5-4 mm; gewicht 

174 gr (Figuur 11.5). Het fragment is rondom afgebroken; er is niets van een antieke 

zijde bewaard. De letters zijn ca. 12 mm hoog en zijn dankzij een diepe gravering 

meestal goed leesbaar. Opvallend zijn de lange schreven van de letters A, M en V. In 

regel 3 valt een ligatuur van een I en een N te noteren. Op de breuk is aan het eind van 

regel 2 nog de aanzet van de rechte hasta van een letter te zien, die gezien de context 

als een E moet worden gelezen. Aan het eind van regel 3 is nog de rechte hasta van een 

niet nader te identificeren letter te zien. Onzeker is of in regel 5 tussen de A en M een 

woordscheidingsteken is aangebracht. Omdat de inbreuk op het antieke oppervlak ter 

plaatse ondieper is dan die van de letters, deze zich niet precies tussen de beide letters 

en niet precies op halve letterhoogte bevindt en geen duidelijke slagen van een beitel 

herkenbaar zijn, is deze onregelmatigheid als een beschadiging beschouwd. 

De tekst kan als volgt worden gelezen:

[---]Ṇ[---]

[---]+ ITAQVẸ[---]

[---]T IN M STA+[---]

[---]ADMO+[---]

[---]A MO[---]

[---]n[---] 

 [---] itaque [---] 

[---] t i͡n M. Sta[---]

 [---] admo[dum? ---]

[---]amo[---]

11.3.2 Interpretatie

De slechts fragmentair bewaarde tekst geeft geen uitsluitsel over zijn auteur en 

nauwelijks over de inhoud. Materiaalgebruik en dikte van de schriftdrager maken 

echter direct duidelijk dat het fragment niet kan behoren tot een van de gangbare 

categorieën inscripties. Grafinscripties bevinden zich meestal op steen; in samenhang 

met het weinige dat de tekst over de inhoud prijsgeeft, kan direct worden uitgesloten 

dat het hier om een grafinscriptie gaat. Inscripties op brons kennen we vooral 

van bronzen sokkels van beeldjes die als wijgeschenken in heilig dommen werden 

achtergelaten, van plaatjes –al dan niet in de vorm van een tabula ansata– die 

aan objecten werden vastgemaakt om deze daarmee als persoonlijk eigendom te 

markeren, of van militaire diploma’s die, zoals bekend, werden uitgereikt aan soldaten 

van de praetoriaanse en stedelijke cohorten en de bereden lijfwacht van de keizer (de 

equites singulares Augusti) in Rome, aan soldaten van de twee vlooteenheden in Italië 

en aan de in de provincies gelegerde auxiliarii. De schriftdragers van zulke inscripties 

zijn echter zelden dikker dan 1-2 mm. De relatief grote dikte van de plaat (3,5-4 mm) 

in combinatie met de hoogte van de letters (12 mm) wijst uit dat het hier om een 

ander type tekst gaat die gegraveerd moet zijn geweest op een grotere bronzen plaat. 

Hoewel er een zekere relatie tussen de omvang van een plaat en haar dikte bestaat, is 

de variatie zodanig dat over de omvang van de plaat waarvan het fragment uit De Lier 

deel uitmaakte weinig meer valt te zeggen dan dat deze een hoogte en breedte van 

zeker enige decimeters kan hebben gehad.95

95  Ter vergelijking: de in Rome gepubliceerde keizerlijke decreten waarmee soldaten uit de 
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Bronzen platen waren in het westelijk deel van het Romeinse het gangbare medium 

voor de bekendmaking van belangrijke besluiten van de Romeinse overheid.96 Te 

denken is aan senaatsbesluiten en keizerlijke decreten en edicten. Ook redes van 

de keizer waarin deze een gemeenschap of groep individuen bepaalde privileges 

verleende konden op bronzen platen worden gepubliceerd; een mooi voorbeeld van 

dit laatste type levert een recent gevonden fragment van een bronzen inscriptie uit 

Naaldwijk.97 Tenslotte kan nog worden gedacht aan gemeentewetten of aan besluiten 

van de stadsraad.

De bewaarde tekst biedt slechts weinig aanknopingspunten voor een idee van de 

inhoud en het precieze karakter van de oorspronkelijke tekst. Het enige woord dat met 

zekerheid kan worden gereconstrueerd is in regel 2 het bijwoord of voegwoord itaque, 

dat ‘en zo’, ‘daarom’ of ‘derhalve’ kan betekenen. Deze term kan worden beschouwd 

als een zogenaamde argumentatieve indicator en maakt duidelijk dat de tekst een 

redenering bevat. Het woord komt voor in de motivering van besluiten van allerlei 

gezagsdragers, instellingen en collectiviteiten, van de senaat, de keizer en de praetor 

in Rome tot de gemeenteraad en een collegium in een provinciestad: als voorbeeld 

noemen we de senaatsbesluiten van de tabula Hebana98 en de tabula Siarensis99, de 

edicten van keizer Augustus uit El Bierzo in Spanje100 en Venafrum in Campanië 101, 

een besluit van de praetor in Rome vastgelegd in een inscriptie uit Herculaneum102, 

een besluit van de ordo decurionum van Tuficum-Albacina in Umbrië103, en een besluit 

van het college van Augustales uit Misenum104. Alleen de eerste drie besluiten zijn 

bewaard op bronzen platen; het edict van Venafrum en het besluit van de Augustales 

uit Misenum zijn in kopievorm overgeleverd op steen, terwijl het besluit van de praetor 

over de zaak van de burgerlijke status van een inwoner van Herculaneum bekend is 

via een houten wastafeltje; aangezien deze laatste kwestie alleen van belang was 

voor de betreffende private familie, ligt het niet in de rede dat de uitspraak van de 

praetor door middel van een publieke bronzen inscriptie is gepubliceerd. Op grond 

van bovenstaande kunnen we voorlopig concluderen dat materiële en inhoudelijke 

aspecten van het fragment in dezelfde richting van een in de openbare ruimte 

gepubliceerde bronzen tabula wijzen.

Andere delen van de tekst zijn slechts onder voorbehoud te reconstrueren. In 

regel 4 is mogelijk het bijwoord admodum, ‘zeer’ of, bij getallen, ‘precies’ of 

‘minstens’, te lezen, dat in een besluit als hierboven omschreven kan passen, maar 

ook andere oplossingen zijn mogelijk, zoals vormen van het verbum admonere, 

‘doen herinneren’ of ‘waarschuwen’, en daarvan afgeleide woorden als admonitio, 

‘herinnering’, ‘waarschuwing’ of ‘berisping’. Regel 3 bevat een lettercombinatie van 

vier opeenvolgende medeklinkers (NMST) die, voor zover kon worden nagegaan, 

in geen enkel Latijns woord voorkomen. Dat dit een afkorting zou zijn, is in deze 

overigens keurig gegraveerde tekst weinig waarschijnlijk. Wellicht maken de laatste 

dienst werden ontslagen hadden bij een dikte van 2 mm en een letterhoogte van ca. 8 mm 
een geschatte omvang van ca 60 x 120 cm (CIL XVI 153; Forni 1986, 303-306), terwijl de drie 
keer zo dikke bronzen platen van de Lex Irnitana een hoogte van ca. 58 cm bij een breedte 
van 90 cm hadden (Eck 2008, 1127, verwijzend naar ongepubliceerde informatie van A. 
Caballos). Meer dan een algemeen idee van de orde van grootte van de plaat geven deze 
voorbeelden dus niet.

96  Eck 2015.
97  Derks 2010, nr. 2.
98  Crawford 1996, nos. 37-38.
99  González 1984.
100  Alföldy 2000.
101  CIL X 4842= ILS 5743.
102  AE 2006, 305 = Cooley/Cooley 2004, 214, G3.
103  CIL XI 5694 = ILS 2666a.
104  AE 1993, 468= Laird 2015, 169-171; 284-285.
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drie letters onderdeel uit van een persoonsnaam van iemand met het praenomen 

Marcus en de gensnaam Sta[---]. Als die lezing juist is, dan gaat het hier mogelijk om 

een tabula patronatus, een inscriptie op een bronzen plaat waarmee een gemeenschap 

de benoeming van een invloedrijk individu – bijvoorbeeld een senator, ridder of 

ander vermogend man – als beschermheer van de gemeenschap bekend maakte105. 

Wegens het fragmentaire karakter van de inscriptie en het ontbreken van voor een 

tabula patronatus kenmerkende formuleringen moeten voorlopig alle opties worden 

opengehouden. 

11.3.3 Vindplaats en oorspronkelijke context

Uit het voorafgaande is duidelijk geworden dat de inscriptie een fragment moet zijn 

van een niet alledaagse tekst waarin onder meer een motivering voor een besluit was 

opgenomen dat mogelijk eerbewijzen of privileges voor een met name genoemd 

individu betrof. De meest aangewezen plaats van publicatie voor zulke besluiten was 

het forum van de stad.106 In inscripties opgenomen citaten uit publicatiebesluiten van 

zowel de rijksoverheid als lokale gemeentes lezen we soms de expliciete aanwijzing dat 

bekendmaking op de drukstbezochte plaats (locus celeberrimus) moest plaatsvinden, 

zodat een zo groot mogelijk lezerspubliek van het in de inscriptie vastgelegde besluit 

kennis kon nemen. Een verkorte versie van de tekst was eventueel in de woning van 

de geëerde te vinden. Belangrijke militaire besluiten werden in het hoofdkwartier 

van de legerplaatsen gepubliceerd. Nu zijn de opgravingen in De Lier niet in een 

stad, villa of legerplaats, maar in een eenvoudige rurale nederzetting gesitueerd. 

Het fragment is gevonden in een secundaire of tertiaire context, namelijk in de 

post-Romeinse opvulling van de geul waaraan de nederzetting was gelegen. Het kan 

daar alleen terecht zijn gekomen, nadat de inscriptie zijn ‘nieuwswaarde’ had verloren 

en de bronzen plaat vanwege de intrinsieke waarde van zijn ruwe materiaal van zijn 

oorspronkelijke plaats van publicatie was verwijderd om te worden omgesmolten. 

Vanwege de betrekkelijke eenvoud waarmee brons gerecycled kon worden is dit het 

lot dat vroeg of laat vrijwel alle bronzen inscripties (en bronzen beelden) te wachten 

stond. Recente voorbeelden uit Nederland zijn de bronzen plaat van Leersum107, een 

aantal fragmenten van bronzen inscripties uit het nabijgelegen Naaldwijk108, en een 

serie bronzen inscripties uit Nijmegen.109 

11.3.4 Conclusie

Het fragment van een bronzen plaat met inscriptie uit De Lier is de jongste in 

een reeks van recente vondsten van bronzen inscripties uit het Westland. Helaas 

stammen deze vondsten steeds uit een secundaire (of tertiaire) context, zodat over 

hun oorspronkelijke plaats van publicatie slechts kan worden gespeculeerd. Voor 

de hand ligt te denken aan de civitas-hoofdplaats van de Cananefates bij Voorburg 

of aan het nabij de monding van het Kanaal van Corbulo in het Helinium vermoede 

militair steunpunt bij Naaldwijk. Het aantal en de kwaliteit van deze inscripties 

vormen onweerlegbare bewijzen voor de presentie van de Romeinse macht in de 

regio. Geconcludeerd moet worden dat anders dan op basis van de materiële cultuur 

van de meeste nederzettingen op het platteland kan worden vermoed, de civitas van 

de Cananefates geen perifeer gebied was waar de macht van Rome nauwelijks werd 

105  Nicols 1980, 2014.
106  cf. Witschel 2016.
107  Derks 2004; Halbertsma 2005.
108  Derks 2008; 2010; De Bruin 2012, 297.
109  Eck/Veen 2010.
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gevoeld. Hoe we de nieuwe fragmentaire tekst uit De Lier ook interpreteren - of het nu 

om een besluit van de senaat of de keizer gaat of om een decreet van de Cananefates 

zelf -, de vondst vormt een nieuwe aanwijzing dat de inlijving in het Romeinse rijk ook 

op deze regio zijn stempel drukte. 

11.4 Metalen voorwerpen archeologische begeleiding 
waterbassin Leehove (2001)

Er zijn tijdens de begeleiding in totaal vier metalen objecten gevonden. In de 

dagrapporten is sprake van dat een munt zou zijn gevonden. Hier ontbreekt echter 

verdere documentatie van. Van de gedocumenteerde objecten is één object van ijzer 

en betreft mogelijk de kop van een spijker. De drie andere objecten zijn van brons en 

verdienen een uitvoeriger beschrijving. 

Het eerste object betreft een draadfibula (mantelspeld, Figuur 11.6) van het type 

Haalebos fig.43 nrs.36 en 111. De veerrol heeft vier windingen. Volgens Haalebos kan 

dit fibulatype afkomstig zijn uit de regio rond Aardenburg. De datering is 75 tot 200.

Het tweede object is een gesp van het type Oldenstein Taf.74 nr.974 (Figuur 11.7) De 

gesp heeft vier scharnieren en is peltavormig (niervormig) doorbroken. Het gaat hier 

om een typisch Romeins-militaire gesp die dateert uit de eerste of het begin van de 2e 

eeuw.

Een derde voorwerp betreft een bodem en een stukje van de wand van een bronzen 

vaas, kan of bord (Figuur 11.8, vondstnr. 8). Het is niet uitgesloten dat het trouwens 

een dekselfragment betreft. Het fragment is aangetroffen tijdens de vlakaanleg 

op ca. 19 cm onder bouwvoor. De bodem heeft een diameter van 6 cm. Centraal is 

een gat aanwezig waar omheen drie dubbele ringen zijn gedraaid. Zoals vernoemd 

zal het fragment zeer waarschijnlijk toebehoren aan een bronzen servies (vaas, kan 

Figuur 11.6 
Draadfibula, schaal 1:1.

Figuur 11.7 
Romeins-militaire gesp, boven- en zijaanzicht, 
schaal 1:1.
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of bord) dat mogelijk bij de wijnbereiding is gebruikt. Aangezien het fragment niet 

binnen een duidelijke Romeinse context is aangetroffen, kan het mogelijk ook uit de 

middeleeuwen dateren.

 

Figuur 11.8 
Fragment van een bronzen bodem.
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Crematieresten

B. Veselka

12.1 Inleiding

Voor de fysisch antropologische rapportage zijn een tweetal graven uit de Romeinse 

tijd onderzocht110. Doel van het fysisch antropologisch onderzoek is in de eerste 

plaats het leveren van een bijdrage aan de beantwoording van de volgende vragen die 

met behulp van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) en specificaties 

van Nederlandse Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) zijn opgesteld en in het 

evaluatierapport111 vermeld staan:

· Wat is de bewaringstoestand van het materiaal en welke factoren verklaren mogelijk 

de verschillen in deze toestand?

· Zijn er in het beperkte botmateriaal nog aanwijzingen voor leeftijd, sekse en geslacht 

te vinden?

· Welke informatie over het grafritueel is besloten in de ligging en bewaringstoestand 

van deze menselijke resten (eventueel crematie) in het graf?

Bij een eerste inventarisatie van het materiaal was het doel te bepalen of het 

daadwerkelijk menselijke resten betreft en te bepalen of er ook dierlijk bot bij 

zit. Daarna is aangegeven welke methodes er gebruikt zijn voor de analyse van 

crematieresten, waarbij als laatste de resultaten zullen worden gepresenteerd.

12.2 Methode

12.2.1 Materiaal en methode

Bij het determineren van crematieresten wordt in principe dezelfde methodiek 

gehanteerd als bij het onderzoek naar inhumatieresten. Echter, door het 

verbrandingsproces zijn wezenlijke veranderingen van het botmateriaal opgetreden 

in vorm, grootte, textuur en compositie. De bepaling van zaken als het geslacht, 

de leeftijd en lengte van individuen wordt met behulp van een combinatie van 

verschillende methoden gedaan. Het crematieproces heeft een deel van de informatie 

die verkregen kan worden, vernietigd. Zodoende zijn de interpretatiemogelijkheden 

voor demografische gegevens over het algemeen beperkter dan die van onverbrand 

botmateriaal. De opgetreden veranderingen van het bot leveren echter ook 

informatie op over het beoefende grafritueel, waarbij verschillen in bijvoorbeeld 

verbrandingsgraad iets kunnen zeggen over de positie van de overledene op de 

brandstapel.

12.2.2 Gewicht, inventarisatie en MAI

De crematieresten zijn volgens de standaarden van Maat gezeefd over twee zeven van 

3 en 10 mm ronde maaswijdte.112 Al het materiaal kleiner dan 3 mm is kort bekeken. 

Aangezien zich in deze fractie grotendeels materiaal zoals kleine kiezels en klei 

bevindt, is het gewicht van deze fractie niet opgenomen in het totale gewicht per 

crematie. Het totale gewicht per crematie is genoteerd van alle botfragmenten groter 

110  Veselka 2016.
111  Van Wijk & Van de Geer
112  Maat 1997.
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dan 3 mm. De 3-10 mm fractie is onderzocht op de aanwezigheid van gebitselementen, 

vinger- en teenkootjes, en resten van grafbijgiften die regelmatig in de kleine fractie 

worden teruggevonden. De grafbijgiften bieden informatie over het grafritueel en 

de aanwezigheid van kleinere skeletelementen zegt iets over de volledigheid van de 

crematie. Bovendien kan op basis hiervan een indicatie van de leeftijd worden gegeven 

en soms ook het minimum aantal individuen worden bepaald. De crematieresten met 

afmetingen van 10 mm of groter zijn gewogen en vervolgens onderverdeeld in de 

volgende skeletcategorieën:

Neurocranium: hersenschedel

Viscerocranium: aangezichtsschedel

Axiale skelet: wervelkolom, schouderbladen, sleutelbeenderen, ribben en 

bekken

Extremiteiten: ledematen, onderverdeeld in diafysen en epifysen

Kleine Skeletelementen:  tandwortels, hand- en voetbotjes, vingers en tenen

Dierlijk materiaal: al het materiaal dat als dierlijk gedetermineerd kan worden

Door met name de grotere fractie onder te verdelen in skeletcategorieën, kan een 

schatting van de volledigheid van het skelet worden gemaakt. Daarnaast kan er een 

inschatting worden gemaakt van de verhouding tussen de skeletcategorieën om zo te 

achterhalen welke delen aanwezig zijn of juist lijken te ontbreken. In deze fase wordt 

tevens het minimum aantal individuen per crematie vastgesteld (MAI). De hoeveelheid 

materiaal (gewicht) kan hiervoor gebruikt worden, maar vooral de aanwezigheid van 

dubbele unieke skeletelementen, zoals de punt van de 2e wervel (dens axis) en het 

linker/rechter rotsbeen (pars petrosa), is bepalend. Ook verschillen in robuustheid 

kunnen een indicatie zijn voor de aanwezigheid van skeletelementen van meerdere 

individuen, waarbij met name het verschil tussen een volwassene en een kind in 

hetzelfde graf kan worden aangetoond.

Wanneer een assemblage gecremeerde botfragmenten bevat van redelijk formaat met 

herkenbare anatomische elementen is het mogelijk om het menselijke van het dierlijke 

materiaal te scheiden op basis van morfologische kenmerken.113 Echter, een grotere 

fragmentatiegraad van het crematiemateriaal bemoeilijkt de identificatie. Belangrijke 

verschillen tussen dierlijk en menselijk bot is het verschil in oppervlakte morfologie van 

de botcortex, die in dierlijke botten over het algemeen een gladdere structuur heeft 

dan die van mensen. Ook de interne structuur verschilt in de concentratie en karakter 

van het trabeculaire bot in de epifysen van de botten. Daarbij vertoont verbrand dierlijk 

botmateriaal vaak wisselende en ook lagere verbrandingsgraden, omdat zij meestal 

niet het centrale punt vormen van de brandstapel. Het verschil in verbrandingsgraden 

is echter casus specifiek en voornamelijk in grote hoeveelheden waargenomen en 

beschreven in Romeinse collecties van crematiegraven.114 Histologisch onderzoek 

kan als aanvullende methode gebruikt worden in die gevallen waarbij macroscopisch 

onderzoek geen eenduidige conclusie oplevert.115 Hierbij wordt onder andere gebruik 

gemaakt van het verschil in botgroeisnelheid tussen bepaalde diersoorten en de mens.

113  Hillier & Bell 2007.
114  Wahl 1988; Wahl & Schwantes 1988.
115  Cuijpers 2006, 465.
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12.2.3 Fragmentatie, kleur en textuur

Het bepalen van de verbrandingsgraad van crematiemateriaal wordt gedaan op basis 

van kleur, textuur, scheuren en vervorming aan het bot. In Figuur 12.1 is een overzicht 

te vinden van de verbrandingsgraden, de daarmee corresponderende temperaturen en 

de uiterlijke verschijningsvormen van het botmateriaal.

Figuur 12.1 Verbrandingsgraden (bekend als combustion degrees of burn stages). De 

relatie tussen temperatuur van het vuur en de kenmerken van het bot. Afkomstig uit 

Lemmers 2011, figuur 7: Hertekend van Trautmann 2006; figuur 18; Wahl 2008, tabel 

9.1 en Herrmann 1988, figuur 274).

Per crematie is de overheersende verbrandingsgraad vastgesteld. Wanneer aanwezig, 

zijn ook de verschillen in verbrandingsgraad per categorie genoteerd. De hoogte van 

de verbrandingsgraad en de homogeniteit dan wel heterogeniteit in verbrandingsgraad 

van het materiaal kan informatie opleveren over het crematieproces. Onderlinge 

verschillen dan wel overeenkomsten tussen de graven van dezelfde populatie zouden 

kunnen wijzen op variatie in de zorg die werd besteed aan het cremeren, bijvoorbeeld 

hoeveelheid en/of soort brandstof. Het is dan ook van belang verschillen in 

verbrandingsgraden op te merken binnen en tussen de verschillende skeletcategorieën. 

12.2.4 Leeftijds- en geslachtsbepaling

De leeftijdsbepaling van individuen uit crematieresten maakt gebruik van verschillende 

methoden. Bij jongere individuen wordt voornamelijk gelet op de ontwikkeling en 

de groei van het skelet en het gebit; zoals het vergroeien van gewrichtsuiteinden 

(epifysen), het verbenen van het axiale skelet zoals het bekken (os coxae), de wervels 

(vertebrae), bepaalde delen van de schedel (cranium) en groei en ontwikkeling van 

tanden. De status van deze elementen kan, wanneer aanwezig, een vrij nauwkeurige 

leeftijdsindicatie geven.116 

Voor de leeftijdsbepaling van oudere individuen wordt er vooral gekeken naar verdere 

ontwikkelingen van specifieke skeletelementen en de mate van degeneratie, zoals 

van de os coxae (onder andere het auriculaire gewrichtsvlak van het darmbeen 

en de symfyse van het schaambeen). De richtlijnen worden hierbij aangehouden 

zoals opgesteld door de WEA 1980, Acsádi en Nemeskéri 1970, en White et al. 2011. 

Hoewel de sluiting van de schedelnaden over het algemeen wordt gezien als één 

van de minst betrouwbare methoden voor het bepalen van leeftijd, wordt deze vaak 

wel gebruikt bij de analyse van crematieresten. De reden hiervoor is dat juist de 

schedeldakdelen het crematieproces over het algemeen goed doorstaan. De methode 

dient echter alleen gebruikt te worden als een grove indicatie. De aanwezigheid van 

gesloten schedelnaden zegt overigens ook meer dan de aanwezigheid van open 

schedelnaden.117 De betrouwbaarheid van de leeftijdsbepaling neemt toe wanneer er 

meerdere elementen beschikbaar zijn voor determinatie. 

Voor leeftijdsbepaling zijn de categorieën aangehouden zoals beschreven in Tabel 

12.1 conform Grosskopf.118 Wanneer er slechts een ondergrens gegeven kan worden, 

zal het teken ‘+’ worden toegevoegd aan de leeftijdscategorie. De categorieën 

zijn ruim opgesteld aangezien het bij crematiemateriaal vaak niet mogelijk is om 

gedetailleerde informatie te geven. Wanneer het echter mogelijk is om een preciezere 

leeftijdsschatting te geven, zoals vaak het geval is bij jonge kinderen door de 

116  Workshop European Anthropologists 1980; Scheuer et al. 2004.
117  Mays 2010, Herrmann 1990.
118  Grosskopf 1999, 39
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aanwezigheid van specifieke open epifysen of de ontwikkeling van gebitselementen, 

zal dit worden aangegeven in overzichtstabellen.

Leeftijdscategorie Corresponderende leeftijd

Neonaat < 1 jaar

Infans 1 0 – 6 jaar

Infans 2 7 – 12 jaar

Juveniel 13 – 18/19 jaar (subcategorie 15+)

Volwassen 20 – 40 jaar

Laat – volwassen 40+ jaar

Ook bij geslachtsbepaling worden dezelfde morfologische kenmerken gebruikt als 

bij inhumaties om tot een determinatie te komen. De geslachtsbepaling wordt niet 

uitgevoerd bij kinderen, aangezien de uitkomsten van de tot nog toe ontwikkelde 

methoden niet betrouwbaar genoeg zijn.119 Met name de kenmerken van het bekken 

en schedel worden hiervoor gebruikt, zoals beschreven door Acsádi en Nemeskéri 1970 

en de WEA 1980, met aanvullende methodes zoals de morfologie van het rotsbeen 

(pars petrosa). Het pars petrosa is vaak beschikbaar in crematiegraven aangezien 

het een zeer robuust schedelfragment betreft, welke het crematieproces vaak in 

redelijke conditie doorstaat. Naast morfologische verschillen bestaan er ook metrische 

verschillen tussen mannen en vrouwen. Ondanks dat bij een crematie rekening 

moet worden gehouden met het krimpen van het botmateriaal, kunnen sommige 

skeletelementen, zoals de cavitas glenoidalis, worden opgemeten voor aanvullende 

informatie.120 In Tabel 12.2 staat de terminologie en de bijbehorende afkortingen 

vermeld met betrekking tot geslachtsbepaling.

Term Symbool Betekenis

Vrouw (feminine) F Zekerheid bij het determineren van het geslacht, determinatie 
op basis van minimaal 3 elementen

Man (masculine) M

Vrouw? F? Geen zekerheid, maar er zijn aanwijzingen die wijzen op het 
specifieke geslacht

Man? M?

Niet determineerbaar (incertus) I Niet determineerbaar op basis van morfologische kenmerken

Niet van toepassing Nvt Macroscopisch niet te determineren bij onvolwassenen

12.2.5 Pathologie, trauma en anatomische variaties

Elke crematie wordt naast de demografische gegevens ook bekeken op 

abnormaliteiten in het skelet veroorzaakt door ziektes, opgelopen trauma of 

individuele variaties. Voor beschrijving van deze afwijkingen in het skelet wordt de 

classificatie aangehouden zoals opgesteld.121

12.3 Resultaten

12.3.1 Crematies: Fragmentatie, gewicht en samenstelling

In Tabel 12.3 wordt per crematie het totale gewicht aangegeven onderverdeeld in 

twee fracties. Hierbij dient echter opgemerkt te worden dat de resten tot hetzelfde 

crematiegraf behoren. S8004 betreft echter de crematieresten die uit de laag boven 

S203 zijn verzameld. Eveneens is de fragmentatiegraad opgenomen uitgedrukt in 

119  Mays 2010.
120  Bainbridge & Genoves 1956.
121  Aufderheide & Rodrígruez-Martín (1998; Waldron 2009.

Tabel 12.1 
Leeftijdscategorieën naar Grosskopf (1999, 39).

Tabel 12.2 
Terminologie en afkortingen voor geslachtsbe-
paling (White et al. 2011, 408).
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maximale en gemiddelde fragmentgrootte. In geen van beide graven was dierlijk bot 

aangetroffen.

Graf Tot. Gewicht (g) 10+ mm (g) 3-10 mm (g) Frag. Max (mm) Frag. Gemidd. (mm)

S203 11,4 2,9 8,5 23 10

S8004 52,3 44,9 7,4 36 25

12.3.2 Verbrandingsgraden en bijgiften

Zoals aangegeven biedt de verbrandingsgraad informatie over de temperatuur van de 

verbranding en kan zodoende informatie geven over het succes of de zorgvuldigheid 

van het crematieproces. Tabel 12.4 toont de verbrandingsgraad per crematiegraf.

 Graf Verbrandingsgraad

S203 II – IV

S8004 III – V

De verbrandingsgraad van S203 was heterogeen en geen enkel fragment vertoonde 

de karakteristieke eigenschappen van de hoogste verbrandingsgraad. S8004 had 

een overheersende verbrandingsgraad van V, waarbij een tweetal fragmenten, een 

voetwortelbot (os naviculare) en een fragment van de schedel (de externe gehoorgang) 

een lagere verbrandingsgraad vertoonde.

Beide monsters bevatten verbrand menselijk bot. S8004 bevatte onverbrand dierlijk 

bot, dat hoogstwaarschijnlijk een recentere datering heeft gezien de conservering 

ervan. Daarnaast bevatte S8004 twee fragmenten aardewerk. S8004 betreft dan ook 

de laag die boven S203 is gelegen.

12.3.3 Skeletonderdelen en hun onderlinge verhouding per graf

De verhoudingen van de skeletonderdelen in het complete, weliswaar onverbrande 

skelet zijn: 18% schedel (neuro- en viscerocranium), 23% axiaal, en 59% extremiteiten 

(diafyse met epifyse)122. Voor crematieresten is een afwijking van deze percentages 

altijd het geval, aangezien de onderdelen van het skelet verschillend reageren op 

het crematieproces. Vooral het axiale skelet en de epifysen hebben het meeste te 

lijden onder het crematieproces en lagere percentages voor deze categorieën zijn 

te verwachten. De fragmenten van het cranium en de diafysen van de extremiteiten 

zijn robuuster dan de andere skeletelementen en zullen over het algemeen vaker 

vertegenwoordigd zijn. Post-depositionele processen moeten hierbij ook in acht 

worden genomen. Crematieresten in een urn zijn bijvoorbeeld beter beschermd 

tegen de druk van de bodem dan crematieresten bijgezet in een kuiltje. De 

fragmentatiegraad zal daarbij naar verwachting dan ook kleiner zijn. In tabel 5 zijn de 

verhoudingen tussen de verschillende skeletcategorieën weergegeven. Hierbij zijn het 

neuro- en viscerocranium in ‘cranium’ samengevoegd, evenals de diafysen en epifysen 

in ‘extremiteiten’.

Graf Cranium Axiale skelet Extremiteiten Indet.

S203 25,4% 20,2% 14,0% 40,4%

S8004 15,3% 2,7% 76,3% 5,7%

122  McKinley 1989, 68.

Tabel 12.3 
Gewicht en fragmentatie crematieresten.

Tabel 12.4 
De verbrandingsgraden van het crematiema-
teriaal.

Tabel 12.5 
Verhouding van skeletonderdelen binnen de 
crematies.
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Voor de vergelijkbaarheid met andere fysisch antropologische rapportages is de 

categorie kleine skeletelementen (KSE) bij de categorie ‘extremiteiten’ gevoegd en 

is het gewicht van de tandwortels bij het viscerocranium (onderdeel van cranium) 

opgeteld. Bijlage 3 toont de gewichten van de afzonderlijke skeletcategorieën en daar 

waar mogelijk een specificatie van het bot.

12.3.4 Leeftijd en geslacht

Tijdens de inventarisatie van het skeletmateriaal is gelet op het minimum 

aantal individuen (MAI) per graf. Gelet op de aanwezigheid van dubbele unieke 

skeletelementen en mogelijke verschillen in robuustheid, kon worden afgeleid dat we 

te maken hebben met een MAI van één individu voor beide de graven.

Voor de twee individuen is getracht de leeftijd te bepalen. De resultaten hiervan zijn 

weergegeven in Tabel 12.6. 

Graf Leeftijd Gebruikte indicatoren

S203 Neonaat Pars petrosa, kroon tweede incisive

S8004 Volwassen (18+ jaar) Robuustheid skelet

S203 had een pars petrosa ter beschikking die kon worden gemeten. Hoewel bot krimpt 

onder invloed van het verbrandingsproces, is de verwachting dat de krimping van 

het rotsbeen minimaal is geweest. Dit deel van het skelet is erg compact en robuust. 

Bovendien duidt de verbrandingsgraad van dit individu op temperaturen lager van 800 

graden, waardoor de krimping minder is. Zodoende is het aannemelijk om te stellen 

dat het pars petrosa toebehoort aan een neonaat van ongeveer 30 weken in utero. Van 

S8004 kon alleen gesteld worden dat het skelet tot een volwassene toebehoord van 18 

jaar of ouder. 

Het geslacht kon niet worden bepaald. S203 is een minderjarige en van S8004 was te 

weinig botmateriaal aanwezig om hiervan een goede schatting te doen. 

12.3.5 Pathologie

Bij geen van de individuen kon een pathologische afwijking of anomalie worden 

geconstateerd.

12.4 Discussie

De conservering van de crematieresten is opvallend goed. Met name die van het zeer 

jonge individu S203 die een relatief lage verbrandingsgraad had, is de conservering 

opmerkelijk. Het gewicht van een crematie is een indicatie van de volledigheid van 

een skelet. S203 weegt conform verwachting weinig, gezien de geschatte leeftijd van 

het individu. Daarnaast ontbreekt een deel van het skelet wanneer gekeken wordt 

naar de verhoudingen binnen de verschillende skeletcategorieën. Over het algemeen 

zal de categorie ‘extremiteiten’ de grootste categorie zijn. Daarvan is bij S203 geen 

sprake. In het evaluatierapport wordt gesproken over verstoringen en verspoeling die 

de volledigheid van het materiaal negatief hebben beïnvloed. Mogelijk dat eerdere 

verstoringen ervoor hebben gezorgd het aandeel ‘extremiteiten’ te verkleinen. Het 

zou kunnen dat selectieve depositie hierbij ook een rol heeft gespeeld, maar hiervoor 

is verder geen andere aanwijzing. S8004 heeft als totaalgewicht slechts 52,3 gram. Dit 

Tabel 12.6 
Resultaat leeftijdsbepaling.
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houdt in dat een groot deel van het volwassen individu ontbreekt. Hoogstwaarschijnlijk 

is dit het resultaat van eerdergenoemde verstoringen, omdat ook van dit individu de 

conservering goed is en de fragmentatiegraad niet groot is. Ook hier valt niet uit te 

sluiten dat menselijk handelen van invloed is geweest op het gewicht aan botmateriaal 

dat uiteindelijk gedeponeerd is. Echter het is aannemelijker dat vooral tafonomische 

schade heeft gezorgd voor het lage gewicht van S8004.

Het aangetroffen graf is slechts een greep uit de oorspronkelijke populatie en zal zeker 

geen duidelijk beeld kunnen geven van de individuen van vroeger.123 Bovendien is er 

relatief weinig botmateriaal van S8004 bewaard gebleven. 

Van S203 kon een relatief nauwkeurige leeftijdsschatting gemaakt worden met behulp 

van het rotsbeen dat naar verwachting een minimale krimping heeft ondergaan. 

Daarnaast was de kroon van een tweede incisive beschikbaar. Hierdoor kon de 

leeftijd geschat worden op ongeveer 30 weken in utero. De leeftijd van S8004 kon niet 

nauwkeuriger geschat worden dan ‘volwassen’ van 18 jaar of ouder. Ook het geslacht 

kon niet worden bepaald.

De resultaten bieden niet de mogelijkheid om verdere interpretaties te doen over de 

demografie van het sample en vergelijkingen tussen deze crematies en contemporaine 

collectie leveren geen bruikbare data op.

Opmerkelijk echter is dat hier twee personen in eenzelfde graf zijn bijgezet waarbij 

de resten van de neonaat (S203) zijn afgedekt met de resten van een ouder persoon. 

Gezien deze wijze van depositie kan worden uitgegaan dat beide individuen op 

hetzelfde moment zijn begraven, mogelijk ook overleden, in eenzelfde ritueel.

12.5 Conclusie

De conservering van het skeletmateriaal van beide individuen is opmerkelijk goed, te 

meer wanneer gekeken wordt naar de lagere verbrandingsgraad van S203 en de jonge 

leeftijd van het individu. De fragmentatiegraad is in beide gevallen redelijk. In beide 

gevallen zal het gewicht van de crematie te lijden hebben gehad van verstoringen en 

verspoeling. Voor de relatief lage verbrandingsgraad van S203 kan geen verklaringen 

worden gegeven, anders dan dat de temperatuur of de duur van het crematieproces 

niet voldoende was. Het volwassen individu uit S8004 heeft een overwegend hogere 

verbrandingsgraad. Helaas is het sample te klein om verdere interpretaties of 

vergelijkingen mogelijk te maken.

123  Waldron 1994.



112 De Lier Leehove



De Lier Leehove   113

Dierlijk botmateriaal

J. Aal

13.1 Inleiding

Het archeologisch onderzoek heeft twee vindplaatsen opgeleverd die dateren in de 

Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen (Karolingische periode). De dierlijke resten 

(N=400) zijn met name afkomstig uit diverse vondstlagen die geassocieerd zijn met 

de Romeinse en de middeleeuwse bewoningsfasen. Daarnaast is er een klein aantal 

botten aangetroffen in middeleeuwse greppels, een waterkuil en geul. De Romeinse 

resten zijn afkomstig uit kuilen, greppels en tevens een geul. Het dierlijk botmateriaal 

is onderzocht om de volgende onderzoeksvragen uit het PvE te kunnen beantwoorden:

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

melkproducten, de huid/wol of andere secundaire producten? 

- Is er bewijs voor jacht, vogel- en visvangst; welke vorm neemt dit aan, en welke rol 

spelen deze producten in de lokale bestaanseconomie?

13.2 Onderzoeksmethodiek

Tot de gedocumenteerde gegevens behoren onder andere de dierklasse, 

diersoort (of diergrootte), het skeletelement, gewicht, fragmentgrootte, deel 

van het skeletelement en het geslacht. Wanneer een skeletelement van zoogdier 

niet op soort gebracht kon worden, is het – indien mogelijk – ingedeeld in een 

grootteklasse. Deze zijn groot zoogdier (o.a. rund) en middelgroot zoogdier (o.a. 

schaap/geit en varken). Aangezien schaap en geit, met uitzondering van de schedel 

en hoornpitten, op morfologisch niveau nauwelijks van elkaar zijn te onderscheiden, 

zijn deze twee diersoorten in een overkoepelende groep geplaatst. Voor één hoornpit 

binnen het assemblage was het echter wel duidelijk dat deze daadwerkelijk van geit 

(Capra hircus) is.

Er is tevens informatie over de (slacht)leeftijd verzameld. Dit is mogelijk door 

het registreren van de doorbraak- en slijtagestadia van gebitselementen en 

de vergroeiingsstadia van skeletelementen. De registratieprocedure voor het 

bepalen van een leeftijd op basis van gebitselementen is gebaseerd op de 

methodiek ontwikkeld door Grant.124 De door haar vastgestelde slijtagepatro-

nen van premolaren en molaren (tooth wear stage of TWS) zijn gebruikt voor het 

berekenen van de mandible wear stage (MWS). Hambleton125 heeft de gegevens 

van Grant gecombineerd met leeftijdsklassen gepubliceerd door Halstead & 

Payne126, waardoor het mogelijk is om de gebitsslijtages aan leeftijdscatego-

rieën te koppelen. Een andere methode voor het bepalen van de (slacht)leeftijd 

is gebaseerd op de mate van vergroeiing van de botten – in het bijzonder de 

vergroeiing van de schacht (diafyse) met de uiteinden (epifysen) van pijpbeenderen. 

Habermehl127 heeft voor verscheidene diersoorten onderzocht op welke leeftijden 

deze botdelen fuseren en welke morfologische karakteristieken zichtbaar zijn 

tijdens de verschillende vergroeiingstadia. 

124  Grant 1982.
125  Hambleton 1999.
126  Halstead 1985; Payne 1973.
127  Habermehl 1975.

13
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Wanneer er bijzondere kenmerken, zoals slacht- en vraatsporen, pathologieën, 

sporen van verhitting en bewerking, op de dierlijke resten zichtbaar zijn, zijn deze 

tevens beschreven. De gebruikte coderingen voor het identificeren van specifieke 

slachtsporen zijn identiek aan degene die Lauwerier beschrijft in zijn promotie-

onderzoek.128 Wanneer er sprake was van complete pijpbeenderen zijn hiervan 

maten genomen. Deze gestandaardiseerde maten zijn afgeleid van een publicatie 

van Von den Driesch.129 Met de grootste lengtemaat van pijpbeenderen kan de 

schofthoogte van een individu worden berekend. Het bepalen van de schofthoogte 

was binnen het assemblage echter alleen mogelijk voor een scheenbeen van rund. 

Voor de runderbotten is de vermenigvuldigingsfactor gebruikt zoals vastgesteld 

door Matolcsi en voor de paardenbotten die van May.130 

13.3 Resultaten

De opgraving heeft in totaal 400 fragmenten dierlijk bot opgeleverd, wat neerkomt 

op een totaal van 350 skeletelementen.131 Het totaalgewicht van het materiaal betreft 

ongeveer 16,5 kilogram. De conservering van het botmateriaal was redelijk tot goed. 

Het was mogelijk om iets meer dan de helft van de resten op soort te determineren. 

Zoals te zien in Tabel 13.1 omvat het soortenspectrum voor zowel de Romeinse als de 

vroegmiddeleeuwse periode gedomesticeerde en wilde dieren. Hieronder worden de 

dierlijke resten per periode besproken.

13.3.1 Dierlijk botmateriaal uit de Romeinse tijd

Het dierlijk botmateriaal uit de Romeinse tijd (N=76) is afkomstig uit diverse 

vondstniveaus, kuilen, greppels en een natuurlijke geul. Er zijn onder andere 

resten van gedomesticeerde diersoorten, zoals rund, schaap/geit, varken en paard, 

geïdentificeerd. Daarnaast is er een stangfragment van edelhertgewei gevonden. 

In Tabel 13.2 is te zien dat het botassemblage – met name gelet op rund – bestaat 

uit zowel skeletelementen uit de vleesrijke (bovenpoten en torso) en vleesarme 

(onderpoten en kop) lichaamsdelen, wat een indicatie is voor een mix van slacht- en 

consumptieafval.

De leeftijdsgegevens van runderen, bepaald aan de hand van de vergroeiingsstadia van 

skeletelementen, toont een afwezigheid van individuen ouder dan 2,5 jaar aan. Alle 

dieren lijken voor deze leeftijd te zijn geslacht. Voor één onderkaak was het mogelijk 

om de gebitsleeftijd te achterhalen; deze komt neer op 1-8 maanden. Op een aantal 

runderbotten is hak- en snijsporen herkent. Die lijken het gevolg te zijn van het villen 

en het segmenteren van het karkas. Daarnaast zijn er ook enkele skeletelementen met 

sporen van hondenvraat. 

Van schaap/geit, varken en paard is een klein aantal botten gevonden. De vergroei-

ingsstadia van een middenhandsbeen en dijbeen van schaap/geit impliceren dat deze 

dieren respectievelijk vóór een leeftijd van 2 en 3,5 jaar geslacht zijn. Twee gebitten 

laten beide een leeftijd van ouder dan drie jaar zien. Een vergroeid opperarmbeen 

van varken toont een leeftijd ouder dan twaalf maanden aan. Ditzelfde skeletelement 

vertoont aan beide uiteinden sporen van hondenvraat. Twee van de Romeinse 

128  Lauwerier 1988.
129  Von den Driesch 1976.
130  Matolcsi 1970.
131  Zie bijlagen 4.1 t/m 4.6 voor het totale determinatieoverzicht van het dierlijk botmateriaal.
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Vroege middeleeuwen  

Zoogdieren Rund (Bos taurus) 108 122 7880,6 87 1 18 2

Geit (Capra hircus) 1 1 15 1

Schaap / geit (Ovis aries / Capra hircus) 19 21 337,3 17 2

Varken (Sus domesticus) 4 4 140,4 3 1

Paard (Equus caballus) 14 20 3301,1 12 2

Hond (Canis familiaris) 2 2 6,5 2

Wild zwijn / varken (Sus scrofa / Sus 
domesticus) 1 1 234,3 1

Edelhert (Cervus elaphus) 1 9 135,4 1

Bever (Castor fiber) 1 1 17,1 1

Grote zoogdieren 95 96 1804,8 82 13

Middelgrote zoogdieren 25 28 133,1 21 4

Zoogdieren 16 17 64,5 14 2

Vogels Kip (Gallus gallus domesticus) 1 1 3 1

Vissen Kabeljauw (Gadus morhua) 1 1 4 1

Subtotaal 289 324 14.077,1 243 4 40 2

Romeins  

Zoogdieren Rund (Bos taurus) 28 41 1612,6 6 3 13 6

Schaap / geit (Ovis aries / Capra hircus) 5 6 187,7 3 2

Varken (Sus domesticus) 1 1 55,3 1

Paard (Equus caballus) 4 5 294,7 1 1 2

Edelhert (Cervus elaphus) 1 1 16,2 1

Grote zoogdieren 15 15 222,2 3 4 5 3

Middelgrote zoogdieren 2 2 5,6 1 1

Zoogdieren 5 5 32,9 3 1 1

Subtotaal 61 76 2427,2 16 9 20 16

Totaal 350 400 16.504,3 259 9 4 60 18

Tabel 13.1 
Overzicht van het aantal skeletelement-
en per diersoort per spoortype.

Skeletelement Totaal Rund Schaap 
/ geit Varken Paard Grote 

zoogdieren
Middelgrote 

zoogdieren Zoogdieren

Gewei 1

Hoornpit + schedel 1 1

Schedel 2 1 1

Onderkaak 6 4 2

Gebitselement onderkaak 1 1

Heiligbeen 1 1

Rib 7 7

Schouderblad 2 1 1

Opperarmbeen 4 2 1 1

Spaakbeen 3 3

Ellepijp 1 1

Handwortelbeen 1 1

Middenhandsbeen 1 1

Bekken 4 2 1 1

Dijbeen 1 1

Scheenbeen 2 1 1

Sprongbeen 1 1

Middenvoetsbeen 3 2 1

Proximale falanx 3 3

Middelste falanx 3 3

Distale falanx 3 3

Pijpbeen 8 5 2 1

Niet te determineren 2 1 1

Totaal 61 28 5 1 4 15 2 5

Tabel 13.2 
Overzicht van het aantal skeletelement-
en van gedomesticeerde diersoorten uit 
de Romeinse tijd.
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paardenresten geven een leeftijdsindicatie; dit zijn een onvolgroeid bekkengewricht 

welke duidt op een leeftijd jonger dan 1 jaar en een volgroeid schouderbladgewricht 

welke een leeftijd ouder dan 1 jaar aantoont. Op een sprongbeen van paard zijn 

zowel vraat- als haksporen te zien. De haksporen zijn vermoedelijk het gevolg van het 

vilproces. Het eten van paardenvlees was tijdens de Romeinse tijd niet gebruikelijk en 

het huidige botmateriaal laat hiervoor ook geen aanwijzingen zien.

13.3.2 Dierlijk botmateriaal uit de vroege middeleeuwen

Het soortenspectrum van de vroegmiddeleeuwse bewoningsfase vertoont een breed 

scala aan diersoorten. Naast gedomesticeerde zoogdiersoorten (rund, schaap/geit, 

varken, paard en hond) zijn er tevens botten van edelhert, bever, kip en kabeljauw 

aangetroffen. Vrijwel al het dierlijk botmateriaal is afkomstig uit de vroegmiddeleeuw-

se vondstlagen. In de overige grondsporen zijn slechts enkele resten aangetroffen. 

Als men kijkt naar de verdeling van skeletelementen van het vee in Tabel 13.3 is te 

zien dat ook hier het assemblage lijkt te bestaan uit een combinatie van slacht- en 

consumptieafval.

Skeletelement Totaal Rund Geit Schaap 
/ geit Varken Paard Grote 

zoogdieren
Middelgrote 

zoogdieren Zoogdieren

Hoornpit 1 1

Gewei 1

Hoornpit + schedel 3 3

Schedel 12 6 2 4

Bovenkaak 3 2 1

Onderkaak 22 13 5 1 1

Tongbeen 1 1

Gebitselement bovenkaak 5 4 1

Gebitselement onderkaak 9 6 2 1

Atlas 1 1

Axis 2 1 1

Halswervel 4 1 1 2

Borstwervel 6 2 4

Lendewervel 2 1 1

Heiligbeen 1 1

Wervel 4 3 1

Rib 47 2 36 6 3

Schouderblad 14 6 1 2 3 1 1

Opperarmbeen 14 5 4 2 1 2

Spaakbeen 5 4 1

Ellepijp 2 2

Handwortelbeen 5 5

Middenhandsbeen 12 8 2 1 1

Bekken 12 5 1 1 5

Dijbeen 9 5 1 1 1

Scheenbeen 11 9 1 1

Sprongbeen 3 1 2

Hielbeen 3 3

Voetwortelbeen 1 1

Middenvoetsbeen 11 8 2 1

Middenhandsbeen / 
middenvoetsbeen

2 1

Proximale falanx 3 2 1

Middelste falanx 1 1

Pijpbeen 36 26 10

Niet te determineren 19 11 8

Totaal 289 108 1 19 4 14 95 25 16

Tabel 13.3 
Overzicht van het aantal skel-
etelementen van gedomes-
ticeerde diersoorten uit de 
vroege middeleeuwen.



De Lier Leehove   117

De leeftijdsgegevens van 36 skeletelementen van vroegmiddeleeuwse runderen 

schetsen een beeld waarin het aandeel geslachte runderen per levensjaar vrij constant 

is. Over het algemeen zijn er weinig aanwijzingen voor een hoog slachtpercentage van 

kalveren, en ligt de nadruk op individuen die 3 jaar of ouder zijn. De gegevens die zijn 

verkregen door de gebitsslijtage te onderzoeken bevestigen eenzelfde beeld; ook hier 

betreft het voornamelijk individuen met een leeftijdsindicatie van 30-36 maanden en 

volwassen. Drie onderkaken geven echter een indicatie voor een jongere slachtleeftijd, 

namelijk tussen 8-18 maanden. 

Een groot aantal runderbotten vertoont hak- en snijsporen, welke indicatief zijn 

voor villen, segmenteren en ontvlezen van het karkas. Daarnaast zijn vijftien 

skeletelementen met afdrukken van hondenvraat. Op het proximale gewrichtsvlak van 

een middenhandsbeen is een rond gat in de lengterichting van het bot zichtbaar (zie 

Figuur 13.1). Zulke bewerkingssporen komen vaak voor wanneer een middenhands-/

middenvoetsbeen als schaats (ofwel glis) wordt gebruikt. Een dergelijk gebruik creëert 

vaak ook slijtagesporen op de schacht, deze zijn op dit skeletelement echter niet te 

zien. Het is mogelijk dat het hier een halffabricaat betreft of dat het gat om een andere 

reden is gemaakt. Een ander middenhandsbeen en een middenvoetsbeen vertonen 

sporen van een lichte botinfectie. Een oppervlakte van ongeveer een vierkante 

centimeter op het proximale gewrichtsvlak van beide skeletelementen lijkt te zijn 

weggevreten door de infectie. Het meten van de grootste lengte voor het bepalen van 

de schofthoogte was mogelijk voor een middenhandsbeen van rund. De schofthoogte 

van dit individu komt neer op 105,7 centimeter.

De vergroeiingsstadia van vier skeletelementen van schaap/geit duiden op een leeftijd 

ouder dan 3-5 maanden. Eén schouderblad is nog niet vergroeid, wat een leeftijdsin-

dicatie jonger dan 5 maanden aangeeft. De gebitsslijtagestadia van drie onderkaken 

vertonen drie verschillende leeftijdscategorieën, namelijk 1-2, 2-4 en 4-6 jaar. De 

gegevens laat zien dat de slachtleeftijden van schaap/geit zeer uiteenlopend zijn. 

Een opperarm- en middenvoetsbeen vertonen sporen van hondenvraat. Uit een laag 

(S5020) is een hoornpit van geit afkomstig. Deze is aan de hand van de vorm en de 

aanwezigheid van een holte in de kern van de hoornpit te onderscheiden van een 

schapenhoornpit. Slechts twee varkensbotten laten een leeftijd zien; een compleet 

vergroeid dijbeen duidt op een leeftijd ouder dan 3,5 jaar en een onderkaakgebit van 

varken/wild zwijn geeft een leeftijd tussen de 14-21 maanden weer. Gezien de forse 

grootte van de onderkaak is het mogelijk dat deze van wild zwijn afkomstig is, maar 

door de fragmentatie is dit niet met zekerheid te bepalen. 

Figuur 13.1 
Bovenaanzicht (proximaal) van middenhands-
been van rund met gat.
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Zeven van de acht paardenbotten, waarvoor het mogelijk is een leeftijdsindi-

catie te geven, zijn vergroeid. Deze laten zien dat de individuen waarschijnlijk 

ouder dan 3,5 jaar zijn geworden. Eén proximaal onvergroeid opperarmbeen is 

het enige skeletelement dat een leeftijd jonger dan 3,5 jaar aangeeft. Een klein 

aantal skeletelementen bevat hak- en snijsporen en/of sporen van hondenvraat. De 

locatie van de snijsporen impliceert dat de dieren zijn ontvleesd, wat mogelijk een 

aanwijzing is voor de consumptie van paardenvlees. Drie complete pijpbeenderen 

van paard maakten het mogelijk om de schofthoogtes te berekenen, deze zijn 129,9, 

132,3 en 140,3 centimeter. Van hond zijn er een onderkaakfragment en een voetbot 

aangetroffen. De distale vergroeiing van het middenhands/middenvoetsbeen duidt op 

een leeftijd ouder dan 5 maanden.

De twee skeletelementen van jachtwild betreffen een geweifragment van edelhert en 

een dijbeen van bever. Het edelhertgewei bestaat uit de hoofdstang met delen van de 

takken en de kroon. De rozenkrans is afwezig, waardoor het niet is te achterhalen of 

het gewei is verzameld of dat er op het dier is gejaagd. Op het gewei zijn geen bewer-

kingssporen te zien. Op het dijbeen van de bever zijn zowel snijsporen als afdrukken 

van vraat van kleine knaagdieren te zien. 

Naast de zoogdierbotten zijn er een kippendijbeen en een kaakfragment van 

kabeljauw aangetroffen. Op het kippenbot zijn sporen van hondenvraat aanwezig. 

Andere bijzonderheden zijn niet aanwezig op deze twee botten.

13.4 Beantwoording onderzoeksvragen en conclusies

Het dierlijk botmateriaal van De Lier Leehoeve vertoont voor zowel de Romeinse als 

de vroegmiddeleeuwse component een vrij diverse soortenlijst. Voor de Romeinse 

tijd is duidelijk dat rund, schaap/geit, varken en paard aanwezig zijn. De verdeling van 

skeletelementen en de aanwezigheid van slachtsporen tonen aan dat rund, schaap/

geit en varken in ieder geval tot consumptiedieren kunnen worden gerekend. Het eten 

van paardenvlees was in de Romeinse tijd niet gebruikelijk en de snijsporen leveren 

dan ook enkel bewijs voor het villen van de dieren en niet voor ontvlezing. Het feit 

dat de leeftijdsgegevens van rund geen aanwijzingen tonen voor dieren ouder dan 2,5 

jaar suggereert dat de dieren voornamelijk voor vleesproductie zijn gehouden. Resten 

van kalveren zijn slechts sporadisch aanwezig, waardoor een focus op melkproductie 

niet voor de hand ligt. De leeftijdsgegevens van schaap/geit zijn te ontoereikend om 

te bepalen of de dieren werden gehouden voor vlees, melk, wol of een combinatie 

hiervan. Jacht, vogel en visvangst lijken in de Romeinse tijd geen grote rol te spelen. 

Het is niet duidelijk of het edelhertgewei is verkregen nadat het is afgeworpen of door 

middel van jachtpraktijken.

De soortenlijst van de vroegmiddeleeuwse bewoningsfase toont de aanwezigheid 

van rund, schaap/geit, varken, paard en hond aan. Een hoornpit van geit toont aan 

dat dit diersoort ook werd gehouden. Slachtsporen op de botten suggereren dat, 

naast het vee, ook paard in deze periode werd geconsumeerd. De slachtsporen op 

de paardenbotten lijken niet enkel indicatief voor het vil-, maar tevens voor het ont-

vlezingsproces. De leeftijdsgegevens van de gedomesticeerde zoogdiersoorten zijn 

zeer divers, waardoor het aanduiden van een eventuele productiefocus binnen de 

vroegmiddeleeuwse bestaanseconomie niet mogelijk is. Bewerkingssporen op een 

middenhandsbeen van rund suggereren de aanwezigheid van lokale ambachten. Naast 

de gedomesticeerde zoogdiersoorten wijst het dijbeen van kip ook uit dat er sprake 

was van het houden van pluimvee. Welk aandeel pluimvee had in de bestaansecono-
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mie wordt aan de hand van het huidige assemblage echter niet duidelijk. De resten 

van edelhert en bever tonen aan dat er nog steeds jachtpraktijken plaatsvonden. Er is 

echter geen concluderend bewijs of men kan spreken van actieve jacht, aangezien het 

geweifragment verzameld kan zijn en bevers met vallen kunnen worden gevangen. De 

aanwezigheid van kabeljauw impliceert dat het dieet werd aangevuld door mariene 

voedselbronnen. 

De goede conservering van het botmateriaal biedt veel potentie voor toekomstig 

zoöarcheologisch onderzoek. Doordat alle dierlijke resten tijdens de opgraving 

handverzameld zijn, is het waarschijnlijk dat botten van vogel en vis in het huidige 

assemblage ondervertegenwoordigd zijn. Om een representatief beeld van deze twee 

groepen te krijgen is een zeefprogramma essentieel. Toekomstige onderzoeksvragen 

met betrekking tot de voedseleconomie gedurende de Romeinse tijd en de vroege 

middeleeuwen, met name de inbreng van jachtwild, vogel en vis in het dieet, zouden 

nieuwe inzichten kunnen opleveren aangaande de continuïteit van productiefoci tussen 

deze twee perioden.
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Hout

E. van Hees

14.1 Inleiding

Tijdens de opgraving aan de Leehove in De Lier zijn in diverse sporen en 
afzettingen houten resten aangetroffen. Hier wordt beschreven wat de aard van 
deze resten is; welke soorten er gevonden zijn en of ze kunnen bijdragen aan een 
dendrochronologische waardering. 

14.2 Methoden

De houten resten (N=65) die zijn aangetroffen tijdens de opgraving zijn in plastic 

verpakt en meegenomen naar het laboratorium voor archeobotanie te Leiden 

waar ze gewassen zijn met zacht stromend, lauwwarm water. Hierna is het hout 

gedocumenteerd en gewaardeerd op geschiktheid voor dendrochronologisch 

onderzoek. 

Voor de waardering is met name gelet op de houtsoort, die bepaald is aan de hand 

van anatomische kenmerken van drie verschillende zijdes (Figuur 14.1), waarvan 

indien nodig dunne coupes zijn gemaakt die zijn bekeken onder een microscoop met 

doorvallend licht (Leitz Ortholux II) met een maximale vergroting tot 100x. 

Ook is het aantal jaarringen geteld. Dendrochronologisch onderzoek aan Nederlandse 

contexten vindt, vanwege de vergelijkingscurve, bij voorkeur plaats aan eikenhout dat 

minimaal 60 à 70 jaarringen heeft.

Aanwezige houtsoorten kunnen ook vragen beantwoorden over de eigenschappen 

van de standplaats en daarmee de omgeving; hoewel het houtige bestand slechts een 

beperkte afspiegeling is van de vegetatie kan er gekeken worden of het bijvoorbeeld 

om een pionier- of climaxvegetatie gaat. 

Daarnaast is bekeken hoe het hout uit de stam is gehaald en er is gekeken naar de 

aanwezigheid van merktekens, bewerkingssporen, kenmerkende constructies en 

eventueel hergebruik.

Figuur 14.1 
Drie verschillende zijdes van hout. Naar 
Schweingruber, 1978: 13.

14
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14.3 Resultaat

14.3.1 Oeverzone geul, losse palen

In totaal zijn uit de geul die door twee putten loopt tien houten paaltjes afkomstig. 

Acht daarvan zijn es (Fraxinus excelsior) en twee els (Alnus sp.). De paaltjes zijn 

allemaal de volledige stam of tak die is afgehakt met een ijzeren bijl, waarmee enkele 

paaltjes bovendien aan de onderkant zijn aangepunt. De gemiddelde doorsnede is 

7,5 cm en varieert van 3 tot 20 cm. Het aantal jaarringen loopt uiteen van 7 tot 52; dit 

zijn te weinig jaarringen voor dendrochronologische datering, nog afgezien van het 

ontbreken van eikenhout, een soort die hiervoor de voorkeur heeft.

vondstnr put vlak spoor soort
aantal 

jaarringen
doorsnede 

(cm)
buitenkant 
aanwezig

127 3 2 5030 Fraxinus excelsior 16 4 schors

128 3 2 5030 Fraxinus excelsior 13 6 spint

129 3 2 5030 Fraxinus excelsior 43 8 -

130 3 2 5030 Fraxinus excelsior 52 20 -

131 3 2 5030 Fraxinus excelsior 7 8 spint

132 3 2 5030 Fraxinus excelsior 18 7 -

133 3 2 5030 Fraxinus excelsior 28 9 -

170 4 2 5030 Alnus sp. 10 3 -

171 4 2 5030 Fraxinus excelsior 20 6 -

172 4 2 5030 Alnus sp. 15 4 -

14.3.2 Oeverzone geul, vlechtwerk

Uit het vlechtwerk zijn 27 paaltjes geborgen van els (Alnus sp.), 16 van es (Fraxinus 

excelsior), 11 van esdoorn of aak (Acer sp.) en daarnaast één van berk (Betula sp.) 

en de enige iep (Ulmus sp.) op de gehele site. De paaltjes zijn allemaal de volledige 

stam of tak die is afgehakt met een ijzeren bijl, waarmee enkele paaltjes bovendien 

aan de onderkant zijn aangepunt. Van vier paaltjes is ook de schors verwijderd en is 

het verwijderen van zijtakken gedaan met een ijzeren bijl. De doorsnede varieert van 

twee tot tien cm. De gemiddelde doorsnede is 6,5 cm en varieert van 2,5 tot 12 cm. 

Het aantal jaarringen loopt uiteen van drie tot 50; dit zijn te weinig jaarringen voor 

dendrochronologische datering, nog afgezien van het ontbreken van eikenhout, een 

soort die hiervoor de voorkeur heeft.

14.4 Conclusie

De palen die hier zijn aangetroffen zijn deel van beschoeiingen van de waterloop die 

op deze opgraving is aangetroffen. In totaal zijn er van vijf soorten (es, els, esdoorn, 

berk en iep)takken en/of dunne stammetjes gebruikt en zijn er, wegens te weinig 

jaarringen, geen geschikte monsters voor dendrochronologisch onderzoek. Toch zijn 

twee monsters geselecteerd voor dendrochronologisch onderzoek (hoofdstuk 15). Een 

monster met vondstnummer 243, een essen restant met 50 jaarringen, leek het meest 

geschikt geachte stuk. Van het andere monster, met vondstnummer 201, waren minder 

hoge verwachtingen.

De soorten die zijn aangetroffen zijn afkomstig uit de directe omgeving en wijzen 

op vochtige omstandigheden. Van veel palen is de conservering zodanig dat de 

bewerkingssporen wijzen op aanpunting met een ijzeren bijl. Het gemiddelde aantal 

jaarringen is 15 en loopt uiteen van vier tot 52. De gemiddelde doorsnede is zes 

centimeter en varieert van drie tot twintig.

Tabel 14.1 
Determinatie houtwerk randzone geul.
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vondstnr put vlak spoor soort
aantal 

jaarringen
doorsnede 

(cm)
buitenkant aan-
wezig

179 4 2 6040 Alnus sp. 11 10 -

180 3 3 6040 Acer sp. 30 10 schors

181 3 3 6040 Acer sp. 11 5 spint

182 3 3 6040 Alnus sp. 31 7 spint

183 3 3 6040 Fraxinus excelsior 8 5 schors

184 3 3 6040 Fraxinus excelsior 10 >4 schors

185     6040 Alnus sp. 3 >8 -

186 3 3 6040 Alnus sp. 13 6 -

187 3 3 6040 Fraxinus excelsior 13 6 -

188 3 3 6040 Alnus sp. 15 2,5 schors

189 3 3 6040 Alnus sp. 25 4 -

190 3 3 6040 Fraxinus excelsior 7 10 schors

191 3 3 6040 Alnus sp. 9 5 schors

192 3 3 6040 Alnus sp. 11 12 spint

193 3 3 6040 Alnus sp. 13 6 -

194 3 3 6040 Alnus sp. 10 8 -

195 3 3 6040 Alnus sp. 10 6 -

196 3 3 6040 Alnus sp. 8 4 -

197 3 3 6040 Alnus sp. 4 4 schors

198 3 3 6040 Alnus sp. 6 5 -

199 3 3 6040 Betula sp. 15 8 -

200 3 3 6040 Alnus sp. ? 7 schors

201 3 3 6040 Ulmus sp. 22 8 -

202 3 3 6040 Alnus sp. 11 6 schors

 

Tabel 14.2 
Determinatie houten vlechtwerk.

204a 3 3 132 Fraxinus excelsior 10 2 schors verwijderd

204b 3 3 132 Alnus sp. 13 4 schors verwijderd

212 3 3 132 Acer sp. 41 10

213 3 3 132 Alnus sp. 8 4

217 3 3 131 Alnus sp. 12 5 schors

218 3 91 Fraxinus excelsior 20 8 schors

236 5 2 131 Acer sp. 10 8

239 5 2 131 Acer sp. 11 10 spint

240 5 2 131 Fraxinus excelsior 8 4

241 5 2 131 Fraxinus excelsior 4 4

242 5 2 131 Acer sp. 8 6

243 5 2 131 Fraxinus excelsior 50 15

267 3 3 131 Fraxinus excelsior 15 6

268 3 3 131 Acer sp. 9 6 schors

269 3 3 131 Acer sp. 32 5 schors

270 3 3 131 Acer sp. 25 5 spint

272 3 3 131 Alnus sp. 9 5 schors

273 3 3 131 Fraxinus excelsior 38 5,5 schors

274 3 3 131 Alnus sp. 10 4 schors

275 3 3 131 Acer sp. 34 12 spint

276 3 3 131 Fraxinus excelsior 28 4,5 spint

277 3 3 131 Alnus sp. 13 5 schors

278 3 3 131 Acer sp. 27 8 schors

279 3 3 131 Fraxinus excelsior 25 3 schors

280 3 3 131 Fraxinus excelsior 13 5 schors

281 3 3 131 Alnus sp. 5 3

282 3 3 131 Fraxinus excelsior 12 4

283 3 3 131 Alnus sp. 10 6 schors

284 3 3 131 Fraxinus excelsior 12 4 schors

285 3 3 131 Alnus sp. 8 3 schors

286 3 3 131 Alnus sp. 6 3 schors

287 3 3 131 Alnus sp. 6 7 schors

291 3 3 8030 Alnus sp. 8 4 spint 
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Dendrologisch onderzoek132

M. van der Linden & E. Jansma

15.1 Inleiding 

Tijdens het onderzoek is een groot aantal palen en takken aangetroffen (N=65). Slechts 

twee van de palen leken geschikt voor dendrochronologisch onderzoek. Hiervan zijn 

schijven gezaagd en naar BIAX Consult opgestuurd. Het onderzoek had tot doel een 

absolute datering van de paal te verkrijgen. Daarnaast kan het dendrochronologisch 

onderzoek informatie verschaffen over de herkomst van het bouwhout. Het 

voorliggende rapport presenteert de resultaten van dit onderzoek. 

15.2 Methode 

De door BIAX Consult geanalyseerde monsters zijn met een scheermesje schoon 

gesneden om een zo goed mogelijk zicht op de jaarringgrenzen te hebben. Hierbij is 

gelet op de aanwezigheid van vergroeiingen in het hout, die het ‘normale’ groeipatroon 

verstoren. Indien het een dateerbare houtsoort betrof en er voldoende jaarringen 

aanwezig waren is er tot analyse overgegaan.133 De breedtes van de jaarringen 

zijn geanalyseerd op een onverstoorde plek in het hout, met de meetopstelling 

voor dendrochronologisch onderzoek bestaande uit een VIAS-meettafel en 

stereomicroscoop met vergroting van 10x6,5 tot 10x50. De registratie is met een 

resolutie van 0,01 mm. Bij het analyseren van de jaarringen is tevens gelet op de 

aanwezigheid van spinthout en de wankant. De meetgegevens zijn geregistreerd met 

het softwareprogramma PAST5.134 Vervolgens zijn de statistische analyses met dit 

programma uitgevoerd.

put vlak spoor vnr. object houtsoort keycode 

3 3 3 201 paal iep niet geschikt 

5 2 131 243 paal es LIELE010 

Van het geschikte monster van essenhout zijn twee radialen gemeten (Figuur 15.1). 

De jaarringbreedtes van deze twee radialen kwamen goed overeen. Daarop zijn de 

gemiddelde jaarringbreedtes van de corresponderende groeiringen berekend. Deze 

gemiddelde meetreeks (LIELE010) is vergeleken met bestaande referentiecurves.135 

Belangrijke parameters hierbij zijn de t-waarde en %PV (het percentage parallelle 

variatie, ook wel Gleichläufigkeit genoemd).136 Om de gemeten reeks en de bestaande 

referentiecurves te vergelijken is een Student t-toets (t) met een indexering volgens de 

methode van Hollstein gedaan.137 %PV geeft aan in hoeverre de ringbreedtes van de 

132  Overgenomen uit BIAXdendrorapport 5, Dendrochronologisch onderzoek De Lier – Leehove.
133  Mogelijk dateerbare houtsoorten zijn eik (Quercus), beuk (Fagus), den (Pinus), fijnspar 

(Picea abies), zilverspar (Abies alba). Es (Fraxinus excelsior) en iep (Ulmus) kunnen dateringen 
opleveren indien er van dezelfde groeilocatie ook gedateerde eik is en er veel materiaal 
voorhanden is. Voor een goede statistische onderbouwing is een jaarringreeks van ten 
minste 60 ringen van belang.

134  Knibbe 2014: Software PAST5.0.575 (www.sciem.com).
135  Het gaat om de referentiecurves van eik van o.a. BIAX; Stichting RING: Jansma, 2006; 

Hollstein: Hollstein, 1980 (verkrijgbaar op website van CYBIS http://www.cybis.se/forfun/
dendro/); en de International Tree Ring Data Bank (ITRDB verkrijgbaar op https://www.ncdc.
noaa.gov/data-access/paleoclimatology-data/datasets/tree-ring.  .

136  Schweingrüber, 1980; 1989, 83.  .
137  THO in PAST5.

Tabel 15.1 
Administratieve gegevens dendrochrono-
logisch onderzoek.
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te dateren reeks en die van de referentiechronologie gelijktijdig toe- of afnemen ten 

opzichte van de ringbreedte gevormd in het voorgaande jaar.138 Voor het verkrijgen van 

een datering wordt uitgegaan van een t-waarde van minimaal 5 en een %PV van 68 of 

hoger.139 Ten slotte is, indien nodig, de significantie (P) van de verkregen einddatering 

onderzocht.

15.3 Resultaten en discussie 

Eén van de palen (v. 201) is van hout van iep. Bij het dendrochronologisch 

vooronderzoek zijn zevenenvijftig jaarringen geteld. Daarnaast is de breedte van één 

van de jaarringen beïnvloed door de aanwezigheid van een schimmel op het hout 

ten tijde van de groei.140 Hierdoor is een afwijkend, golvend ringpatroon zichtbaar 

(Figuur 15.2). Dit monster was daardoor niet geschikt voor verder dendrochronologisch 

onderzoek ten behoeve van een datering.

Bij de paal van essenhout (v. 243) is zeer waarschijnlijk de wankant aanwezig. Dit wil 

zeggen dat de laatste groeiring van de boom kan worden gemeten en dus dat een 

exact moment van kappen zou kunnen worden bepaald. De gemiddelde meetreeks 

LIELE010 bestaat uit vierenzestig jaarringen (Tabel 15.1). Het statistische onderzoek 

heeft echter geen matches met de benodigde t- en %PV-waarden opgeleverd 

en ook zijn er geen visuele overeenkomsten met de kalenders vastgesteld. Het 

dendrochronologisch onderzoek van v. 243 (LIELE010) heeft daarom geen datering 

opgeleverd. In aanvulling op dit onderzoek is besloten de buitenste jaarring te dateren 

met 14C-onderzoek. Dit leverde uiteindelijk alsnog een datering op: gecalibreerd 3 AD - 

139 AD (95.1%).141

vnr. object houtsoort keycode N wk opmerking datering 

201 paal iep niet geschikt 57 . vergroeiing 
in ringpatroon 

niet gedateerd 

243 paal es LIELE010 64 ja . niet gedateerd 

138  Eckstein & Bauch, 1969.
139  Indien een zeer sterke visuele match aanwezig met ander hout uit een groep kan bij 

uitzondering een datering met lagere statistische waarden gedaan worden op basis van 
expert judgement.

140  Persoonlijke communicatie met Caroline Vermeeren.
141 Poz- 82581: 1920± 30 BP.

Figuur 15.1 
Weergave van de locatie van de gemeten 
radialen die de gemiddelde meetreeks 
LIELE010 vormen.

Tabel 15.2 
Resultaten van het dendrochronologisch 
onderzoek. Verklaring voor afkortingen: N = 
aantal ringen, wk = wankant (buitenste jaar-
ring aanwezig).
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Figuur 15.2 
Golvend ringpatroon in het paalmonster van 
iepenhout (v. 201).
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Conclusie en synthese

16.1 Inleiding

Het archeologisch onderzoek te De Lier-Leehove kent een lange geschiedenis. In 

de periode van 2001 tot 2004 heeft het toenmalige vakteam archeologie van de 

gemeente Delft een uitgebreid bureau- en booronderzoek uitgevoerd ten behoeve 

van de geplande nieuwbouw op het nieuw in te richten bedrijventerrein Leehove. 

Aanvullend werden een aantal begeleidingen uitgevoerd direct ten noordwesten en 

ten zuidoosten van het te onderzoeken plangebied. Uit de onderzoeken kwam een 

beeld naar voren van een dynamisch landschap die onder directe invloed van de Gantel 

stond. Gedurende lange fasen waarin de invloed van het rijzende water afnam of geen 

opslibbing plaatsvond kon gedurende de Romeinse tijd en vroege middeleeuwen 

bewoning plaatsvinden. Deze bewoning is met name aan de noordwestelijke 

en westelijke zijde van het bedrijventerrein aangetoond en bestaat volgens de 

onderzoekers uit een aantal Karolingische boerderijen die tot een rurale nederzetting 

behoren.142 Op een dieper niveau zijn Romeinse sporen en vondsten aangetroffen. 

Waar in eerste instantie de aard van deze bewoning niet nader te duiden was, werd 

meer inzicht verkregen tijdens de begeleiding van het ontgraven van een waterbassin 

direct ten noordoosten van het plangebied. Daar werd een Romeinse huisplattegrond 

aangesneden. Ook ten noorden van het plangebied zijn Romeinse vindplaatsen bekend 

die mogelijk in relatie staan met de vindplaats op Leehove. Met deze gedachte in 

het achterhoofd is in 2008 een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is 

helaas letterlijk in het water gevallen en was eigenlijk onvoldoende om op basis van 

de resultaten een gerichte opgraving uit te voeren. Het oorspronkelijke idee was dat 

er een Romeinse vindplaats aanwezig was met een kern en periferie. Het doel van 

de opgraving was dan ook het veiligstellen van de archeologische waarden, die bij 

het vooronderzoek was aangetoond, teneinde een bijdrage te leveren aan de kennis 

omtrent bewoning en landgebruik van de locatie en de regio in het verleden. Op basis 

van de opgraving is gebleken dat de begrenzing die op basis van het vooronderzoek 

was vastgesteld, niet juist is. De vindplaats bleek groter dan gedacht en kon tijdens 

de opgraving niet worden begrensd. Met name de stratigrafie bleek veel complexer 

dan was aangenomen als gevolg van de aanwezigheid van een natuurlijke geul die aan 

de westelijke zijde van het plangebied is gelegen. Door middel van een aanvullend 

proefsleuvenonderzoek is de begrenzing van de vindplaats (zowel horizontaal als 

verticaal) bepaald. De opgraving heeft in die zin dan ook meer een verkennend 

karakter gehad en er is op die wijze opgegraven dat in ieder geval het onderste 

Romeinse niveau nog intact is gebleven. Alles overziend kan uiteindelijk een beeld 

worden gegeven van de Romeinse en middeleeuwse vindplaats.

16.2 Karakter van de Romeinse vindplaats

Het archeologisch onderzoek was in eerste instantie ingestoken als zijnde een 

opgraving waarbij op basis van de vooronderzoeken de verwachting was dat binnen 

het plangebied een kern van Romeinse bewoning aanwezig was. Deze zou zich met 

name in het noorden van het plangebied manifesteren. Daar omheen zou nog een 

periferie aanwezig zijn, waarin ook mogelijk nog sporen aanwezig zouden zijn. Het 

idee van een kern en periferie houdt echter op basis van de gedane onderzoeken 

142  Bult & Groen 2009.
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niet meer stand. Duidelijk is dat er meerdere fasen van bewoning uit de (vroege) 

middeleeuwen en Romeinse tijd zijn aangetroffen. 

Van belang voor de vorming en conservering van de Romeinse vindplaats is een 

geul die in het westelijke deel van het plangebied is aangetroffen. Deze dateert 

vermoedelijk al uit de Romeinse tijd maar is ook gedurende de middeleeuwen nog in 

gebruik geweest getuige de aardewerk vondsten die in de geulvulling zijn verspoeld, 

gedeponeerd of gedumpt. De 14 m brede geul loopt langs het westelijke deel van het 

plangebied waarna hij vermoedelijk in het zuiden afbuigt richting het oosten. De van 

oorsprong natuurlijke geul lijkt in ieder geval ten dele te zijn uitgegraven/verdiept, 

mogelijk in de Romeinse tijd maar op zijn laatst in de vroege middeleeuwen. Langs 

deze gegraven waterloop lijkt een beschoeiing of kadewand te zijn aangelegd van 

voornamelijk essen- en elzenhout die nog grotendeels in-situ aanwezig is. De palen 

zijn met een ijzeren bijl bewerkt en aangepunt. De structuur kan worden gevolgd 

over een lengte van tenminste 55 meter en loopt buiten het onderzoeksgebied in 

noordelijke en zuidelijke richting door. Helaas bleken de houten palen niet geschikt 

te zijn voor dendrologisch onderzoek wegens een onvoldoende aantal jaarringen 

waardoor geen datering is verkregen. Langs de geul werd ook een minimaal 4 meter 

lang stuk van een ”hekwerk” van staken en vlechtwerk gevonden wat onderdeel van de 

geul heeft uitgemaakt of er mee kan worden geassocieerd. Op de oeverzone hebben 

graafwerkzaamheden, betreding en vermoedelijk aanplemping plaatsgevonden 

die duiden op allerlei vooralsnog onbekende activiteiten. Het onderzoek is te 

fragmentarisch geweest om daar meer helderheid over te verkrijgen. Hoewel 

dendrologisch onderzoek in deze fase van het onderzoek geen duidelijkheid kon 

verschaffen over de datering van de activiteiten die langs de geul hebben afgespeeld 

dient gewezen te worden op de datering van een essenhouten aangepunte paal uit 

een andere geul. Deze paal dateert in de 1e of 2e eeuw n. Chr. en valt daarmee samen 

met de datering van de Romeinse vindplaats in zijn geheel. In de putten 5 en 11 werden 

dus geulen aangesneden waar paalsporen haaks op de oever in de geulbedding zijn 

gedreven. Het blijft vooralsnog onduidelijk hoe we deze houten constructies moeten 

duiden. We mogen voorzichtig aannemen dat ze in de Romeinse tijd zijn aangelegd.

Op het diepste niveau zijn met name sporen uit de Romeinse tijd aangetroffen. Deze 

bevinden zich voornamelijk in de zandige/zavelige ondergrond maar in het zuiden ter 

hoogte van put 4 kunnen ze ook voorkomen in afdekkende kleilagen. Dit Romeins 

niveau ligt geheel in het zuidoosten op 1,8 m -NAP en loopt richting het noorden op 

van 1,2 m -NAP ter hoogte van de putten 3, 7 en 8 tot 0,5-0,7 m -NAP ter hoogte van 

put 6 en het waterbassin. Er lijkt dus een verhoging te zijn in het landschap. Deze is 

echter weinig van invloed geweest op de Romeinse bewoning aangezien de sporen 

binnen het gehele plangebied, én daarbuiten zijn aangetroffen. De Romeinse sporen 

zijn in nagenoeg alle putten aanwezig. Het betreffen voornamelijk greppel-, paal- 

en kuilsporen die bij een nederzetting mogen worden verwacht. Met name in het 

noordelijke deel van put 3 en ter hoogte van put 8 is een sporenconcentratie aanwezig. 

Het onderzoek van het waterbassin door de werkgroep Delft waarbij een Romeinse 

huisplaats is aangesneden lijkt exemplarisch te zijn voor de overige sporenclusters. 

De sporen die zijn aangetroffen in het noordelijke deel van put 3 zullen naar alle 

waarschijnlijkheid aansluiten bij de sporen van het waterbassin. Ter hoogte van put 8 

heeft waarschijnlijk ook een huisplaats gelegen. Ten oosten daarvan lag een Romeins 

crematiegraf met bijzetting. Dergelijke geïsoleerde graven worden vaker in Romeinse 

nederzettingen aangetroffen.143 Ook te Harnaschpolder werd aan de oostelijke 

begrenzing van de nederzetting in een komvormig kuiltje crematieresten van een 

143  Bakx 2013, 54-58.
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zeer jong individu dat na de geboorte rond de zesde tot negende maand is overleden 

aangetroffen. Als bijgift was een geverfde beker (type Niederbieber 30b) bijgezet.

Op basis van de aangetroffen sporen en structuren is een eerste indruk verkregen 

van de aard van de vindplaats. In principe wordt uitgegaan van een wijdverspreide 

Romeinse nederzetting die doorsneden wordt door een hoofdgeul waarlangs 

activiteiten hebben afgespeeld (Figuur 16.1). De aard van deze activiteiten is op basis 

van de sporencluster vooralsnog onduidelijk met name aangezien slechts een beperkt 

Romeins areaal is blootgelegd. Wel is duidelijk dat ook mensen werden begraven 

in de nederzetting getuige de vondst van een crematiegraf van een volwassene en 

ongeboren baby. Op basis van de vondsten kan wel een sluier worden opgelicht over 

het karakter van de nederzetting.

In eerste instantie wijzen alle analyses op een voornamelijk ruraal karakter van 

de nederzetting in vergelijking met vindplaatsen in het stroomgebied van de 

Gantel. Het aardewerk sluit goed aan bij het algemene beeld met betrekking tot 

de verhoudingen van de verschillende aardewerksoorten op vindplaatsen uit de 

Romeinse tijd in de regio. Het assemblage is typerend voor rurale nederzettingen in 

de omgeving van De Lier. Dit is met name afgeleid van de sterke vertegenwoordiging 

van het handgevormde aardewerk. Opvallend is, gezien de beperkte omvang 

van het onderzoek, het aantal baksteenfragmenten net als de aanwezigheid van 

dakpanfragmenten maar ook bouwmateriaal dat geassocieerd kan worden met een 

vloerverwarmingssysteem (hypocaustum) en de aanwezigheid van muurpleister. Het 
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Figuur 16.1 
Overzicht Romeinse sporen.
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zijn allemaal aanwijzingen dat in de omgeving van de vindplaats een stenen gebouw 

moet hebben gestaan. Het is verleidelijk om dit te koppelen aan de vondst van 

vlootstempels op de dakpannen. Het versterkt wel het vermoeden dat in de omgeving 

van de vindplaats een steunpunt van de Classis Germanica aanwezig is geweest. De 

vondst van een bronzen plaat met inscriptie die mogelijk een besluit van de senaat of 

de keizer of een decreet van de Cananefates bevat past ook goed binnen het beeld 

waarbij de Romeinse cultuur ook duidelijk in deze regio aanwezig was. Het dient echter 

wel benadrukt te worden dat veel vondsten in een vroegmiddeleeuwse context zijn 

aangetroffen. Het blijft onduidelijk of dit vondstmateriaal uit een primaire context is 

verspoeld of dat het na hergebruik of sloop gedumpt is in de vroege middeleeuwen. 

Al het stenen bouwmateriaal uit De Lier-Leehove is bijvoorbeeld gefragmenteerd en 

het geronde karakter van veel fragmenten duidt mogelijk op een dergelijk hergebruik. 

Toch overheerst vooralsnog het beeld van een rurale nederzetting langs een geul. 

16.3 Karakter van de middeleeuwse vindplaats

De middeleeuwse vindplaats lijkt zich minder ver uit te strekken binnen het 

plangebied als de Romeinse vindplaats (Figuur 16.2). De sporen komen met name 

in het noordelijke deel van het plangebied voor. Daarnaast was al bekend dat ten 

noordwesten van het plangebied een groot cluster vroegmiddeleeuwse sporen tijdens 

een begeleiding waren aangetroffen. Samen zullen zij een enkele vindplaats vormen. 

Op basis van het aardewerk wordt de vindplaats gedateerd in de tweede helft van 

de 8e, en eerste helft van de 9e eeuw. Merovingisch aardewerk ontbreekt waardoor 

geen sprake is van continuïteit van de Romeinse nederzetting. Duidelijke aanwijzingen 

waarom dit hiaat in bewoning zich voordoet kunnen alleen op basis van de geologische 

profielen worden gedestilleerd. Het middeleeuwse sporenniveau is aanwezig op een 

diepte van ca. 0,3-0,5 m -NAP en 0,8 m -NAP in het noordwestelijke deel ter hoogte 

van put 3. Ter hoogte van put 8 en 9 bevindt dit niveau zich op 0,5-0,8 m -NAP. Dat 

betekent dat de middeleeuwse niveaus van het Romeinse niveau worden gescheiden 

door een minimaal 70 cm dikke laag met afzettingen die na de Romeinse tijd is afgezet 

voorafgaand aan de Karolingische tijd. Deze laag zou dus ergens tussen het verlaten 

van de Romeinse nederzetting in de 3e eeuw en voor het begin van de Karolingische 

nederzetting rond de 8e eeuw n. Chr. moeten zijn afgezet.

De bewoning in de vroege middeleeuwen manifesteert zich op meerdere niveaus. 

Het bovenste niveau is door recente activiteiten alsmede een oude bouwvoor 

geheel onthoofd waardoor alleen de diepere sporen bewaard zijn gebleven. Het 

is opvallend dat het binnen het plangebied voornamelijk kuil- en greppelsporen 

betreffen waaronder twee mogelijke waterputten/-kuilen. Paalsporen lijken bijna 

geheel te ontbreken. Dit kan het gevolg zijn van verstorende processen waardoor de 

paalsporen niet bewaard zijn gebleven of het kan zijn dat er geen of nauwelijks op 

palen gefundeerde structuren binnen het plangebied aanwezig zijn geweest. Deze zijn 

echter wel in groten getale aanwezig ten westen van het plangebied. De kern van de 

nederzetting zal ook daar moeten worden verwacht.

Het vondstmateriaal is voornamelijk afkomstig uit twee verschillende vondstlagen en 

uit de vulling van de geul. Duidelijk is in ieder geval dat deze geul pas na de vroege 

middeleeuwen is dichtgeslibd. Dit is een langzaam proces geweest getuige de wijze 

van opvulling. Welke rol de geul heeft gespeeld tijdens de nederzetting blijft enigszins 

onduidelijk. Gezien het verschil in sporenconcentraties ten oosten en westen van 

de geul kan wellicht worden beargumenteerd dat de geul mogelijk de (kern van 

de) nederzetting heeft begrensd. Toch zijn er dus ook sporen, zoals de mogelijke 

waterputten, die duiden op activiteiten ten oosten van de geul.
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Het aardewerk vormenspectrum, met een groot aandeel kleine en middelgrote 

(kook)potten, is vrij typerend voor een huishoudelijke context. Deze is, vooralsnog, 

niet binnen het plangebied aangetroffen maar zal zich op korte afstand bevinden, 

vermoedelijk dus dan ten westen van de geul. Het lage aantal Karolingische scherven 

in het totale assemblage geeft tevens een indicatie dat de nederzetting een zeer 

geringe omvang had, en/of een korte levensduur had.

16.4 Beantwoording onderzoeksvragen

Bij de beantwoording van de onderzoeksvragen is rekening gehouden met het 

gegeven dat het onderzoek in eerste instantie is ingestoken als een opgraving (DO) 

maar vervolgens verder is uitgevoerd als een waarderend proefsleuvenonderzoek 

(IVO-p). Dit heeft zijn gevolgen gehad voor de wijze op en mate waarin de uitwerking 

ter hand is genomen en dientengevolge de onderzoeksvragen kunnen worden 

beantwoord. Dit is ook het gevolg van het gegeven dat de meeste vondsten afkomstig 

zijn uit vondstlagen die geen eenduidige datering hebben en vondsten uit zowel 

de middeleeuwen en Romeinse tijd bevatten. Dit is met name het gevolg van het 

dynamische landschappelijke karakter van de vindplaatsen waarbij een natuurlijke geul 

meerdere malen is overstroomd maar ook andere mariene activiteiten hun invloed 

hebben gehad waardoor vermenging van vondstmateriaal heeft plaatsgevonden.

Onderstaand is getracht om, met bovenstaande in gedachte, de onderzoeksvragen zo 

zorgvuldig mogelijk te beantwoorden of in ieder geval aan te geven of het geven van 

een uitgebreid antwoord binnen het onderzoekskader mogelijk is geweest.
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Overzicht vroegmiddeleeuwse sporen.
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16.4.1 Bewonings- en landschapscontinuïteit 

1. Hoe zag het landschap in en rond de Romeinse en Karolingische nederzetting er 

uit? Welke begroeiing was aanwezig en in hoeverre heeft de mens hierop invloed 

gehad? Welke veranderingen zijn er tussen de 1e en 10e eeuw n. Chr. in het landschap 

opgetreden?

Duidelijk is dat beide nederzettingen langs een geul op een oeverwal of kreekrug 

hebben gelegen. Deze loopt in noordelijke richting op waar zich ook de grootste 

concentratie aan middeleeuwse en Romeinse sporen bevinden. Een botanisch monster 

uit een middeleeuwse greppel wijst er op dat deze is aangelegd in een vochtige, 

waterrijke omgeving en de aanwezigheid van wegen, bosranden of overgroeid 

bouwland alsmede de aanwezigheid van zilt water, mogelijk in een openliggende 

restgeul.144 Voor de rest zijn we slechts geïnformeerd in hoeverre veranderingen zijn 

opgetreden. De afdekking en deels verspoeling van de Romeinse nederzetting laat zien 

dat de omgeving in sterke mate is vernat. Dit zal grote gevolgen hebben gehad voor de 

vegetatie. 

2. Op welke wijze hebben de Romeinse en Karolingische bewoners zich aangepast en 

gebruik gemaakt van het landschap waarin zij leefden? Welke veranderingen traden 

gedurende de bewoning daarin op? 

Duidelijk is dat beide nederzettingen langs een geul op een oeverwal of kreekrug 

hebben gelegen. Deze loopt in noordelijke richting op waar zich ook de grootste 

concentratie aan middeleeuwse en Romeinse sporen bevinden. In de geul, en kleinere 

geulen rondom zijn aangepunte houten palen aangetroffen alsmede vlechtwerk. 

Onduidelijk is of het hier oeververstevigingen betreft als gevolg van een mogelijke 

reactivering van de geul. Duidelijk is wel dat deze is gereactiveerd getuige de diverse 

aanplempingslagen aan de oever. Vooralsnog lijken er geen verdere aanwijzingen te 

zijn dat gedurende de bewoningsfasen de bewoners zich aan het landschap verder 

hebben aangepast. De vernatting zorgde er evenwel voor dat bewoning gedurende 

langere tijd niet mogelijk was.

3. In hoeverre werd de Romeinse en Karolingische bewoning gehinderd door de ligging 

nabij de Maasmond. Hoe werd omgegaan met stormvloeden tijdens de bewoning en 

met wisselingen tussen brak en zoet oppervlaktewater? 

Op deze vraag heeft het onderzoek (nog) geen passend antwoord kunnen vinden.

4. Komen binnen het plangebied geulen voor die tijdens de bewoning in de Romeinse 

en Karolingische periode 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 te dumpen? Wijkt dit afval af van het in de 

nederzetting aangetroffen afval? Werden er offers in de geul gedeponeerd? 

Binnen het plangebied is een grote minimaal 14m brede geul onderscheiden die tijdens 

de Romeinse tijd en Karolingische tijd open heeft gelegen. Daarnaast zijn er nog twee 

kleinere geulen aangetroffen. Op basis van een C14 datering van een aangepunte 

houten paal uit één van deze kleinere geulen kan worden afgeleid dat deze in ieder 

geval al in of vóór de Romeinse bewoning heeft open gelegen. Deze kleinere geulen 

waren echter in het middeleeuwse niveau niet meer zichtbaar hetgeen aanduidt 

dat deze toen als waren opgevuld. De geulen bevatten alle vondsten uit zowel de 

Romeinse tijd als de vroege middeleeuwen. Gezien de vermenging van vondsten 

144  Bult & Groen 2009, 60.
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lijkt er geen sprake te zijn van dumps maar eerder van verspoeling. Er zijn, zover 

herkend, geen offers aangetroffen. Het assemblage uit de geulen wijkt niet af van de 

samenstelling van het overige vondstmateriaal.

16.4.2 Romeinse tijd 

Er wordt sinds ruim 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 boerenerven komt er een veelheid aan 

bijzondere structuren voor. 

5. 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? 

Zover kan worden vastgesteld op basis van het aardewerk dateren de vroegste 

vondsten uit de tweede helft van de 1e eeuw. De meeste vormen komen voor tot in 

de tweede helft van de 3e eeuw. Er zijn geen aanwijzingen voor een bewoningshiaat 

aangetroffen.

6. Hoe kan de nederzetting worden getypeerd?

Vooralsnog wordt uitgegaan van een rurale nederzetting. Wel wordt een stenen 

gebouw in de directe omgeving van het plangebied verwacht.

7. Geeft de vindplaats informatie over het einde van de Romeinse aanwezigheid in de 

regio en zo ja, op welke wijze? 

Er zijn geen aanwijzingen gevonden die nadere informatie verschaffen over het 

einde van de Romeinse aanwezigheid in de regio. Er zijn duidelijk aardewerkvormen 

aanwezig die voorkomen tot in de tweede helft van de 3e eeuw. Jonger materiaal is niet 

aanwezig. In het algemeen kan dus worden gesteld dat de Romeinse aanwezigheid ter 

plekke van de vindplaats in ieder geval kan hebben voortgeduurd tot de tweede helft 

van 3e eeuw.

8. Zijn de gebouwplattegronden te plaatsen in een bepaalde huisbouwtraditie?

Er zijn geen duidelijke gebouwstructuren onderscheiden. De twee wandgreppels 

duiden op houtbouw.

9. 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? Is er een ontwikkeling waar te nemen in en van de 

nederzetting?

Er zijn twee verschillende sporenconcentraties aangetroffen waar vermoedelijk een 

huisplaats heeft gestaan. Het is niet duidelijk of deze gelijktijdig waren of niet. Op basis 

van de vondsten kan vooralsnog geen chronologisch onderscheid in bewoningsfasen 

worden gemaakt. 

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

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

Er is een crematiegraf aangetroffen hetgeen wijst op funeraire activiteiten binnen het 

nederzettingsterrein. Daarnaast wijzen de verschillende houten palen die dwars op en 

langs de geulen zijn aangetroffen dat andere watergerelateerde activiteiten hebben 
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plaatsgevonden. Het karakter daarvan is vooralsnog onduidelijk. Binnen het materiaal 

dat in 2001 is verzameld zijn aanwijzingen gevonden voor de productie of raffinage 

van zout; zo bevatten twee fragmenten een soort verglaasde zoutaanslag. Ook komt 

een massief aardewerken staafje voor, dat als briquetage-aardewerk kan worden 

beschouwd. Vergelijkbare objecten komen voor in de regio rond De Lier.145 Ook komen 

enkele scherven van zoutcilinders voor.

11. Welke gewassen zijn gegeten, welke zijn lokaal verbouwd en welke zijn geïmporteerd?

Botanisch onderzoek van sporen heeft in het kader van dit onderzoek niet 

plaatsgevonden. Mede als gevolg dat de Romeinse sporen niet of nauwelijks zijn 

gecoupeerd.

12. Welke producten zijn lokaal geproduceerd en welke zijn geïmporteerd?

Zie antwoord vraag 11.

13. Waar komt het geïmporteerde natuursteen vandaan en waarvoor werden deze stenen 

gebruikt? 

Het assemblage bestaat uit verschillende soorten natuursteen: tufsteen dat uit de Eifel 

afkomstig is evenals leisteen en tefriet. Het kalksteen is afkomstig uit de Noord-Franse 

Ardennen. Daarnaast is nog riviergrind aangetroffen waarvan niet duidelijk is of deze is 

geïmporteerd of binnen redelijk korte afstand verkregen kan worden. Het kalksteen is 

voornamelijk als bouwblokken gebruikt, het leisteen als dakbedekking. Tefriet werd op 

maalschijven aangetroffen.

14. Waar komt het grofkeramiek vandaan en waarvoor werden deze stenen gebruikt?

Er is geen nader onderzoek geweest naar de verschillende aangetroffen bakstenen 

met name vanwege de heterogeniteit van het assemblage waardoor geen duidelijk 

onderscheid tussen Romeinse en middeleeuws baksteen kon worden gemaakt. Wel zijn 

in totaal 7 dakpannen met de stempel van de classis Germanica aangetroffen. 

15. Welke aspecten waren met name van belang bij de veeteelt: fokken voor het vlees, de 

melkproducten, de huid/wol of andere secundaire producten?

Aangezien is afgezien van het bestuderen van het botmateriaal kan hier helaas geen 

antwoord op worden gegeven.

16. Zijn er aanwijzingen voor surplusproductie voor de handel?

Aangezien is afgezien van het bestuderen van het botmateriaal kan hier helaas geen 

antwoord op worden gegeven.

17. Welke methoden en technieken van waterbeheersing door middel van de percelering, 

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

Hier zijn nagenoeg geen aanwijzingen voor gevonden. Onduidelijk is of de houten 

constructies in verband dienen te worden gebracht met waterbeheersing.

18. In hoeverre dankt de nederzetting zijn belang aan de ligging nabij de monding van de 

Lee?

Een ligging nabij de monding van de Lee zou mogelijk meer handelswaar kunnen 

opleveren binnen de nederzetting. Hier lijkt nauwelijks sprake van te zijn geweest 

zover kon worden vastgesteld. Een strategisch belang is vooralsnog ook niet aan de 

orde.

145  Besselsen 2004, 30; De Bruin 2004a, 5.
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19. Indien off-site elementen aanwezig zijn (bijvoorbeeld kringgreppels & kuilenclusters), 

wat is de aard, de omvang, de diversiteit, de locatiekeuze factoren en de betekenis 

hiervan? 

Er zijn geen off-site elementen, zover herkend, aangetroffen.

20. Past het aangetroffen aardewerk van de nederzetting binnen de regionale context 

of is er sprake van een „afwijkend spectrum‟? Welke herkomstgebieden zijn aan het 

aardewerk toe te kennen?

Het assemblage is typerend voor rurale nederzettingen in de omgeving van De Lier. 

Het gedraaide aardewerk is zonder uitzondering aangevoerd. Het gaat om importen 

uit Frankrijk, Duitsland en België. De zogenaamde Low Lands Ware is afkomstig uit 

Bergen op Zoom.

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

nederzetting of voor een regionale markt?

Het grootste deel van het assemblage bestaat uit handgevormd aardewerk. Er zijn 

geen indicaties dat deze voor de handel bestemd was.

22. Zijn er aanwijzingen voor metaalbewerking? Zo ja, wat is hier voor grondstof van 

elders aangevoerd? 

Er zijn geen aanwijzingen voor metaalbewerking vastgesteld.

23. Zijn er aanwijzingen voor de aanwezigheid van steenbouw? 

Het grote aantal baksteenfragmenten is opvallend gezien de beperkte omvang van 

het onderzoek in De Lier. Minstens zo opvallend is de samenstelling, waarbij niet 

alleen dakpanfragmenten maar ook bouwmateriaal dat geassocieerd kan worden met 

een vloerverwarmingssysteem (hypocaustum) vertegenwoordigd is. Het aantreffen 

van muurpleister is eveneens opvallend. Mogelijk zijn dit alle aanwijzingen voor de 

aanwezigheid van een stenen gebouw met vloerverwarming in de omgeving van de 

vindplaats. 

24. Zijn er aanwijzingen voor een weg in de nabijheid van de nederzetting? 

Er zijn geen aanwijzingen dat een weg in de nabijheid van de nederzetting heeft 

gelegen. 

25. Zijn er aanwijzingen voor de aanwezigheid van een vlootbasis in de nabijheid van de 

nederzetting? 

Acht fragmenten keramisch bouwmateriaal zijn voorzien van bewuste indrukken. Het 

gaat om de indruk van een bespijkerde schoenzool op een imbrexfragment en om 7 

stempels, waarvan er zes zijn toe te wijzen aan de Classis Germanica Pia Fidelis. De 

zevende, die op een complete hypocausttegel staat, is niet leesbaar, maar gezien 

de overeenkomstige vorm met de andere stempels is ook deze toe te wijzen aan de 

Classis Germanica, de Romeinse vloot. Tezamen met twee eerder gevonden stempels 

van de vloot op dit terrein146 maakt dit De Lier-Leehove tot een van de belangrijkste 

vindplaatsen van vlootstempels in West-Nederland. Dit versterkt het vermoeden dat 

in de omgeving van de vindplaats een steunpunt van de Classis Germanica aanwezig is 

geweest. 

146  Bult & Groen 2009, 43-44.
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16.4.3 Middeleeuwen 

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. Omtrent de bewoning 

uit deze periode bestaat in deze regio een grote kennislacune. Tot op heden zijn bij 

de verschillende campagnes geen gebouwsporen herkend, met uitzondering van de 

locatie Naaldwijk-Zuidweg. Sporen van de erven bestaan uit kuilen, greppels en diverse 

waterputten. 

26. 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.

Er is een duidelijk hiaat zichtbaar tussen de Romeinse bewoning en de middeleeuwse 

bewoning aangezien er sprake is van twee verschillende bewoningsniveaus. De enige 

uitzondering lijkt de geul te vormen die vermoedelijk gedurende de Romeinse tijd en 

middeleeuwen watervoerend is geweest.

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

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

Het assemblage middeleeuws aardewerk van de opgraving De Lier Leehove dateert 

vrijwel uitsluitend in de Karolingische periode. Een deel kan door het ontbreken van 

deterministische kenmerken niet nader worden gedateerd dan ‘vroegmiddeleeuws’, 

en een vijftal fragmenten is mogelijk te dateren in de Merovingische periode. Mocht 

dit inderdaad zo zijn, dan zullen het objecten zijn geweest die lang in omloop zijn 

geweest voordat ze zijn afgedankt. Echter, duidelijk karakteristieke fragmenten uit 

de voorgaande Merovingische periode, alsmede de latere Ottoonse periode, zijn 

niet aangetroffen. Hieruit mag worden afgeleid dat de middeleeuwse fase van de 

opgraving Leehove kortstondig is geweest, waarschijnlijk beperkt tot enkele jaren tot 

enkele decennia.

28. Is 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 in het plangebied buiten de gewone boerenerven ook andere activiteiten 

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

Er zijn geen duidelijke erven met structuren aangetroffen. Het middeleeuwse 

complex is bescheiden qua aantal sporen. Het is opvallend dat het binnen het 

plangebied voornamelijk kuil- en greppelsporen betreffen waaronder twee mogelijke 

waterputten/-kuilen. Paalsporen lijken bijna geheel te ontbreken. Dit kan het gevolg 

zijn van verstorende processen waardoor de paalsporen niet bewaard zijn gebleven 

of het kan zijn dat er geen of nauwelijks op palen gefundeerde structuren binnen het 

plangebied aanwezig zijn geweest. Deze zijn echter wel in groten getale aanwezig ten 

westen van het plangebied. De kern van de nederzetting zal ook daar moeten worden 

verwacht.

29. Zijn de huisplattegronden te plaatsen in een bepaalde huisbouwtraditie? 

Er zijn geen duidelijke structuren aangetroffen.

30. Wat was het karakter van de nederzetting gedurende de vroege middeleeuwen? Was 

deze uitsluitend agrarisch, of had de nederzetting ook een meer centrale rol in het 

nederzettingsysteem van de regio? 
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Gezien de bescheiden omvang van het onderzoek valt hier voorlopig geen antwoord 

op te geven.

31. Welke producten zijn lokaal geproduceerd en welke zijn geïmporteerd?

Gezien de bescheiden omvang van het onderzoek valt hier voorlopig geen antwoord 

op te geven.

32. Welke gewassen zijn gegeten, welke zijn lokaal verbouwd en welke zijn geïmporteerd? 

Botanisch onderzoek van sporen heeft in het kader van dit onderzoek niet 

plaatsgevonden.

33. Welke aspecten waren met name van belang bij de veeteelt: fokken voor het vlees, de 

melkproducten, de huid/wol of andere secundaire producten? 

Gezien de bescheiden omvang van het onderzoek valt hier voorlopig geen antwoord 

op te geven.

34. Zijn er aanwijzingen voor surplusproductie voor de handel? 

Gezien de bescheiden omvang van het onderzoek valt hier voorlopig geen antwoord 

op te geven.

35. In hoeverre heeft men in de vroege middeleeuwen de Romeinse resten herbenut als 

bouwmateriaal of als grondstof (metaal) voor economische activiteiten?

Al het bouwmateriaal uit De Lier-Leehove is gefragmenteerd en het geronde karakter 

van veel  fragmenten duidt mogelijk op een dergelijk hergebruik.

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

van een etnische identiteit? 

Gezien de bescheiden omvang van het onderzoek valt hier voorlopig geen antwoord 

op te geven.

37. Welke methoden en technieken van waterbeheersing door middel van de percelering, 

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

Mogelijk zijn twee waterputten of -kuilen aangetroffen. Daarnaast lijkt de hoofdgeul 

nog gedurende deze tijd watervoerend te zijn geweest. Een duidelijk systeem van 

percelering is niet herkend. Wel waren greppels aanwezig die mogelijk met percelering 

in verband staan.

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

middeleeuwse verkaveling. 

Gezien de bescheiden omvang van het onderzoek valt hier voorlopig geen antwoord 

op te geven.

39. Wat is de relatie tussen de geul die aan de zuidoostelijke zijde van het plangebied liep 

en de nederzetting uit de Karolingische periode? 

Welke rol de geul heeft gespeeld tijdens de nederzetting blijft enigszins onduidelijk. 

Gezien het verschil in sporenconcentraties ten oosten en westen van de geul kan 

wellicht worden beargumenteerd dat de geul mogelijk de (kern van de) nederzetting 

heeft begrensd. Toch zijn er dus ook sporen, zoals de mogelijke waterputten, die 

duiden op activiteiten ten oosten van de geul.
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40. Welk effect hebben de vroeg 12e-eeuwse overstromingen gehad op de bewoning, de 

waterhuishouding en de verkaveling?

Het vroegmiddeleeuwse bewoningsniveau is aanzienlijk aangetast door recente bouw-

activiteiten. Hierdoor is jongere bewoning of activiteiten nagenoeg niet vastgesteld. 

Mogelijk is er echter wel sprake van een oude bouwvoor die in de late middeleeuwen 

kan dateren. Daar is voorlopig nog geen bewijs voor gevonden.

16.4.4 Aanvullende vragen proefsleuvenonderzoek (tweede fase)

41. Wat is de begrenzing (horizontaal en verticaal) van de vindplaats?

Het archeologisch onderzoek was in eerste instantie ingestoken als zijnde een 

opgraving waarbij op basis van de vooronderzoeken de verwachting was dat binnen 

het plangebied een kern van Romeinse bewoning aanwezig was. Deze zou zich met 

name in het noorden van het plangebied manifesteren. Daar omheen zou nog een 

periferie aanwezig zijn, waarin ook mogelijk nog sporen aanwezig zouden zijn. Het 

idee van een kern en periferie houdt echter op basis van de gedane onderzoeken 

niet meer stand. Duidelijk is dat er meerdere fasen van bewoning uit de (vroege) 

middeleeuwen en Romeinse tijd zijn aangetroffen. De Romeinse sporen zijn in 

nagenoeg alle putten aanwezig. De middeleeuwse vindplaats lijkt zich minder ver uit 

te strekken binnen het plangebied als de Romeinse vindplaats. De sporen komen met 

name in het noordelijke deel van het plangebied voor. Daarnaast was al bekend dat ten 

noordwesten van het plangebied een groot cluster vroegmiddeleeuwse sporen tijdens 

een begeleiding waren aangetroffen. Tezamen zullen zij een enkele vindplaats vormen.

42. Welke archeologische niveaus zijn te onderscheiden en wat is hun diepteligging?

Op het diepste niveau zijn met name sporen uit de Romeinse tijd aangetroffen. Deze 

bevinden zich voornamelijk in de zandige/zavelige ondergrond maar in het zuiden ter 

hoogte van put 4 kunnen ze ook voorkomen in afdekkende kleilagen. Dit Romeins 

niveau ligt geheel in het zuidoosten op 1,8 m -NAP en loopt richting het noorden op 

van 1,2 m -NAP ter hoogte van de putten 3, 7 en 8 tot 0,5-0,7 m -NAP ter hoogte van 

put 6 en het waterbassin. Het middeleeuwse sporenniveau is aanwezig op een diepte 

van ca. 0,3-0,5 m -NAP en 0,8 m -NAP in het noordwestelijke deel ter hoogte van put 

3. Ter hoogte van put 8 en 9 bevindt dit niveau zich op 0,5-0,8 m -NAP. Dat betekent 

dat de middeleeuwse niveaus van het Romeinse niveau worden gescheiden door 

een minimaal 70 cm dikke laag met afzettingen die na de Romeinse tijd is afgezet 

voorafgaand aan de Karolingische tijd.

43. Wat is de aard, datering en conserveringstoestand van de sporen?

Zie paragraaf 14.2 en 14.2

44. Welke materiaalcategorieën zijn aanwezig, wat is de vondstdichtheid en hoe is de 

conserveringstoestand?

Tijdens het onderhavige onderzoek zijn in totaal 2031 vondsten aangetroffen en 

gedocumenteerd, hiervan zijn 395 stuks afkomstig uit grondsporen, 1406 vondsten uit 

(vondst)lagen en 147 vondsten uit recente of natuurlijke sporen. Vondstmateriaal komt 

voor in alle lagen vanaf de bouwvoor tot en met de zandige ondergrond. Het materiaal 

bestaat, voor zover zichtbaar, voornamelijk uit middeleeuws en Romeins aardewerk, 

bot, bouwmateriaal, steen en metaal. Daarnaast is een aanzienlijke hoeveelheid hout 

verzameld uit de geul en oeverzone. Naast vlechtwerk gaat het om houten palen, alle 

met bewerkingssporen.
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Het gros van het vondstmateriaal dateert zoals gezegd uit de Romeinse tijd. Het 

Romeinse vondstmateriaal omvat vondsten die in relatie gebracht kunnen worden met 

steenbouw, zoals tufsteen, bewerkte kalksteen, stucwerk, tegulae en hypocaustum-

tegels. Daarnaast zijn metaalslakken gevonden die mogelijk op productie wijzen. Een 

bijzondere vondst is een bronzen plaat met inscriptie (§ 11.3).

Afgerond bouwmateriaal wijst op mogelijk hergebruik in de vroege middeleeuwen.

16.4.5 Aanvullende vragen op basis van evaluatierapport

45. Al de aangetroffen bouwelementen wijzen op de aanwezigheid van een stenen 

gebouw in de directe omgeving van de vindplaats. Een nog op te lossen vraagstelling 

is of dit bouwmateriaal nu vooral in Karolingische of in Romeinse contexten voorkomt. 

Het bouwmateriaal lijkt vooral uit lagen te komen met een heterogeen karakter waarin 

zowel Romeinse als Karolingische vondsten zich bevinden. Bij de archeologische 

begeleiding lijkt het bouwmateriaal wel uit primair Romeinse context te komen.

 

46. Doel van het proefsleuvenonderzoek van het oostelijke deel van het terrein zal de 

(waardering en) karakterisering van de Romeinse en middeleeuwse bewoning zijn. Net 

als bij de vindplaats Naaldwijk-Hoogeland is de vraag of de bijzondere vondsten in een 

primaire of secundaire context thuishoren binnen de nederzetting.

De bijzondere vondsten (bronzen plaat, vlootstempels) zijn uit secundaire context 

afkomstig.

47. Verder is ook de relatie tussen de bewoning en de geul belangrijk. Vraag is bijvoorbeeld 

of de opvulling (één op één) in relatie staat met de Romeinse bewoning/gebruiksfasen 

of dat de vulling een mix van dump met materiaal uit verschillende bewoningsperi-

oden vertegenwoordigt. Eén en ander zal van belang zijn voor de strategie van een 

eventuele vervolgopgraving. 

Zover kon worden nagegaan, ondanks de hoge grondwaterstand, lijkt het voornamelijk 

om een mix van dump met materiaal uit verschillende bewoningsperioden te gaan. Van 

belang is om tijdens een eventueel vervolgonderzoek bronbemaling in te zetten om 

zodoende op een verantwoorde wijze met name de onderste vullingen van de geul te 

onderzoeken op het voorkomen van stratigrafisch gescheiden vondstmateriaal.

48. Een vroege Merovingische component lijkt te ontbreken en een antwoord dient 

gevonden te worden hoe dit hiaat in bewoning destijds kon ontstaan (terrein toen te 

nat?).

Een vijftal fragmenten is mogelijk te dateren in de Merovingische periode. Mocht dit 

inderdaad zo zijn, dan zullen het, volgens de onderzoeker, objecten zijn geweest die 

lang in omloop zijn geweest voordat ze zijn afgedankt. Echter, duidelijk karakteristieke 

fragmenten uit de voorgaande Merovingische periode, alsmede de latere Ottoonse 

periode, zijn niet aangetroffen. Gezien de afzettingen die het Romeinse niveau 

afdekken lijkt er inderdaad een periode te zijn dat het terrein te nat is geweest voor 

bewoning.
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16.5 Waardering Vondsten en Vindplaatsen147

In principe zijn binnen het plangebied minimaal twee vindplaatsen aanwezig. In deze 

paragraaf worden de Romeinse en vroegmiddeleeuwse vindplaats gewaardeerd 

conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA 3.3), bijlage 4 (waarderen 

van vindplaatsen). De waardering van de archeologische waarden binnen het 

plangebied vindt plaats op basis van in de KNA onderscheiden criteria van beleving, 

fysieke kwaliteit, inhoudelijke kwaliteit en representativiteit. De waardering geschiedt 

per vindplaats en wordt samengevat in een tabel, waarin de verschillende criteria een 

hoge (3), gemiddelde (2) of lage score (1) krijgen. De belevingswaarde geldt in principe 

alleen voor nog zichtbare monumenten en kan vanwege hun ondergrondse karakter 

dus niet toegekend worden aan de verschillende vindplaatsen binnen het plangebied. 

Fysieke kwaliteit heeft betrekking op de mate waarin archeologische resten op 

een vindplaats aanwezig zijn (gaafheid) en de conservering van vondstmateriaal 

(conservering). Bij inhoudelijke kwaliteit gelden de criteria zeldzaamheid, 

informatiewaar de en ensemblewaarde. Het criterium zeldzaamheid spreekt voor 

zich. Hoe zeldzaam is een bepaald type vindplaats voor een bepaalde periode of 

in een bepaald gebied? Informatiewaarde heeft betrekking op de mate waarin het 

monument nieuwe inzichten in het verleden kan verschaffen. Bij de ensemblewaarde 

is de archeologische en landschappelijke context van een vindplaats van belang. 

Hierbij krijgt een vindplaats een hogere score al naar gelang er meer (vergelijkbare) 

vindplaatsen binnen de microregio bekend zijn en er mogelijkheden zijn tot onderzoek 

van vroegere landschappen en landgebruik. Representativiteit dient alleen bepaald te 

worden als de totaalscore van de inhoudelijke kwaliteit minder dan 7 punten bedraagt.

Waarden Criteria Scores Totaalscore

Beleving Schoonheid n.v.t.
n.v.t.

Herinneringswaarde n.v.t.

Fysieke kwaliteit Gaafheid 2
5

Conservering 3

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 3

              8
Informatiewaarde 3

Ensemblewaarde 2

Representativiteit n.v.t

16.5.1 Vindplaats 1-Romeinse tijd

De eerste vindplaats dateert in de Romeinse tijd, meer specifiek in de 2e/3e eeuw 

AD. De vindplaats omvat meerdere paal-, kuil- en greppelsporen maar ook een 

crematiegraf. Het totaalbeeld op basis van de sporen en vondsten uit de 2e eeuw 

passen binnen een doorsnee inheemse nederzetting met mogelijk bijzondere import 

en bouwelementen.

Beleving – Er is binnen het plangebied geen sprake van een zichtbaar monument, zodat 

de vindplaats niet gescoord kan worden op schoonheid en herinneringswaarde. 

Fysieke kwaliteit – De vindplaats scoort gemiddeld op de criteria gaafheid en hoog op 

conservering. Het bodemprofiel is redelijk goed bewaard gebleven maar aangezien 

sprake is van een dynamisch milieu zal er toch sprake zijn van enige aantasting van 

het originele bodemprofiel. Onduidelijk is vooralsnog in hoeverre de twee genoemde 

loopvlakken zijn geërodeerd danwel afgedekt. Wat betreft de parameter conservering 

147  Deze waardering heeft reeds in het kader van de evaluatiefase plaatsgevonden. Deze 
paragraaf is dan ook, aangezien het bevoegd gezag deze waardering heeft goedgekeurd, 
letterlijk overgenomen uit het evaluatierapport (Van de Geer & Van Wijk 2014).

Tabel 16.1 
Scoretabel waardestelling. 1 = laag, 
2 = gemiddeld, 3 = hoog.



De Lier Leehove   143

kan gesteld worden dat deze zeer goed is. Botresten zijn in groten getale aanwezig 

wat duidt op een goede conservering. Het overige materiaal is weinig gefragmenteerd. 

Deels zullen vondsten echter wel zijn verspoeld/verplaatst maar vermoedelijk niet over 

grote afstanden aangezien bij de scan niet is opgevallen dat het aardewerk sporen van 

afronding, en dus verplaatsing, vertoont. Verder dient in overweging meegenomen te 

worden dat de Romeinse vindplaats deels in de middeleeuwen is verstoord doordat 

bouwmateriaal gezocht werd voor hergebruik.

Inhoudelijke kwaliteit – De Romeinse vindplaats scoort hoog op inhoudelijke kwaliteit. 

In principe handelt het hier om een inheemse Romeinse nederzetting zoals deze in 

het Westland vaker zijn aangetroffen. Het vondstmateriaal sluit hier mooi op aan. 

De vindplaats springt hier deels bovenuit wegens een aantal opvallende vondsten. In 

dit opzicht vertoont de vindplaats overeenkomsten met bijvoorbeeld de vindplaats 

Naaldwijk-Hoogwerf/Hogeland. Doel van een eventueel vervolgonderzoek zal met 

name gericht moeten worden op de (verdere waardering en) karakterisering van de 

bewoning. Net als bij het voornoemde Naaldwijk-Hogeland is de vraag of de bijzondere 

vondsten in een primaire of secundaire context thuishoren binnen de nederzetting.

De informatiewaarde van de vindplaats is daarom ook hoog te noemen. Dit betreft 

met name de ligging langs de geul en vlakbij de Maasmonding. 

De ensemblewaarde krijgt zowel in archeologisch als in landschappelijk opzicht op 

basis van bovenstaande afwegingen een gemiddelde score. Zoals genoemd zijn 

meerdere inheems Romeinse nederzettingen in de regio bekend die qua chronologie 

en wellicht ook karakter met elkaar in verband staan.

Representativiteit- Niet van toepassing

Conclusie – De Romeinse vindplaats is in principe behoudenswaardig. 

16.5.2 Vindplaats 1-vroege middeleeuwen

Het karakter van de middeleeuwse vindplaats is moeilijker vast te stellen. Dit met 

name vanwege de lage sporendichtheid. Van belang is echter de geul die in het 

westelijke deel van de vindplaats aanwezig is. Hoewel een natuurlijke oorsprong wordt 

verondersteld en een Romeinse gebruiksfase aannemelijk is, hebben vermoedelijk 

ook in de vroege middeleeuwen activiteiten in en naast de geul plaatsgevonden. In 

hoeverre er daadwerkelijk sprake is van bewoning naast de geul, zoals in de Romeinse 

tijd, blijft vooralsnog onduidelijk. Vraag is bijvoorbeeld of de opvulling (één op één) in 

relatie staat met de Romeinse bewoning/gebruiksfasen of dat de vulling een mix van 

dump met materiaal uit verschillende bewoningsperioden vertegenwoordigt.

Waarden Criteria Scores Totaalscore

Beleving
Schoonheid n.v.t.

n.v.t.
Herinneringswaarde n.v.t.

Fysieke kwaliteit
Gaafheid 2

5
Conservering 3

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 3

6Informatiewaarde 2

Ensemblewaarde 1

Representativiteit 2

Beleving – Er is binnen het plangebied geen sprake van een zichtbaar monument, zodat 

de vindplaats niet gescoord kan worden op schoonheid en herinneringswaarde. 

Fysieke kwaliteit – De vindplaats scoort gemiddeld op de criteria gaafheid en hoog op 

conservering. Het bodemprofiel is redelijk goed bewaard gebleven maar aangezien 

sprake is van een dynamisch milieu zal er toch sprake zijn van enige aantasting van 

het originele bodemprofiel. Dit is met name van toepassing direct langs de geulen. 

Tabel 16.2 
Scoretabel waardestelling. 1 = laag, 
2 = gemiddeld, 3 = hoog.
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Onduidelijk is vooralsnog in hoeverre het middeleeuwse loopvlak nog intact is. 

Mogelijk heeft ook verploeging plaatsgevonden en zijn meerdere recente verstoringen 

door het middeleeuwse niveau gegraven. 

Wat betreft de parameter conservering kan gesteld worden dat deze zeer goed is. 

Botresten zijn aanwezig wat duidt op een goede conservering. Het overige materiaal is 

weinig gefragmenteerd. 

Inhoudelijke kwaliteit – Vroegmiddeleeuwse bewoning is niet goed bekend in het 

Westland, echter er dient dus een kanttekening bij bewoning gezet te worden. 

Een mogelijke indicatie voor bewoning zijn echter de twee waterputten die zijn 

aangetroffen. Deze dateren beide uit de vroege middeleeuwen. Opvallend is trouwens 

dat sporen van laat-Romeinse of Merovingische bewoning lijken te ontbreken.

De informatiewaarde van de vindplaats is gemiddeld te noemen. Dit is vooral 

gestoeld op de gemiddelde gaafheid van de vindplaats. Een deel zal zijn verstoord 

waardoor een compleet overzicht moeilijk zal zijn te krijgen. Vindplaatsen uit de 

vroege middeleeuwen zijn matig bekend in deze arche oregio. Ook van veel andere 

onderzoeksthema’s zijn, in verhouding tot andere perioden, minder bekend. Dit heeft 

ermee te maken dat vindplaatsen uit de vroege middeleeuwen in de Maasmond zijn 

verspoeld. De vindplaats Lee hove kan in een synchrone situatie worden bestudeerd. 

In de microregio zijn nauwelijks vindplaatsen uit de ontginningsperiode bekend. 

Hierdoor neemt de zeldzaamheidswaarde toe en kunnen kennislacunes (deels) worden 

ingevuld.148

Representativiteit- Op representativiteit scoort de vindplaats dus middelhoog.

Conclusie – De vroegmiddeleeuwse vindplaats is in principe behoudenswaardig.

16.6 Advies

De resultaten van de diverse onderzoeken binnen het plangebied Leehove laten zien 

dat ter plekke een nederzetting uit zowel de Romeinse tijd (voornamelijk 2e en 3e eeuw 

n. Chr.) alsmede een vindplaats uit de vroege middeleeuwen (Karolingische periode) 

aanwezig is. Deze zijn relatief goed geconserveerd ondanks dat in het recente verleden 

het terrein aan verstoring onderhevig is geweest. Een groot deel van het plangebied 

is echter opgehoogd waardoor ondiepe bodemingrepen niet direct het archeologisch 

niveau zal aantasten. Indien in de nabije toekomst verstoringen in de bodem worden 

gepland dan verdient het de aanbeveling dat deze verstoring niet dieper rijkt (ca. 1 m 

-mv) dan de huidige ophoging.

148  Overgenomen uit Bult & Groen 2009.
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Bijlage I Sporenlijst

put vlak spoor omschrijving diepte (cm) opmerking

3 1 101 kuil

3 1 102 kuil

3 1 103 recente verstoring drain

3 1 104 recente verstoring proefsleuf ADC

3 1 105 recente verstoring veel puin bovenin: piepschuim, plastic etc.

3 1 106 greppel

3 1 107 recente verstoring leidingsleuf

3 1 108 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 14

3 1 109 natuurlijke verstoring

3 1 110 natuurlijke verstoring

3 1 111 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 9

3 1 112 natuurlijke verstoring

3 1 113 kuil

3 1 114 geul/kreek/rivier vermoedelijke geul, blauwe klei. Bovenin verstoord

3 1 115 recente verstoring

3 1 116 recente verstoring

3 1 5010 laag

3 1 5020 laag

3 2 101 kuil

3 2 102 vlek

3 2 103 greppel

3 2 107 greppel

3 2 113 kuil

3 2 117 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 35

3 2 118 laag dagzomende laag

3 2 119 laag dagzomende laag

3 2 120 laag dagzomende laag

3 2 121 waterput

3 2 122 greppel

3 2 123 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

3 2 124 laag ZONE MET FOSFAAT

3 2 125 depressie

3 2 126 greppel

3 2 2025 laag

3 2 5020 laag

3 2 5021 laag

3 2 5025 laag

3 2 5030 laag

3 2 5040 laag

3 3 131 hout

3 3 132 vlechtwerk mogelijk vlechtwerk onder op venige laag, onder hout (spoor 131)

3 3 133 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

3 3 134 greppel

3 3 135 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 24 mogelijk nv

3 3 136 greppel 20

3 3 137 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

3 3 138 greppel

3 3 139 greppel

3 3 140 greppel 10

3 3 141 greppel

3 3 142 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

3 3 143 greppel

3 3 144 greppel

3 3 145 kuil

3 3 146 greppel

3 3 147 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

3 3 148 greppel

3 3 149 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 14

3 3 150 greppel 30
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put vlak spoor omschrijving diepte (cm) opmerking

3 3 151 kuil 5

3 3 155 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 10 evt recent?

3 3 156 greppel 40

3 3 5012 laag

3 3 5020 laag

3 3 5030 laag

3 3 5040 laag

3 3 7000 laag

3 3 7010 laag

3 3 7020 laag

3 3 8028 laag

3 3 8030 laag Gracht: venige laag/afdekking

3 3 8035 laag Gracht

3 3 8036 laag Gracht

3 91 126 greppel

3 91 152 staak 30

3 91 153 staak 20

3 93 150 greppel

3 93 154 staak 22

3 93 156 greppel

3 93 5025 laag

3 93 8028 laag

4 2 127 paalgat: grondspoor voormalige 
paal

48 alleen foto, zichtbaar onder s5020, in s5025

4 2 128 paalgat: grondspoor voormalige 
paal

0 zichtbaar onder s5020, in s5025

4 2 129 paalgat: grondspoor voormalige 
paal

42 alleen foto, zichtbaar onder s5020, in s5025

4 2 130 paalgat: grondspoor voormalige 
paal

42 zichtbaar onder s5020, in s5025

4 2 5025 laag

4 2 5030 laag

4 2 6020 laag

4 2 6030 laag

4 2 6040 laag

4 2 6050 laag

5 1 157 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

5 1 158 greppel 28

5 1 159 kuil

5 1 160 geul/kreek/rivier

5 1 161 greppel

5 1 5020 laag

5 1 5025 laag

5 1 5030 laag

5 1 5035 laag

5 2 131 Staak 20 stakenrij met hout

5 91 131 hout

6 1 162 kuil

6 1 163 geul/kreek/rivier

6 1 164 greppel

6 1 165 greppel

6 1 5020 laag

6 1 9025 laag

6 1 9050 laag

6 93 164 greppel

7 1 166 greppel

7 1 167 geul/kreek/rivier 27

7 1 168 greppel 24

7 1 5015 laag

7 1 5030 laag

7 1 5040 laag

7 93 167 greppel

7 93 168 greppel
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put vlak spoor omschrijving diepte (cm) opmerking

8 1 201 kuil

8 1 202 laag vondsten uit laag 2 oude bouwvoor?

8 1 205 kuil 70

8 1 206 greppel 100 vondstrijk

8 1 207 greppel 62

8 1 208 kuil 55 met vondsten

8 1 211 kuil 15

8 1 212 kuil 15

8 1 229 kuil

8 1 230 greppel 18 hangt onder s8007

8 1 231 kuil 26 hangt onder s8007

8 1 8002 laag

8 1 8007 laag

8 1 8008 laag

8 2 203 crematiegraf 9

8 2 204 greppel

8 2 209 kuil met vondsten

8 2 210 kuil onder S8004

8 2 218 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

8 2 219 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

8 2 220 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

8 2 221 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

8 2 222 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

8 2 223 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

8 2 224 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

8 2 225 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

8 2 226 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

8 2 227 greppel

8 2 228 kuil

8 2 232 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

8 2 233 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

8 2 234 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

8 2 235 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

8 2 236 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

8 2 237 greppel

8 2 238 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

8 2 239 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

8 2 240 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

8 2 241 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

8 2 242 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

8 2 243 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

8 2 244 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

8 2 245 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

8 2 246 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

8 2 247 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

8 2 248 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

8 2 249 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

8 2 8004 laag

8 2 8008 laag

8 15 213 kuil 52

8 15 214 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 45

8 15 215 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 60

8 15 216 huisgreppel 14 ligt op s215

8 15 217 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

8 15 8003 laag

9 1 250 waterput

9 1 251 natuurlijke verstoring

9 1 252 natuurlijke verstoring

9 1 253 natuurlijke verstoring

9 1 254 natuurlijke verstoring

9 1 255 kuil 70

9 2 256 kuil 46
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put vlak spoor omschrijving diepte (cm) opmerking

9 2 257 kuil 20

9 2 8005 laag

10 1 258 vlek reductie

10 1 8007 laag

10 2 259 concentratie concentratie tufsteen, tefriet en bot

10 2 8004 laag

10 2 8005 laag

11 1 8017 laag

11 2 260 paal met paalkuil: intacte paal houten paal diameter ca 15 cm

11 2 261 paal met paalkuil: intacte paal houten paal diameter ca 15 cm

11 2 262 paal met paalkuil: intacte paal houten paal diameter ca 15 cm

11 2 263 paal met paalkuil: intacte paal houten paal diameter ca 15 cm

11 2 264 geul/kreek/rivier natuurlijke geul NO-ZW ouder dan Rom. Sporen

11 2 265 paal met paalkuil: intacte paal

11 2 266 paal met paalkuil: intacte paal

11 2 267 paal met paalkuil: intacte paal

11 2 8004 laag
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vondstnummer omschrijving aantal gewicht (g) put vlak vak spoor vulling opmerking

101BOT Bot onbepaald 1 2,6 3 1 201 5020

101STU Tufsteen 1 7,1 3 1 201 5020

101AME Aardewerk middeleeuwen 2 8,1 3 1 201 5020

102MFE Metaal ijzer 1 12,6 3 2 201 5020

103BOUW Bouwmateriaal keramisch 6 428,3 3 1 202 5020

103ARO Aardewerk romeins onbepaald 5 101,6 3 1 202 5020

103SXX Steen onbepaald 2 91,2 3 1 202 5020

103MFE Metaal ijzer 1 9,9 3 1 202 5020

103BOT Bot onbepaald 5 69,2 3 1 202 5020

104STU Tufsteen 3 2050,3 3 1 202 5020

104MXX Metaal onbepaald 1 17,4 3 1 202 5020

104BOUW Bouwmateriaal keramisch 1 754,2 3 1 202 5020

105MPB Metaal lood 1 7,1 3 1 101

106ARO Aardewerk romeins onbepaald 3 52,3 3 2 101

106BOUW Bouwmateriaal keramisch 3 969,5 3 2 101

106MXX Metaal onbepaald 1 547,4 3 2 101

107ARO Aardewerk romeins onbepaald 12 211,3 3 1 203 5010

107ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 2 23,5 3 1 203 5010

107BOT Bot onbepaald 2 64,1 3 1 203 5010

107MXX Metaal onbepaald 5 652,6 3 1 203 5010

107VKL Verbrande klei 7 100,1 3 1 203 5010

107BYZK Bijzonder object keramisch 1 71 3 1 203 5010 Halsopening amfoor

107BOUW Bouwmateriaal keramisch 5 570,8 3 1 203 5010 met stempel

108BOT Bot onbepaald 1 21,4 3 1 204 5010

108BOUW Bouwmateriaal keramisch 2 287,3 3 1 204 5010

109BOT Bot onbepaald 1 8,9 3 1 301 5010

109BOUW Bouwmateriaal keramisch 5 1462,2 3 1 301 5010

110MPB Metaal lood 1 18,6 3 1 302 5010

111BOUW Bouwmateriaal keramisch 1 18 3 1 302 5010

111ARO Aardewerk romeins onbepaald 12 281,9 3 1 302 5010

112ARO Aardewerk romeins onbepaald 1 63,5 3 1 105 weefgewicht?

113ARO Aardewerk romeins onbepaald 3 283,5 3 1 302 101

113BOUW Bouwmateriaal keramisch 1 55,8 3 1 302 101

113MXX Metaal onbepaald 1 310,4 3 1 302 101

114AME Aardewerk middeleeuwen 4 46 3 1 106

114BOT Bot onbepaald 7 201,5 3 1 106

114BOUW Bouwmateriaal keramisch 2 285,7 3 1 106

114STU Tufsteen 2 142,4 3 1 106

115ARO Aardewerk romeins onbepaald 3 64,3 3 1 303 5010

115BOT Bot onbepaald 6 46,9 3 1 303 5010

116BOUW Bouwmateriaal keramisch 1 553 3 1 10 5010

116ARO Aardewerk romeins onbepaald 2 23,4 3 1 10 5010

117AME Aardewerk middeleeuwen 4 17,1 3 1 101 5010

117BOT Bot onbepaald 11 424,9 3 1 101 5010

117VKL Verbrande klei 2 21,1 3 1 101 5010

118STU Tufsteen 1 168,8 3 1 104 5010

118ARO Aardewerk romeins onbepaald 2 25,2 3 1 104 5010

118VKL Verbrande klei 3 37,5 3 1 104 5010

119AME Aardewerk middeleeuwen 1 15 3 1 113 1

120MFE Metaal ijzer 1 16,4 3 1 106 5010

120AME Aardewerk middeleeuwen 2 37,5 3 1 106 5010

121BOUW Bouwmateriaal keramisch 8 998,5 3 1 401 5010

121ARO Aardewerk romeins onbepaald 4 58 3 1 401 5010

121AME Aardewerk middeleeuwen 3 46,6 3 1 401 5010

122ARO Aardewerk romeins onbepaald 1 13,1 3 1 402 5010

122BOUW Bouwmateriaal keramisch 3 696,6 3 1 402 5010

122AME Aardewerk middeleeuwen 2 22,9 3 1 402 5010

123MXX Metaal onbepaald 1 152,6 3 1 402 5020

123BOT Bot onbepaald 2 156,6 3 1 402 5020

Bijlage II Vondstenlijst
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vondstnummer omschrijving aantal gewicht (g) put vlak vak spoor vulling opmerking

123BOUW Bouwmateriaal keramisch 3 97,7 3 1 402 5020

124ARO Aardewerk romeins onbepaald 2 61,2 3 1 403 5010

124AME Aardewerk middeleeuwen 2 10,5 3 1 403 5010

124BOT Bot onbepaald 6 170,7 3 1 403 5010

125AME Aardewerk middeleeuwen 1 25 3 1 404 5010

126SXX Steen onbepaald 4 821,8 3 1 405 106 1

126BOUW Bouwmateriaal keramisch 5 198,5 3 1 405 106 1

126ARO Aardewerk romeins onbepaald 1 16,8 3 1 405 106 1

126AME Aardewerk middeleeuwen 6 65,4 3 1 405 106 1

126BOT Bot onbepaald 6 81,9 3 1 405 106 1

127PAAL Paal (hout) 1 3 2 101 5030

128PAAL Paal (hout) 1 3 2 101 5030

129PAAL Paal (hout) 1 3 2 101 5030

130PAAL Paal (hout) 1 3 2 101 5030

131PAAL Paal (hout) 1 3 2 101 5030

132PAAL Paal (hout) 1 3 2 101 5030

133PAAL Paal (hout) 1 3 2 101 5030

134PAAL Paal (hout) 1 3 2 101 5030

135PAAL Paal (hout) 1 3 2 101 5030

136BYZM Bijzonder object metaal 1 232,3 3 2 5040 plaat met inscriptie

137BOUW Bouwmateriaal keramisch 4 486 3 2 102 5021

137BOT Bot onbepaald 2 16,8 3 2 102 5021

137AME Aardewerk middeleeuwen 2 204,7 3 2 102 5021

138SXX Steen onbepaald 1 44,7 3 2 101 5021

138BOT Bot onbepaald 17 432,9 3 2 101 5021

138AME Aardewerk middeleeuwen 8 94,5 3 2 101 5021

138STU Tufsteen 1 135,5 3 2 101 5021

138BOUW Bouwmateriaal keramisch 7 1049,5 3 2 101 5021 met stempel

139SXX Steen onbepaald 1 8000 3 2 101 5021 grijze krat

140PAAL Paal (hout) 1 3 2 101 5040

141ARO Aardewerk romeins onbepaald 4 231,6 3 2 103 5030

141BOT Bot onbepaald 5 68,9 3 2 103 5030

141SXX Steen onbepaald 1 243,6 3 2 103 5030

141BOUW Bouwmateriaal keramisch 3 500,7 3 2 103 5030

141AME Aardewerk middeleeuwen 6 149,3 3 2 103 5030

142AME Aardewerk middeleeuwen 1 3,4 3 2 103 5020

142BOUW Bouwmateriaal keramisch 3 550,5 3 2 103 5020

142ARO Aardewerk romeins onbepaald 1 45,2 3 2 103 5020

142BOT Bot onbepaald 1 21,6 3 2 103 5020

143BOUW Bouwmateriaal keramisch 4 119 3 2 105 5020

143ARO Aardewerk romeins onbepaald 1 1,7 3 2 105 5020

143BOT Bot onbepaald 1 36,8 3 2 105 5020

143SVU Steen vuursteen 1 30,2 3 2 105 5020

144BOUW Bouwmateriaal keramisch 2 303 3 2 106 5020

144SXX Steen onbepaald 1 17,1 3 2 106 5020

145BYZM Bijzonder object metaal 1 0,9 3 3 106 5040 getordeerd draadje

146BOUW Bouwmateriaal keramisch 9 1482,6 3 3 106 5040

146STU Tufsteen 9 3332,8 3 3 106 5040

146BOT Bot onbepaald 39 2971,8 3 3 106 5040

146AME Aardewerk middeleeuwen 18 448,5 3 3 106 5040

146SXX Steen onbepaald 1 96,6 3 3 106 5040

147AME Aardewerk middeleeuwen 20 520 3 3 106 5040

147ARO Aardewerk romeins onbepaald 16 363,7 3 3 106 5040

147BOT Bot onbepaald 23 1535,2 3 3 106 5040

147BOUW Bouwmateriaal keramisch 7 890,9 3 3 106 5040

147STU Tufsteen 1 18,2 3 3 106 5040

147SXX Steen onbepaald 2 33,7 3 3 106 5040

148ARO Aardewerk romeins onbepaald 2 64,7 3 2 120

149ODG Gewei 9 144,8 3 2 102 5025

150BOT Bot onbepaald 1 75,7 3 2 202 5020

150BOUW Bouwmateriaal keramisch 2 98,8 3 2 202 5020

150ARO Aardewerk romeins onbepaald 5 170,6 3 2 202 5020
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vondstnummer omschrijving aantal gewicht (g) put vlak vak spoor vulling opmerking

151ARO Aardewerk romeins onbepaald 21 500,7 3 2 301 5020

151BOT Bot onbepaald 5 205,6 3 2 301 5020

151BOUW Bouwmateriaal keramisch 4 922,2 3 2 301 5020

151AME Aardewerk middeleeuwen 4 20 3 2 301 5020

151MXX Metaal onbepaald 1 67,2 3 2 301 5020

152MFE Metaal ijzer 1 201,8 3 2 302 5020 langwerpig voorwerp

153AME Aardewerk middeleeuwen 6 74,2 3 2 302 5020

153ARO Aardewerk romeins onbepaald 16 450,4 3 2 302 5020

153BOT Bot onbepaald 7 749 3 2 302 5020

153BOUW Bouwmateriaal keramisch 6 763,6 3 2 302 5020 met stempel

153MXX Metaal onbepaald 1 24,3 3 2 302 5020

154ARO Aardewerk romeins onbepaald 4 246 3 2 101

155BOT Bot onbepaald 1 14,5 3 2 202 5020

155ARO Aardewerk romeins onbepaald 4 168 3 2 202 5020

156MFE Metaal ijzer 1 376 3 2 201 5025

157BYZK Bijzonder object keramisch 1 103,2 3 2 121 tuitje in vorm van leeuwekop

157DKP Dakpan 3 844,3 3 2 121

157ARO Aardewerk romeins onbepaald 11 423,1 3 2 121

157BOT Bot onbepaald 3 296,4 3 2 121

157AME Aardewerk middeleeuwen 3 38,7 3 2 121

158SXX Steen onbepaald 1 299,1 3 2 202 5025

158BOUW Bouwmateriaal keramisch 1 123,9 3 2 202 5025

158ARO Aardewerk romeins onbepaald 4 139,2 3 2 202 5025

158AME Aardewerk middeleeuwen 2 68,3 3 2 202 5025

159MOR Mortel 6 108 3 2 122 1

159ARO Aardewerk romeins onbepaald 3 223,8 3 2 122 1

160MSL Metaalslak 1 34,3 3 2 204 5025

160MFE Metaal ijzer 1 4,8 3 2 204 5025

161AME Aardewerk middeleeuwen 1 11,1 3 2 204 5020

161CNC Concreties 1 116,1 3 2 204 5020

161BOT Bot onbepaald 1 41,9 3 2 204 5020

161ARO Aardewerk romeins onbepaald 2 66 3 2 204 5020

161DKP Dakpan 3 523,9 3 2 204 5020

162MXX Metaal onbepaald 2 70,8 3 2 304 5020

162ARO Aardewerk romeins onbepaald 6 176,7 3 2 304 5020

162BOT Bot onbepaald 1 155,1 3 2 304 5020

163AME Aardewerk middeleeuwen 4 161,5 3 2 121 1

163STU Tufsteen 1 1770,3 3 2 121 1

164AME Aardewerk middeleeuwen 2 95,7 3 2 204 5020

164BOUW Bouwmateriaal keramisch 8 1742,9 3 2 204 5020

164BOT Bot onbepaald 5 835,5 3 2 204 5020

164ARO Aardewerk romeins onbepaald 3 213,1 3 2 204 5020

164MFE Metaal ijzer 1 154,2 3 2 204 5020

165ARO Aardewerk romeins onbepaald 4 231,9 3 2 304 5020

165BOUW Bouwmateriaal keramisch 2 271,9 3 2 304 5020

165MSL Metaalslak 1 317,7 3 2 304 5020

165SXX Steen onbepaald 2 856,2 3 2 304 5020

166AME Aardewerk middeleeuwen 3 62,8 3 2 205 5020

166DKP Dakpan 8 1217,9 3 2 205 5020

166BOT Bot onbepaald 1 1,8 3 2 205 5020

166ARO Aardewerk romeins onbepaald 1 35,5 3 2 205 5020

167SXX Steen onbepaald 1 519,7 3 2 305 5020

167ARO Aardewerk romeins onbepaald 4 128,6 3 2 305 5020

167STU Tufsteen 1 2205,5 3 2 305 5020

167BOUW Bouwmateriaal keramisch 3 337,5 3 2 305 5020

168MFE Metaal ijzer 1 95,7 3 2 119

169ARO Aardewerk romeins onbepaald 1 30,7 3 2 201 5020

169BYZM Bijzonder object metaal 1 153,6 3 2 201 5020 Sleutel

169BOUW Bouwmateriaal keramisch 36 2462,5 3 2 201 5020

170PAAL Paal (hout) 1 4 2 5030

171PAAL Paal (hout) 1 4 2 5030

172PAAL Paal (hout) 1 4 2 5030
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vondstnummer omschrijving aantal gewicht (g) put vlak vak spoor vulling opmerking

173AME Aardewerk middeleeuwen 7 160,3 4 91 6027

174BOT Bot onbepaald 1 44,9 4 2 101 6020

174SXX Steen onbepaald 1 2104,8 4 2 101 6020

174BOUW Bouwmateriaal keramisch 3 626,7 4 2 101 6020

174STU Tufsteen 1 91,5 4 2 101 6020

175ARO Aardewerk romeins onbepaald 1 9,8 4 2 102 6020

175AME Aardewerk middeleeuwen 1 0,8 4 2 102 6020

176ARO Aardewerk romeins onbepaald 1 95,6 4 2 6040

177SXX Steen onbepaald 1 1848,7 4 2 101 6030

177AME Aardewerk middeleeuwen 1 13,2 4 2 101 6030

177BOUW Bouwmateriaal keramisch 5 1143,9 4 2 101 6030

177VKL Verbrande klei 1 160,5 4 2 101 6030

178BOT Bot onbepaald 9 402,8 4 2 101 6050

178STU Tufsteen 1 498,1 4 2 101 6050

178AME Aardewerk middeleeuwen 7 168,8 4 2 101 6050

178BOUW Bouwmateriaal keramisch 5 1511 4 2 101 6050

179PAAL Paal (hout) 1 4 2 101 6040

180PAAL Paal (hout) 1 3 3

181PAAL Paal (hout) 1 3 3

182PAAL Paal (hout) 1 3 3

183PAAL Paal (hout) 1 3 3

184PAAL Paal (hout) 1 3 3

186PAAL Paal (hout) 1 3 3

187PAAL Paal (hout) 1 3 3

188PAAL Paal (hout) 1 3 3

189PAAL Paal (hout) 1 3 3

190PAAL Paal (hout) 1 3 3

191PAAL Paal (hout) 1 3 3

192PAAL Paal (hout) 1 3 3

193PAAL Paal (hout) 1 3 3

194PAAL Paal (hout) 1 3 3

195PAAL Paal (hout) 1 3 3

196PAAL Paal (hout) 1 3 3

197PAAL Paal (hout) 1 3 3

198PAAL Paal (hout) 1 3 3

199PAAL Paal (hout) 1 3 3

200PAAL Paal (hout) 1 3 3

201PAAL Paal (hout) 1 3 3

204HT Hout 5 3 3 104 nog natellen

205STU Tufsteen 1 47,9 3 3 201 7000

205MFE Metaal ijzer 1 5,6 3 3 201 7000

205SXX Steen onbepaald 1 372,7 3 3 201 7000

205AME Aardewerk middeleeuwen 1 70 3 3 201 7000

205BOT Bot onbepaald 2 4,9 3 3 201 7000

205ARO Aardewerk romeins onbepaald 72 1635,2 3 3 201 7000

205BOUW Bouwmateriaal keramisch 6 634,2 3 3 201 7000

206MSL Metaalslak 2 1037,9 3 3 301 7000

206ARO Aardewerk romeins onbepaald 77 1652,1 3 3 301 7000

206BOUW Bouwmateriaal keramisch 4 437,8 3 3 301 7000

206DKP Dakpan 4 775,1 3 3 301 7000

206BOT Bot onbepaald 11 199,6 3 3 301 7000

206VKL Verbrande klei 1 142,5 3 3 301 7000

206AME Aardewerk middeleeuwen 1 12 3 3 301 7000

207ARO Aardewerk romeins onbepaald 4 21,8 3 3 134

208ARO Aardewerk romeins onbepaald 1 86,6 3 3 141

209AME Aardewerk middeleeuwen 1 12,5 3 3 101 5012

210ARO Aardewerk romeins onbepaald 4 16,4 3 3 101 7000

211AME Aardewerk middeleeuwen 1 33,7 3 3 7020

212PAAL Paal (hout) 1 3 3

213PAAL Paal (hout) 1 3 3

215ARO Aardewerk romeins onbepaald 1 31,8 3 3 201 7010

215DKP Dakpan 4 1005,4 3 3 201 7010
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vondstnummer omschrijving aantal gewicht (g) put vlak vak spoor vulling opmerking

216ARO Aardewerk romeins onbepaald 2 27,1 3 3 401 5020

217PAAL Paal (hout) 1 3 3 131

218PAAL Paal (hout) 1 3 91

219ARO Aardewerk romeins onbepaald 1 33,2 3 3 150

219BOT Bot onbepaald 2 135,7 3 3 150

220ARO Aardewerk romeins onbepaald 13 133,7 3 3 156

220BOT Bot onbepaald 16 550,2 3 3 156

221BKS Baksteen 1 81,4 3 93 8028 2

222ARO Aardewerk romeins onbepaald 1 21,7 3 93 5025

223BOT Bot onbepaald 7 105 3 3 8028

223AME Aardewerk middeleeuwen 2 54,5 3 3 8028

223VKL Verbrande klei 2 113,1 3 3 8028

223SXX Steen onbepaald 2 755,5 3 3 8028

223STU Tufsteen 2 2427 3 3 8028

223BOUW Bouwmateriaal keramisch 2 482,3 3 3 8028

224STU Tufsteen 1 43,5 3 3 8030

224AME Aardewerk middeleeuwen 11 155,1 3 3 8030

224BOT Bot onbepaald 17 715,8 3 3 8030

224STE Steen tefriet 10 477,1 3 3 8030

224SXX Steen onbepaald 3 463,9 3 3 8030

224BOUW Bouwmateriaal keramisch 3 475,3 3 3 8030

224ARO Aardewerk romeins onbepaald 2 8,6 3 3 8030

225ARO Aardewerk romeins onbepaald 1 12,3 3 3 8035

225BKS Baksteen 2 128,2 3 3 8035

225BOT Bot onbepaald 7 557,7 3 3 8035

226MFE Metaal ijzer 2 247 5 1 101 5020

227ARO Aardewerk romeins onbepaald 22 670,5 5 1 101 5020

227SXX Steen onbepaald 2 180,3 5 1 101 5020

227DKP Dakpan 2 1018,7 5 1 101 5020

227AME Aardewerk middeleeuwen 1 275,1 5 1 101 5020

227BKS Baksteen 3 155,6 5 1 101 5020

227BOT Bot onbepaald 5 108,4 5 1 101 5020

228MFE Metaal ijzer 1 100,3 5 1 101 5020

229MBR Metaal brons 1 14,7 5 1 101 5030 munt

230AME Aardewerk middeleeuwen 4 110 5 1 101 5030

230CNC Concreties 3 42,7 5 1 101 5030

230ARO Aardewerk romeins onbepaald 42 821 5 1 101 5030

230BOT Bot onbepaald 4 80,4 5 1 101 5030

231ARO Aardewerk romeins onbepaald 49 1128,6 5 1 101 5030

231BOT Bot onbepaald 6 170 5 1 101 5030

231MSL Metaalslak 4 332,1 5 1 101 5030

231VKL Verbrande klei 2 17,3 5 1 101 5030

231AME Aardewerk middeleeuwen 3 58,6 5 1 101 5030

232ARO Aardewerk romeins onbepaald 28 496,5 5 1 101 158

232BOT Bot onbepaald 4 72,4 5 1 101 158

233ARO Aardewerk romeins onbepaald 4 120,9 5 1 101 5035

233MFE Metaal ijzer 1 19 5 1 101 5035

234BYZK Bijzonder object keramiek 1 119,4 5 1 102 160 Bodem TS met stempel

235BOT Bot onbepaald 11 252,5 5 1 102 160

235BOUW Bouwmateriaal keramisch 6 585,3 5 1 102 160

235MFE Metaal ijzer 7 468,8 5 1 102 160

235SXX Steen onbepaald 2 29,2 5 1 102 160

235ARO Aardewerk romeins onbepaald 83 1981,6 5 1 102 160

237ARO Aardewerk romeins onbepaald 34 604,3 5 2 102

237BOT Bot onbepaald 3 25 5 2 102

237HK Houtskool 3 1,2 5 2 102

238ARO Aardewerk romeins onbepaald 2 13,2 5 2 102

238BOT Bot onbepaald 5 260,7 5 2 102

239PAAL Paal (hout) 1 5 2 131

240PAAL Paal (hout) 1 5 2 131

241PAAL Paal (hout) 1 5 2 131

242PAAL Paal (hout) 1 5 2 131
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243PAAL Paal (hout) 1 5 2 131

244MPB Metaal lood 1 52,4 6 1 5020

247AME Aardewerk middeleeuwen 1 6,5 6 1 101 5020

247ARO Aardewerk romeins onbepaald 24 390,5 6 1 101 5020

247STU Tufsteen 1 34,2 6 1 101 5020

247BOT Bot onbepaald 9 128,6 6 1 101 5020

247MFE Metaal ijzer 2 39,7 6 1 101 5020

248ARO Aardewerk romeins onbepaald 4 291 6 1 163 2

249ARO Aardewerk romeins onbepaald 3 29,5 6 1 164

249BOUW Bouwmateriaal keramisch 19 3366,9 6 1 164 met stempel

250MFE Metaal ijzer 1 121,8 6 1 163

250DKP Dakpan 1 213,8 6 1 163

250ARO Aardewerk romeins onbepaald 12 88,2 6 1 163

250BOT Bot onbepaald 3 368,4 6 1 163

251BOT Bot onbepaald 2 49 6 1 163 2

251ARO Aardewerk romeins onbepaald 4 246 6 1 163 2

253MFE Metaal ijzer 1 38,9 6 1 102 5020

253ARO Aardewerk romeins onbepaald 5 131,9 6 1 102 5020

254ARO Aardewerk romeins onbepaald 14 205,3 6 1 102 9025

254BOT Bot onbepaald 6 296,8 6 1 102 9025

254DKP Dakpan 3 1038,8 6 1 102 9025

255ARO Aardewerk romeins onbepaald 1 14,4 6 1 102 9050

255VKL Verbrande klei 12 773,2 6 1 102 9050

255BOT Bot onbepaald 1 50,7 6 1 102 9050

256KER Aardewerk onbepaald 1 26,7 6 1 165

256ARO Aardewerk romeins onbepaald 2 80 6 1 165

256BOT Bot onbepaald 3 51,7 6 1 165

257ARO Aardewerk romeins onbepaald 2 33,6 7 1 166

257BOT Bot onbepaald 1 3,9 7 1 166

258SXX Steen onbepaald 1 38,6 7 1 168

258ARO Aardewerk romeins onbepaald 1 15,9 7 1 168

259BOUW Bouwmateriaal keramisch 2 364 7 1 167

259BOT Bot onbepaald 3 91,8 7 1 167

259ARO Aardewerk romeins onbepaald 3 36,1 7 1 167

260VKL Verbrande klei 1 13,3 7 1 101 5015

260ARO Aardewerk romeins onbepaald 7 89,2 7 1 101 5015

261ARO Aardewerk romeins onbepaald 5 54,3 7 1 103 5030

261BKS Baksteen 1 17 7 1 103 5030

261BOT Bot onbepaald 2 64,1 7 1 103 5030

266MPB Metaal lood 1 65,4 3 3 105 5030 schietlood?

267PAAL Paal (hout) 1 3 3 105 131

268PAAL Paal (hout) 1 3 3 105 131

269PAAL Paal (hout) 1 3 3 105 131

270PAAL Paal (hout) 1 3 3 105 131

272PAAL Paal (hout) 1 3 3 105 131

273PAAL Paal (hout) 1 3 3 105 131

274PAAL Paal (hout) 1 3 3 105 131

275PAAL Paal (hout) 1 3 3 105 131

276PAAL Paal (hout) 1 3 3 105 131

277PAAL Paal (hout) 1 3 3 105 131

279PAAL Paal (hout) 1 3 3 105 131

280PAAL Paal (hout) 1 3 3 105 131

281PAAL Paal (hout) 1 3 3 105 131

282PAAL Paal (hout) 1 3 3 105 131

283PAAL Paal (hout) 1 3 3 105 131

284PAAL Paal (hout) 1 3 3 105 131

285PAAL Paal (hout) 1 3 3 105 131

286PAAL Paal (hout) 1 3 3 105 131

287PAAL Paal (hout) 1 3 3 105 131

289AME Aardewerk middeleeuwen 2 16,2 3 3 105 8030

289BOT Bot onbepaald 6 334,3 3 3 105 8030

289SXX Steen onbepaald 2 980,8 3 3 105 8030

290AME Aardewerk middeleeuwen 1 71,2 3 3 105 8036
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vondstnummer omschrijving aantal gewicht (g) put vlak vak spoor vulling opmerking

290SXX Steen onbepaald 3 625,5 3 3 105 8036

291HT Hout 5 3 3 105 8030 nog natellen

294RES Zeef Residu 999 93 8 2 203 1

294ARO Aardewerk romeins onbepaald 30 6 8 2 203 1 bij crem

294CR Crematieresten (mens) 50 5 8 2 203 1

294HK Houtskool 35 6 8 2 203 1

295BYZK Bijzonder object keramisch 20 106 8 2 203 1 geverf potje type Niederbieber 32c

295RES Zeef Residu 999 89 8 2 203 1

295HK Houtskool 40 4,2 8 2 203 1

295CR Crematieresten (mens) 100 10 8 2 203 1 aantal 100+

296APH Aardewerk prehistorisch 2 10 8 2 8004 Boven S203

296CR Crematieresten (mens) 100 70 8 2 8004 Boven S203

297BOT Bot onbepaald 1 26,7 8 2 3 8004

297ARO Aardewerk romeins onbepaald 2 39,3 8 2 3 8004

298BOUW Bouwmateriaal keramisch 63 18100 8 1 202 1 grote zak

298SXX Steen onbepaald 3 1571,7 8 1 202 1

298BOT Bot onbepaald 1 38,3 8 1 202 1

298ARO Aardewerk romeins onbepaald 3 199 8 1 202 1

298AME Aardewerk middeleeuwen 5 412,7 8 1 202 1

298KER Aardewerk onbepaald 2 6,4 8 1 202 1

299VKL Verbrande klei 3 35,6 8 1 206 1

299BOT Bot onbepaald 29 559,5 8 1 206 1

299BOUW Bouwmateriaal keramisch 10 1440,5 8 1 206 1

299STU Tufsteen 3 546,7 8 1 206 1

299MFE Metaal ijzer 2 98,3 8 1 206 1 mes, niet geconserveerd

299SXX Steen onbepaald 4 17,2 8 1 206 1

299KER Aardewerk onbepaald 3 20 8 1 206 1

299APH Aardewerk prehistorisch 2 23,7 8 1 206 1 Inheems Romeins

299ARO Aardewerk romeins onbepaald 4 85,3 8 1 206 1

299AME Aardewerk middeleeuwen 29 616,3 8 1 206 1

300BOT Bot onbepaald 2 22 8 1 4 8002

300ARO Aardewerk romeins onbepaald 2 15,5 8 1 4 8002

301ARO Aardewerk romeins onbepaald 1 237,2 8 2 6 8004

301VKL Verbrande klei 1 12,6 8 2 6 8004

301STU Tufsteen 3 11700 8 2 6 8004 grote zak

301BOUW Bouwmateriaal keramisch 3 232,3 8 2 6 8004

302ARO Aardewerk romeins onbepaald 6 134,1 8 2 209 1

302BOT Bot onbepaald 2 68 8 2 209 1

303BOT Bot onbepaald 13 174,5 8 2 210 1

303ARO Aardewerk romeins onbepaald 16 301,7 8 2 210 1

304ARO Aardewerk romeins onbepaald 7 98,7 8 15 213 1

304BOUW Bouwmateriaal keramisch 1 87,7 8 15 213 1

305BOT Bot onbepaald 2 85,6 8 15 7 8003

305ARO Aardewerk romeins onbepaald 15 340 8 15 7 8003

305BOUW Bouwmateriaal keramisch 1 127,5 8 15 7 8003

305STU Tufsteen 1 6,6 8 15 7 8003

306MPB Metaal lood 1 4,9 8 2 8004

307MXX Metaal onbepaald 1 20,9 8 2 8004

308ARO Aardewerk romeins onbepaald 16 167,9 8 2 8 8008

308BOUW Bouwmateriaal keramisch 2 144,7 8 2 8 8008

309MXX Metaal onbepaald 1 5,5 8 1 8008

310STU Tufsteen 1 17,4 8 1 8007

310AME Aardewerk middeleeuwen 7 105 8 1 8007

310BOT Bot onbepaald 5 136,5 8 1 8007

310SXX Steen onbepaald 5 281,3 8 1 8007

310ARO Aardewerk romeins onbepaald 1 8,3 8 1 8007

310BOUW Bouwmateriaal keramisch 4 71,3 8 1 8007

311ARO Aardewerk romeins onbepaald 9 222 8 2 13 8008

311BOUW Bouwmateriaal keramisch 4 143,6 8 2 13 8008

312BOUW Bouwmateriaal keramisch 1 154,7 8 1 231 1

313SXX Steen onbepaald 1 236,3 8 1 230 1

313AME Aardewerk middeleeuwen 1 7,2 8 1 230 1
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313BOT Bot onbepaald 3 334,7 8 1 230 1

313BOUW Bouwmateriaal keramisch 1 21,5 8 1 230 1

314ARO Aardewerk romeins onbepaald 2 14,1 9 2 3 8005

315BOUW Bouwmateriaal keramisch 16 236 9 2 256 1

315BOT Bot onbepaald 2 127,1 9 2 256 1

316HT Hout 1 1 9 2 256 1 plankje

317BOUW Bouwmateriaal keramisch 6 117,3 9 2 4 8005

318BOUW Bouwmateriaal keramisch 1 157,6 10 2 1 8004

318BOT Bot onbepaald 1 21,4 10 2 1 8004

318STU Tufsteen 2 425,2 10 2 1 8004

319STU Tufsteen 1 675,5 10 1 2 8007

320BOUW Bouwmateriaal keramisch 1 351 10 2 259 1

320SXX Steen onbepaald 13 6000 10 2 259 1

321AME Aardewerk middeleeuwen 3 37 10 2 4 8005

321BOT Bot onbepaald 1 1,1 10 2 4 8005

321BOUW Bouwmateriaal keramisch 2 460,2 10 2 4 8005

322AME Aardewerk middeleeuwen 1 33 11 2 1 264

323BOUW Bouwmateriaal keramisch 2 1138,6 11 2 3 8004

323STU Tufsteen 2 533,8 11 2 3 8004

324BOT Bot onbepaald 2 114,9 11 2 264 3

324AME Aardewerk middeleeuwen 5 163,6 11 2 264 3

324BOUW Bouwmateriaal keramisch 1 299,4 11 2 264 3

325BOUW Bouwmateriaal keramisch 2 194 11 1 3 8017

325SXX Steen onbepaald 1 348,1 11 1 3 8017



De Lier Leehove   165

Bijlage III Determinatie crematie

Graf Neuro Viscero Axiaal Diafyse Epifyse Indet. Tand KSE

S203 2,6 0,3 2,3 1,4 0 0,6 < 0,1 0,2

S8004 3,0 4,8 1,4 38,5 0 3,0 0,2 1,4

Gewicht ‘tand’ is bij de categorie ‘Viscero’ gevoegd en gewicht KSE (kleine skelet 

elementen) bij de categorie ‘Diafyse’.

Specificatie onderdelen/fragmenten:

Graf S203: Pars petrosal (L), pars basilare, processus zygomaticus ossis temporalis (L), 

maxilla, mandibula, incisiva lateralis, ribben, neurale boog, ilium (L), clavicula, humerus 

distalis, metacarpale 1 (R), phalanx proximalis (1e). 

Graf S8004: maxilla (L), rib, incisiva, os tarsale, os naviculare.
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Bijlagen op USB

Bijlage IV  Bijlage  Botanalyse

Bijlage V Scan botanie
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