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Watergang zuid-West    5

Samenvatting

In opdracht van Greenport Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en Bollenstreek 

(GOM) heeft Archol de aanleg van een watergang in Rijnsburg (gemeente Katwijk) 

archeologisch begeleid, in het zuidwesten van het plangebied Trappenberg-

Kloosterschuur. Het onderzoeksgebied betrof 640 m2 binnen een terrein waarin in 

2015-2016 en 2017 tijdens proefsleuvenonderzoek een prehistorisch nederzettings-

terrein is ontdekt. Op de locatie van de geplande watergang werden archeologische 

resten van deze vindplaats verwacht.

De archeologische begeleiding heeft inderdaad sporen van het verwachte neder-

zettingsterrein opgeleverd. Er zijn paalsporen, kuilen, greppels en een waterput 

gevonden. Het onderzoeksterrein was te klein om eventuele gebouwstructuren te 

herkennen of om uitspraken te doen over de inrichting van het nederzettingster-

rein. De waterput was secundair als afvalkuil gebruikt en hieruit is dan ook een grote 

hoeveelheid vondstmateriaal verzameld: handgevormd aardewerk waaronder bri-

quetagemateriaal, natuursteen, slacht- en consumptieafval van rund en paard en 

een houten napje. Op basis van het aardewerk is de waterput in de vroege ijzertijd 

gedateerd. De rest van de sporen kon op basis van het vondstmateriaal niet nader dan 

ijzertijd/ Romeinse tijd worden gedateerd. Wanneer het aardewerk uit het proefsleu-

venonderzoek wordt betrokken bij de datering, dan lijkt er een vroege ijzertijd- en een 

midden-ijzertijd-component aanwezig, maar een voortzetting van de bewoning tot in 

de late ijzertijd of Romeinse tijd kan niet worden uitgesloten.

De begeleiding heeft onverwacht ook een grafkuil uit de laat-Romeinse tijd 

opgeleverd, die te midden van de ijzertijd nederzettingssporen werd aangetroffen. Op 

de bodem van de grafkuil bevond zich een bronzen schaal met daarin de gecremeerde 

resten van drie volwassen personen. De schaal heeft schelpvormige ribbels en 

versieringen in bloemmotief. Het meest bijzonder is echter de aanzet van een kop 

van een roofvogel, met hals en schouders. Vergelijkbare versierde schalen zijn niet 

bekend. Tussen de crematieresten bevonden zich enkele bijgiften, bestaande uit twee 

(gefragmenteerde) geweikammen, de versmolten resten van een glazen voorwerp 

en de versmolten resten van een bronzen voorwerp. Vlak naast het graf zijn twee 

rechthoekige kuilen gevonden, waarin de overige brandresten zijn gedeponeerd. 

Tussen de houtskoolfragmenten bevonden zich nog enkele stukjes crematie en 

versmolten glas en brons. Het crematiegraf kan waarschijnlijk rond 300-350 n. Chr. 

gedateerd, een periode waarin de Romeinse invloed van het gebied rond de limes weer 

toenam na een periode van militaire afwezigheid en volksmigraties. De bijgezette 

personen moeten welgesteld zijn geweest en connecties hebben gehad met de 

Romeinen ten zuiden van de rijksgrens.
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

In opdracht van Greenport Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en Bollenstreek (GOM) 

heeft Archol in oktober 2016 een archeologische begeleiding conform protocol 

opgraven uitgevoerd in het onderzoeksgebied Watergang zuid-west. Het terrein 

maakt deel uit van het overkoepelende plangebied Trappenberg-Kloosterschuur en 

sluit hierbinnen aan op het zuidelijke deelgebied II: wooneiland Vinkenweg. Binnen 

dit deelgebied heeft eerder een karterend en waarderend onderzoek plaatsgevonden 

in de vorm van een proefsleuvenonderzoek. Hierbij is een behoudenswaardige laat-

prehistorische vindplaats aangetroffen.1 Bij de aanleg van een nieuwe watergang 

werd de vindplaats doorkruist. Een strook met een omvang van 640 m2 is daarom 

archeologisch begeleid. Het doel van de begeleiding was het veiligstellen van de laat-

prehistorische vindplaats door middel van een opgraving conform KNA 4.0 en op basis 

van het selectiebesluit van de gemeente Katwijk.

1.2 Onderzoeksgebied

Het plangebied Trappenberg-Kloosterschuur betreft een ca. 7,3 ha groot plangebied 

ten noorden van de bebouwde kom van Rijnsburg (Figuur 1.1). Het wordt in het westen 

begrensd door de Kloosterschuurweg, in het noorden en oosten door respectievelijk 

een paardenmanege en een renbaan en in het zuiden door de Vinkenweg. Het terrein 

is tot voor kort in gebruik geweest als kassengebied. Het deelgebied ‘wooneiland 

1  Goddijn & Goossens 2016.
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Figuur 1.1 
Ligging van het plangebied Trappenberg-
Kloosterschuur in Rijnsburg.
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Vinkenweg’ betreft het zuidoostelijke deel van het plangebied waar woningbouw 

gepland is. Het onderzoeksgebied Watergang zuid-west bevindt zich in het meest 

zuidelijk deel van het plangebied en deelgebied, direct langs de Vinkenweg (Figuur 1.2).

1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

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

door de Monumentenwet, 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 
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deelgebied I (Greenhousepark fase 1)
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onderzoeksgebied Watergang zuid-west

Figuur 1.2 
Overzicht van onderzoeksgebied Watergang 
zuid-west binnen het plangebied. 
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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 standaardrapportages. 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). 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 behou-

denswaardige 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.

In het plangebied heeft in 2015 en 2016 een proefsleuvenonderzoek plaatsgevonden. 

Hierbij is ter hoogte van onderhavig onderzoeksgebied een behoudenswaardige 

vindplaats met nederzettingssporen uit de ijzertijd aangetroffen.2 In 2017 heeft nog 

een aanvullend proefsleuvenonderzoek plaatsgevonden op delen van het terrein 

die in 2015-2016 niet toegankelijk waren. Hierbij zijn opnieuw nederzettingssporen 

gevonden, uit de ijzertijd en/of Romeinse tijd.3 Omdat inpassing van de vindplaats in 

de toekomstige ontwikkelingsplannen niet mogelijk is, heeft de gemeente Katwijk 

besloten dat deze opgegraven dient te worden. Deze opgraving had op het moment 

van het onderhavige onderzoek nog niet plaatsgevonden. Omdat de geplande 

watergang de vindplaats doorkruist, is besloten dit deel vooruitlopend op de opgraving 

te onderzoeken middels een archeologische begeleiding conform protocol opgraven. 

Voorafgaand aan het onderzoek heeft de gemeente een Programma van Eisen (PvE) 

laten opstellen.4 Het onderzoek is uitgevoerd conform de eisen in dit PvE.

Het veldwerk heeft plaatsgevonden van 18 tot 20 oktober 2016, door een team van 

Archol, bestaande uit een veldwerkleider en enkele veldarcheologen (Tabel 1.2). 

Het team is daarbij ondersteund door een projectleider. Tijdens de uitwerking en 

rapportage zijn daarnaast verschillende specialisten betrokken.

2  Goddijn & Goossens 2016.
3  Goossens & Hemminga 2018.
4  Jongste 2016.
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Soort onderzoek: Archeologische begeleiding conform protocol opgraven

Projectnaam: Trappenberg-Kloosterschuur-Wooneiland Vinkenweg

Archolprojectcode: WZW1657

Archis-zaaknummer: 4017708100

Opdrachtgever: Ir. E. Uil, Greenport Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en Bollenstreek 
(GOM)

Directievoering: dr. P.F.B. Jongste

Bevoegd gezag veldwerk: dr. B. Voormolen (gemeente Katwijk)

Bevoegd gezag rapportage: drs. P. A. van den Bos (gemeente Katwijk)

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 18-20 oktober 2016

Rapport gereed: 06-11-2018

Versie: 2.1 (definitief ) 

Goedkeuring bevoegd gezag: ja

Provincie: Zuid-Holland

Gemeente: Katwijk

Plaats: Rijnsburg

Toponiem: Watergang zuid-west

Coördinaten gebied: NO: 91.034/ 468.440
ZO: 91.029/ 468.432
ZW: 90.964/ 468.440
NW: 90.965/ 468.449

Oppervlakte plan- of onderzoeks-
gebied:

640 m2 

Huidig grondgebruik: Braakliggend (na sloop kassen), grasland

Beheer en plaats van documenta-
tie en vondsten:

Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Provincie Zuid-Holland

Naam Functie Organisatie

H.J.M. Aal MA veldarcheoloog, specialist archeozoölogie Archol bv

dr. Y.F. van Amerongen MSc specialist archeobotanie, hout Archol bv

S. Baas MA veldarcheoloog Archol bv

drs. T.A. Goossens projectleider Archol bv

J. van der Leije MA rapportage Archol bv

T. Lupak röntgenonderzoek/ conservering Restaura

drs. L. Meurkens specialist handgevormd aardewerk Archol bv

dr. S. Knippenberg specialist natuursteen Archol bv

A. Porreij-Lyklema MA veldwerkleider Archol bv

drs. R. Proos specialist bronzen schaal Provincie Zuid-Holland

drs. B. Veselka MSc fysisch antropoloog Stichting LAB

drs. I.M. van Wijk veldarcheoloog Archol bv

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.

Tabel 1.2 
Samenstelling onderzoeksteam. 
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Landschappelijk en archeologische kader

2.1 Fysisch-geografische kenmerken 

Het plangebied ligt binnen de gemeente Katwijk: een gebied met in de ondergrond 

resten van een complex geologisch landschap in de voormalige Rijnmonding en 

het estuarium. Naast rivierafzettingen bevinden zich in de ondergrond duinen en 

strandwallen. In dit gebied vond door de tijd een zeer complexe interactie plaats tussen 

de diverse landschappen. Grofweg kan onderscheid worden gemaakt tussen kwelder-

landschappen, overstoven kwelders, kreken en geulen, strandwallen, strandvlakten en 

duinen. 

 

Het plangebied ligt op de geomorfologische kaart in het strandwallenlandschap (Figuur 

2.1). De ontstaanswijze van dit gebied hangt nauw samen met de zeespiegelstijging 

in het Holoceen (vanaf 10.000 jaar geleden). In de periode van snelle zeespiegelstij-

ging in het Atlanticum (ca. 7.000 v. Chr.) zijn buiten de huidige kustlijn waarschijnlijk al 

strandwallen gevormd door sedimenttransport onder invloed van getijden, golfwerking 

en wind. Deze strandwallen werden bij een snel stijgende zeespiegel echter na korte 

tijd weer afgebroken.

 

Aan het einde van het Atlanticum en het begin van het Subboreaal (ca. 3.900 v. Chr.) 

bereikte de zee zijn maximale uitbreiding. Door een minder snel stijgende zeespiegel 

kon uitbouw van de kust in westelijke richting plaatsvinden. Uit onderzoek in het 

gebied ten zuiden van Den Haag is gebleken dat strandwallen (met duinen) vanaf 

ca. 4.800 v. Chr. zijn gevormd en dat waarschijnlijk al vanaf dat moment de eerste 

uitbouw van de kustlijn plaatsvond. Vanaf ca. 3.900 v. Chr. ontstond een complex van 

strandwallen die bedekt werden met lage duinen (voorheen gerekend tot de Oude 

Duinen) met tussen de strandwallen laaggelegen strandvlakten. 

In de regio dateren de oudste strandwallen van ca. 3.000 v. Chr. Van de strandwallen 

die na ca. 2.000 v. Chr. zijn gevormd, bevinden zich geen resten in de regio. In de 

strandvlakten nabij de Rijnmonding vond sedimentatie van mariene afzettingen plaats, 

die gerekend worden tot het Laagpakket van Wormer. Verder van de Rijnmonding vond 

tegelijkertijd veenvorming plaats. Dankzij de uitbouwende kust en de verminderde 

mariene invloed kon de veenvorming zich verder in de richting van de Rijn uitbreiden. 

Vanaf de vroege ijzertijd nam de mariene invloed weer toe en werd marien sediment 

afgezet in de strandvlakten. Deze mariene afzettingen zijn (deels) afgezet vanuit 

getijdekreken. Hiervan zijn er enkele in het zuidelijke deel van Rijnsburg bekend. 

Deze mariene afzettingen worden tot het laagpakket van Walcheren gerekend. Onder 

deze mariene invloed is een deel van de strandwallen geërodeerd en/of afgedekt 

geraakt. Mede hierdoor zijn deze niet meer als verhoging op de kaart van het Actueel 

Hoogtebestand Nederland (AHN) zichtbaar. De (ten dele) afgedekte strandwallen en 

Oude Duinen kunnen nog wel intact onder de mariene afzettingen aanwezig zijn.5 

Op de bodemkaart valt het plangebied binnen de dikke eerdgronden (Figuur 2.2). 

Eerdgronden zijn ontstaan door een (eeuwenlange) ophoging van de bodem met 

humushoudend materiaal en herhaalde diepe grondbewerking. 

5  Uit Schute en Jansen 2007.
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Figuur 2.1 
Geomorfologische kaart.
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2.2 Archeologisch kader

De strandwallen vormen al sinds het neolithicum aantrekkelijke vestigingslocaties 

voor de mens. Een groot deel van de strandwallen bij Rijnsburg is echter vergraven ten 

behoeve van de bloembollenteelt. Het in het plangebied uitgevoerde booronderzoek 

heeft aangetoond dat de bodemopbouw hier intact is gebleven. Ook het voormalig 

kassencomplex heeft nauwelijks tot verstoring in de ondergrond geleid.6 Het terrein 

ter hoogte van onderhavig plangebied maakte in 2013 opnieuw deel uit van een 

booronderzoek. Hierbij werd het perceel wel als verstoord beschouwd (verstoring 75 - 

100 cm).7 

In de afgelopen jaren hebben verschillende gravende onderzoeken in het plangebied 

plaatsgevonden (Figuur 2.3). In 2015 en 2016 heeft Archol een proefsleuvenonderzoek 

uitgevoerd in deelgebieden I (Greenhousepark fase 1) en II (Wooneiland Vinkenweg).8 

Hierbij is in het zuidelijk deelgebied (Wooneiland Vinkenweg) een vermoedelijk erf 

met mogelijke huisplaats aangetroffen in het zuidwestelijk deel van het onderzochte 

terrein, ter hoogte van onderhavig onderzoeksgebied. Hieruit bleek dat het terrein 

toch niet zo verstoord was als de resultaten van het booronderzoek uit 2013 deden 

vermoeden. De vindplaats bevindt zich in de top van een op de strandwal ontwikkeld 

duin en dateert vermoedelijk uit de (midden-) ijzertijd. Ca. 150 m ten noordwesten 

van het erf is een crematiegraf gevonden, dat waarschijnlijk eveneens uit de ijzertijd 

dateert. Ook heeft het proefsleuvenonderzoek een akkerareaal met eergetouwsporen 

opgeleverd. In 2017 heeft een aanvullend proefsleuvenonderzoek plaatsgevonden, 

waarbij enkele smalle stroken onderzocht zijn die tijdens het voorgaand onderzoek 

nog niet toegankelijk waren.9 Hierbij zijn in de putten rondom het eerder ontdekte 

erf opnieuw nederzettingssporen uit de periode late bronstijd – midden-ijzertijd 

gevonden.

Vestigia heeft in 2014 een proefsleuvenonderzoek direct ten oosten van onderhavig 

plangebied uitgevoerd, ten westen van de Voorhouterweg.10 Hierbij zijn aardewerk uit 

de vroege- en late ijzertijd en een ongedateerde greppel gevonden.

6  Van Kappel & Huizer 2010, 10.
7  Louwe & Klerks 2013.
8  Goddijn & Goossens 2016. 
9  Goossens & Hemminga 2018.
10  Van Heeringen & Klerks 2014.
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Figuur 2.3 
Overzichtskaart van de reeds uitgevoerde 
onderzoeken in het plangebied en de directe 
omgeving daarvan.
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Methodiek

3.1 Doelstelling

In het PvE is het doel van het onderzoek beschreven als het veiligstellen van de laatpre-

historische vindplaats door middel van een opgraving conform KNA 4.0 en op basis van 

het selectiebesluit van de gemeente Katwijk.

3.2 Onderzoeksvragen

De onderzoeksvragen in het PvE zijn gericht op het vaststellen van de informatie-

waarde van de vindplaats voor de lokale en regionale kennis over de bewoning van het 

Hollands Duingebied gedurende de late prehistorie (laat neolithicum – ijzertijd).

1. Wat is de omvang, ouderdom en eventuele fasering in bewoning/gebruik van de 

vindplaats?

2. Welke structurerende elementen zijn te herkennen die verband houden met de intrasi-

te-inrichting van de vindplaats?

3. Welke cultuurlandschappelijke inrichtingssporen zijn te herkennen (greppels, perceel-

afscheidingen, hekwerken, kuilenclusters, wegen, etc.)?

4. Hoe is de vindplaats gesitueerd in het omliggende abiotische en biotische landschap?

5. Hoe ziet de culturele samenstelling van de vondstassemblage eruit?

6. Zijn er anderszins vanuit de materiële cultuur aanwijzingen voor uitwisselingsrelaties 

of contacten?

7. Welke aanwijzingen zijn er binnen de sporen/structuren en vondstassemblage voor 

ritueel gedrag?

8. Welke aanwijzingen zijn er voor de bestaanseconomie?

9. Welke aanwijzingen zijn er voor agrarische en/of ambachtelijke activiteiten? Om welke 

activiteiten gaat het en wat is hun datering?

10. Onder welke omstandigheden is op de akkers klei afgezet (milieu, sedimentatiesnel-

heid, ouderdom)?

11. Zijn er aanwijzingen voor bemesting van akkers (op basis van onderzoek naar de 

vulling van de eergetouwkrassen)?

12. Welke aanbevelingen kunnen worden gegeven voor toekomstig karterend onderzoek 

naar vindplaatsen op de flanken van strandwallen in de rest van het ontwikkelingsge-

bied Trappenberg-Kloosterschuur?

3.3 Onderzoeksstrategie

Uitgangspunt was de hele watergang te ontgraven tot op het archeologische niveau. 

In overleg met de betrokken partijen is besloten het archeologisch onderzoek 

voorafgaand aan de ontgraving van de watergang uit te voeren: enerzijds om het risico 

van vertraging voor het civiele proces te beperken en anderzijds om een adequate 

documentatie van de archeologische sporen en vondsten mogelijk te maken.

De watergang strekt zich over meerdere percelen uit. Het tracé is daarom in twee 

werkputten opgegraven (Figuur 3.1):

- Put 1: het westelijk deel van de watergang ten noordwesten van de Vinkenweg. De 

put is aan weerszijden ingekort ten opzichte van het puttenplan uit het Programma 

van Eisen: aan de westzijde in verband met een saneringslocatie en aan de 

3
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oostzijde in verband met diverse kabels en leidingen. De zuidelijke grens van de 

werkput wordt gevormd door een recent gedempte sloot.

- Put 2: het oostelijk deel van de watergang ten noordoosten van de Vinkenweg. 

Ook deze put is aangepast. De put is aan alle zijden wat ingekort in verband met 

recente obstakels en verstoringen.

In totaal is er 386 m2 onderzocht, dit wijkt door de genoemde belemmeringen af van 

de beoogde 640 m2.

3.4 Werkwijze

Vlakaanleg en documentatie sporen
De werkputten zijn machinaal uitgegraven met behulp van een graafmachine op 

rupsbanden, voorzien van een gladde bak. Het vlak is laagsgewijs verdiept, waarbij het 

tussenvlak steeds is geïnspecteerd op de aanwezigheid van vondsten. Er is één vlak 

aangelegd, in de top van het duin, onder de aangetroffen cultuurlaag. Na de aanleg 

van het sporenvlak is deze gefotografeerd en zijn de sporen digitaal ingetekend met 

behulp van een GPS. Tevens zijn vlakhoogtes genomen. 

Alle sporen zijn zo ver als mogelijk gedocumenteerd in vlak en profiel. De weersom-

standigheden en daaruit voortkomende hoge grondwaterstand hebben het documen-

tatieproces echter bemoeilijkt. Een aantal sporen is daarom niet getekend, maar alleen 

gefotografeerd. Van alle sporen zijn de kenmerken (diepte, aard, kleur, vorm, relatie, 

datering) vastgelegd in een database.

Vondsten en monsters
Aanlegvondsten zijn per laag in vakken van 5x5 m verzameld. Vondsten uit sporen zijn 

per spoor en vulling verzameld. De inhoud van de grafkuil is in zijn geheel verzameld 

en gezeefd over 3 mm ten behoeve van het verzamelen van klein vondstmateriaal. 

Kansrijke sporen zijn bemonsterd ten behoeve van archeobotanisch (macroresten 

en pollen) en dateringsonderzoek (14C). In totaal zijn er vijf monsters verzameld 
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ten behoeve van voornoemd onderzoek, waarvan er twee zijn ingezet voor 

macrobotanische waardering (v. 9 en 24) en twee voor palynologische waardering 

(v. 5, 24). Daarnaast is ook het residu van één van de crematies onderzocht op de 

aanwezigheid van macroresten (v. 19; zie paragraaf 6.8).

Fysische geografie
Er is één profielkolom gedocumenteerd (Figuur 3.1) als aanvulling op de reeds 

gedocumenteerde profielen en de kennis uit de eerdere onderzoeken in het 

plangebied.
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Landschappelijke context

Uit het eerder uitgevoerde proefsleuvenonderzoek is gebleken dat zich in de 

ondergrond van het plangebied een noordoost – zuidwest georiënteerde strandwal 

bevindt, waarop zich een duin heeft gevormd (Figuur 4.1). Uit OSL-onderzoek blijkt 

dat de duinvorming in het plangebied in ieder geval in het midden-neolithicum en 

(tot) in de midden-ijzertijd heeft plaatsgevonden.11  Onderhavig onderzoeksgebied 

bevindt zich op de zuidoostelijke flank van het duin. Op basis van een uitgevoerd 

booronderzoek leek dit deel van het plangebied verstoord tot ca. 70 – 100 cm -Mv. 

Tijdens de uitgevoerde proefsleuvenonderzoeken bleek dit echter niet te kloppen.12 

De landschappelijke opbouw komt overeen met de situatie zoals bekend van de 

verschillende, reeds uitgevoerde proefsleuvenonderzoeken uit 201413 (putten 1 en 5), 

2015-201614  (putten 22 t/m 24) en 2017 (putten 26 t/m 28)15 en is als volgt:

De ondergrond bestaat tot op een diepte van ten minste 1,5 m -Mv uit lichtgrijs, 

zwak siltig, matig fijn tot matig grof duinzand (Figuur 4.2). In de top van dit duinzand 

heeft zich een ca. 5 cm dikke grijze bodem ontwikkeld. Deze toont zwak humeus met 

roestvlekken, de archeologische sporen worden zichtbaar onder deze A-horizont, 

op -0,3 – 0,0 m NAP. De bodem is afgedekt door een ca. 10 cm dik pakket lichtgrijs-

bruine oeverafzettingen van sterk zandige klei. Op basis van de eerdere onderzoeken 

dateert dit pakket waarschijnlijk uit de middeleeuwen. De top van het oeverpakket 

is opgenomen in een ca. 50 cm dik verstoord pakket en de recente bouwvoor. De 

verstoring wordt in verband gebracht met de sloop van de bebouwing die op het 

terrein gestaan heeft. Het maaiveld bevindt zich rond +0,6 m NAP.

11  Goddijn & Goossens 2016, 25-33.
12  Louwe & Klerks 2013.
13  Heeringen & Klerks 2014.
14  Goddijn & Goossens 2016.
15  Goossens & Hemminga 2017.
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Figuur 4.2 
Profielopbouw in het oostelijk deel van het 
onderzoeksgebied, put 2. Voor de locatie van 
het profiel, zie Figuur 3.1
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Sporen en structuren

5.1 Inleiding

Het onderzoek heeft 78 sporen opgeleverd (bijlage I). Het merendeel van de sporen 

wordt in verband gebracht met de vindplaats die bij de eerdere proefsleuvenonder-

zoeken reeds is aangetroffen: een nederzettingsterrein uit de ijzertijd. Verder is een 

bijzonder graf uit de laat-Romeinse tijd gevonden en zijn enkele recente verstoringen 

en een recente sloot gedocumenteerd (Figuur 5.1; Tabel 5.1). Met uitzondering van 

één greppel zijn alle sporen aangetroffen in put 1. De recente sporen werden direct 

zichtbaar onder de verstoorde bovengrond. De archeologische sporen werden 

zichtbaar onder de dunne bodemhorizont in de top van de duinafzettingen, tussen -0,3 

en 0,0 m NAP.

  spoortype aantal totaal

archeologische sporen brandrestenkuil 2  

crematiegraf 1

greppel 9

paalspoor 43

waterput 1 56

natuurlijke sporen laag 2  

natuurlijke verstoring 6

vlek 5 13

recente sporen recente verstoring 8  

  sloot 1 9

Totaal    78

5.2 Een nederzettingsterrein uit de ijzertijd

Een totaal van 48 sporen wordt gerelateerd aan het ijzertijd nederzettingsterrein dat 

tijdens het proefsleuvenonderzoek in 2015 en 2016 is ontdekt. De sporen betreffen 

met name paalsporen, maar daarnaast zijn er ook enkele greppels en een waterput 

aangetroffen. 

Paalsporen
De 41 ijzertijd paalsporen liggen verspreid in put 1 (Figuur 5.2; Figuur 5.3). Ze hebben 

een lichtbeige tot lichtgrijze opvulling, in een enkel geval inclusief kleine houtskool-

fragmentjes. Meestal kon maar één vulling worden herkend, die een heterogeen 

karakter had. De sporen hebben een ovale doorsnede en een diepte tussen de 5 en 27 

cm, gemiddelde 15 cm diepte. 

Er zijn geen structuren herkend. Het is goed mogelijk dat de sporen in het meest 

oostelijke deel van de put onderdeel uitmaken van een gebouwconstructie. Hier liggen 

vier sporen (S14 t/m 17) op een noordwest-zuidoost georiënteerde rij met haaks daarop 

eveneens een rij van vier paalsporen (S20, 17, 44 en 43). Op basis van de ligging van 

deze sporen lijkt een noordoost-zuidwest georiënteerd gebouw aanwezig. De precieze 

ligging of constructie is echter niet te herleiden. Dit komt ten eerste door de beperkte 

breedte van de werkput (8,7 m). Daarnaast is er voor de ijzertijd geen typologie van 

huisplattegronden voor handen, onder meer vanwege het kleine aantal onderzochte 

plattegronden in de regio.16 Dit maakt het extra lastig om incomplete plattegronden in 

smalle werkputten te herkennen.

16  Kok & Besselsen 2014, 209-234.

Tabel 5.1 
Overzicht van de aangetroffen spoortypen.
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Greppels
Vijf van de zes greppels hebben een noordoost-zuidwest of noordwest-zuidoost 

oriëntatie, die duidelijk samenhangt met de noordoost-zuidwest oriëntatie van het 

duin. Net als de paalsporen hebben de greppels een heterogene, lichtgekleurde 

opvulling (Figuur 5.4), de diepte ligt tussen de 8 en 40 cm. Greppel S13 ligt direct tegen 

het voornoemde rijtje paalsporen in het oostelijk deel van put 1 en maakt mogelijk deel 

uit van de gebouwplattegrond die hier verondersteld wordt. De greppels S11 en S6 zijn 

wat breder dan de overige greppels (respectievelijk 56 en 109 cm breed) en kunnen 

mogelijk met een perceelsindeling in verband worden gebracht. Greppel S11 oversnijdt 

de waterput uit de vroege ijzertijd (zie onder), maar wordt zelf weer oversneden door 

de twee laat-Romeinse brandrestenkuilen.

Waterput 
Er is één waterput gevonden (S46/S47). De put heeft in het sporenvlak een doorsnede 

van 190 cm en wordt oversneden door greppel S11. In doorsnede heeft de kuil 

schuine wanden die overgaan in een ronde bodem; de diepte bedraagt 110 cm. In het 

onderste deel van de waterput is een aantal stukken hout aangetroffen die wijzen 

op een constructie (Figuur 5.5). Eén van de stukken hout betreft een paal die tot ca. 

5 cm onder de bodem van de waterput was ingeslagen. Tijdens de documentatie is 

de doorsnede van de waterput ten gevolge van opwellend grondwater ingestort, 

waardoor de positie van de rest van het hout niet vastgelegd kon worden. Het lijkt er 

echter op dat de oorspronkelijke constructie grotendeels verwijderd is, waarbij alleen 

enkele losse stukken hout onderin de put zijn achtergebleven.

De onderste ca. 55 cm van het spoor (vulling 2) zijn opgevuld met een homogeen 

en sterk humeus pakket zand dat wijst op een langzame opvulling. In het hieruit 

verzamelde monster zijn resten van bot, visschubben en mestschimmels aangetroffen 

die erop wijzen dat het een afval laag betreft, die zeer waarschijnlijk na de gebruiksfase 

van de waterput is gevormd. De interpretatie als afvallaag wordt bevestigd door 

het vondstmateriaal dat in de waterput is aangetroffen. Uit het humeuze pakket is 

aardewerk (N=10), dierlijk bot (N=32), natuursteen (N=3) en een houten napje (N=1) 

verzameld. De kuil heeft na het in onbruik raken dus nog een tijd opengelegen. 

Vervolgens is het bovenste deel van de put bewust gedempt. De heterogene, grijze 

Figuur 5.2 
Overzicht van de sporen in het westelijk deel 
van put 1. Foto richting het zuidwesten.
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opvulling  (vulling 1)wijst hierop. Ook in dit deel van de put was vondstmateriaal 

aanwezig: aardewerk (N=14), dierlijk bot (N=4) en natuursteen (N=1). Op de rolsteen 

is een coating waargenomen, er kon niet worden vastgesteld hoe dit is ontstaan 

(paragraaf 6.3). Het aardewerk uit de waterput is in de vroege ijzertijd te plaatsen. 

Aangezien dit materiaal na de gebruiksfase is gedumpt, ligt het voor de hand dat de 

waterput al eerder is aangelegd.

Omvang nederzetting
Het nederzettingsterrein ligt op de zuidoostelijke flank van het duin, waarbij de 

begrenzing van het terrein de contouren van het duin lijkt te volgen. Richting het 

noordwesten is de begrenzing tijdens het proefsleuvenonderzoek in 2015-2016 

vastgelegd en ook richting het zuidoosten is de vindplaats begrensd. In de 

proefsleuven van het aanvullende proefsleuvenonderzoek uit 2017 is nog een groot 

aantal sporen aangetroffen, terwijl in de sleuven van Vestigia uit 2014 net ten 

oosten daarvan nauwelijks meer sporen aanwezig waren. Richting het noordoosten 

en zuidwesten is het nederzettingsterrein nog niet begrensd. Op basis van de 

aangetroffen sporen in de verschillende campagnes heeft de nederzetting een omvang 

van ten minste 5.000 m2 (Figuur 5.1).

Figuur 5.4 
Doorsnede van greppel S6.

Figuur 5.5 
Doorsnede van waterput S46/S47.
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Datering
De datering van het nederzettingsterrein is gebaseerd op het aardewerk. De waterput 

heeft een duidelijke datering in de vroege ijzertijd opgeleverd, het materiaal uit de rest 

van de sporen kon echter niet nauwkeuriger worden gedateerd dan ijzertijd/ Romeinse 

tijd (zie paragraaf 6.2). Het aardewerk uit de sleuven van 2015-2016 is in de vroege 

ijzertijd en de (tweede helft van de) midden-ijzertijd gedateerd17 en de sleuven uit 

2017 hebben enkele scherven uit de late bronstijd – vroege ijzertijd opgeleverd.18 Op 

basis hiervan kan worden geconcludeerd dat er tenminste twee perioden zijn verte-

genwoordigd, namelijk de vroege- en de midden-ijzertijd. Het kan echter niet worden 

uitgesloten dat een deel van de sporen in een jongere periode, namelijk de late ijzertijd 

of Romeinse tijd, geplaatst moet worden.

5.3 Een laat-Romeins graf

Het crematiegraf
In het oostelijk deel van put 1 is een rechthoekige grafkuil van 87 x 62 cm aangetroffen 

(S19). De kuil heeft in doorsnede een rechthoekige vorm, met een ronde verdieping 

(S22) in het zuidoosten (Figuur 5.6). De ronde verdieping van de kuil (S22) heeft een 

doorsnede van ca. 40 cm en het diepste punt ligt 60 cm onder het sporenvlak. Zoals in 

Figuur 5.7 te zien is, konden het spoor en de opvulling door de hoge grondwaterstand 

niet goed in situ worden gedocumenteerd. Op de bodem van de kuil werd desondanks 

een crematie aangetroffen, bijgezet in een versierde bronzen schaal. Deze schaal lag 

enigszins schuin en ook het sediment in de schaal liet een schuine gelaagdheid van 

zwarte sliblaagjes zien. Dit lijkt er op te wijzen dat de schaal al kort na depositie schuin 

in de kuil lag en de kuil ook enige tijd na depositie heeft opengelegen, waarbij het 

sediment met de sliblaagjes door wind en water in de kuil en in de schaal kon worden 

afgezet. In de schaal lagen tussen de crematieresten eveneens enkele bijgiften: twee 

kammen, waarbij van één slechts een deel is gevonden; versmolten glas; versmolten 

brons en een klein fragment zilverkleurig metaal (Tabel 5.2). Deze vondsten worden 

nader beschreven in paragraaf 6.4.

De schaal met de resten van de overledenen en de grafgiften is afgedekt met 

lichtbruingrijs zand. Het bovenste, rechthoekige deel van de grafkuil was 40 cm diep en 

opgevuld met zeer lichtgrijs zand en enkele houtskoolbandjes (vulling 2). De bovenste 

15 cm van het spoor bestond uit iets grover en iets bruiner zand, ingestoven in de 

nazak van de kuil (vulling 1). 

Een fragment crematie is naar het Poznán Radiocarbon Laboratory in Polen gestuurd 

voor 14C analyse. Het verbrande bot bevatte echter geen collageen en ook geen 

structureel carbonaat, waardoor datering niet mogelijk was.19 Na waardering bleken er 

in het crematiefgraf ook geen voor 14C onderzoek geschikte macrobotanische resten 

aanwezig (paragraaf 6.8). Voor de datering van het graf zijn we daarom aangewezen 

op het vondstmateriaal, op basis waarvan een datering rond 300 – 350 n. Chr. het 

meest waarschijnlijk is (paragraaf 6.4). 

17  Goddijn & Goossens 2016, 45-46.
18  Goossens & Hemminga 2018, 23-24.
19  Pers. Comm. T. Goslar, Poznán Radiocarbon Laboratory.
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aantal gewicht (g)

crematieresten - 1.605,5

bronzen schaal 1 -

gewei kam 2 -

glas - 45,4

fragment zilverkleurig metaal 2 0,1

gesmolten fragmenten brons - 80

Twee brandrestenkuilen
Op een afstand van minder dan 3 m ten noordoosten van het graf lagen twee kuilen 

die zijn opgevuld met de resten van de brandstapel (S45 en S71). Beide kuilen hadden 

in het vlak een min of meer rechthoekige vorm met afmetingen van 62 x 27 cm (S45) 

en 56 x 33 cm (S71). In doorsnede waren ze min of meer rond en respectievelijk 34 

en 36 cm diep. De kuilen hadden een zeer houtskoolrijke vulling (Figuur 5.8), waarin 

ook kleine hoeveelheden crematie (95 en 25 gram) en fragmenten aardewerk zijn 

gevonden. In S45 zijn daarnaast enkele fragmenten versmolten glas en -brons 

aangetroffen, vergelijkbaar met het materiaal uit het graf S19/22. Op basis van 

het houtskool, de crematie en het versmolten glas en brons worden de sporen 

1

2

1

OZWN S 19

S 22

Figuur 5.6 
Schematische doorsnede van de grafkuil 
S19/22.

Figuur 5.7 
Doorsnede van grafkuil S19/22.

Tabel 5.2 
Overzicht van de inhoud van de grafkuil (v. 8).



30 Watergang zuid-West

geïnterpreteerd als kuilen, waarin de (overige) resten van de brandstapel geschoven of 

geschept zijn. Het aardewerk toont geen sporen van secundaire verbranding en dateert 

(met uitzondering van één wandscherf met een mogelijk Romeinse ouderdom) niet uit 

de laat-Romeinse tijd, maar uit de ijzertijd. Dit afwijkend beeld is echter te verklaren: 

het materiaal is als opspit uit greppel S11 of waterput S46/S47 te beschouwen. De 

kuilen doorsnijden namelijk deze greppel en de waterput. 

Figuur 5.8 
Brandresten kuilen S45 (links) en S71 (rechts).
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Specialistisch onderzoek

6.1 Inleiding

De archeologische begeleiding heeft in totaal 150 vondsten opgeleverd, met 

een totaalgewicht van 3.697,9 g. Veruit het meeste materiaal is verzameld uit de 

grondsporen, slechts 8 vondsten met een gewicht van in totaal 81,6 g zijn verzameld 

uit de bovengrond. In dit hoofdstuk worden de vondsten per categorie beschreven. De 

vier fragmenten die als metaalslak zijn gedocumenteerd blijken uit corrosieproducten 

en verkit zand te bestaan. Op basis van de waardering van deze fragmenten is afgezien 

van verdere analyse van het materiaal.

materiaal vondstcategorie aantal gewicht (g)

glas glas 10 50,4

keramiek aardewerk niet determineerbaar 41 453,8

keramiek aardewerk onbepaald 31 97

metaal metaal brons 3 144

metaal metaal onbepaald 2 0,1

metaal metaal ijzer 2 25,5

metaal metaalslak 4 44,4

organisch bot onbepaald 2 28

organisch crematieresten (mens) 3 2.141,3

organisch dierlijk bot 37 290

organisch hout 5 180

steen steen onbepaald 9 242,4

steen steen vuursteen 1 1

Totaal   150 3.697,9

6.2 Aardewerk 

L. Meurkens

Bij de archeologische begeleiding is een klein complex handgevormd aardewerk 

gevonden. Het gaat in totaal om 77 scherven, waarvan er 27 geclassificeerd zijn als 

gruis.20 De overige scherven zijn bekeken op daterende kenmerken zoals potvorm, 

versiering en technologie (bijlage III). Op één scherf na is al het aardewerk afkomstig 

uit grondsporen. In de meeste gevallen gaat het om één of enkele scherven per spoor. 

Alleen S47 (waterput) leverde een wat groter complex op van in totaal 24 scherven 

(inclusief 4 fragmenten gruis).

Met uitzondering van het materiaal uit S47 laat het aardewerk maar weinig 

diagnostische kenmerken zien. De potvorm kon bij geen van de scherven worden 

gereconstrueerd. Versiering is bij één scherf waargenomen, maar hierbij zijn gezien 

de sterke verwering van het aardewerk geen verdere uitspraken over de datering te 

doen. Ook op basis van technologische kenmerken zijn geen harde uitspraken over 

de datering te doen. Het aardewerk is over het algemeen ruwwandig en overwegend 

gemagerd met zand. In twee gevallen is naast zand ook een kleine hoeveelheid 

fijn kwartsgruis aan de klei toegevoegd. Al met al is het meeste aardewerk niet 

nauwkeuriger te dateren dan ijzertijd/ Romeinse tijd.

20  Gruis betreft scherven kleiner dan 1 cm2 of scherven waarvan één of beide oorspronkelijke 
oppervlakken verdwenen zijn. 

Tabel 6.1 
Totaal aan vondsten, per categorie.
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Het materiaal uit S47 vertoont wat meer diagnostische kenmerken. Naast scherven 

van vaatwerk zijn in dit spoor ook 17 fragmenten briquetagemateriaal aangetroffen. 

Briquetage- of kustaardewerk heeft een poreus baksel en een stoepkrijtachtig 

uiterlijk. Het werd in het kustgebied van Nederland gebruikt bij de productie van 

zout. Het zout werd met container en al verhandeld, waardoor kustaardewerk ook 

verder landinwaarts aangetroffen wordt. De meeste briquetagefragmenten uit S47 

lijken afkomstig van massieve vormen zoals staven en pootjes die als hulpmiddelen in 

het productieproces dienden. Ze vormen een aanwijzing dat in de omgeving van de 

vindplaats daadwerkelijk zout geproduceerd werd. Daarnaast is één van de scherven 

waarschijnlijk toe te wijzen aan een zoutgootje. Dit type container in de vorm van een 

halve cilinder is redelijk scherp te dateren in de periode tussen de vroege ijzertijd en 

het begin van de midden-ijzertijd.21 Deze datering is goed in overeenstemming met de 

datering van het overige aardewerk uit dit spoor. Een aanzienlijk deel van de scherven 

(N=4) is namelijk gemagerd met een combinatie van potgruis en relatief grove 

kwartsgruis. Dit is kenmerkend voor de vroege ijzertijd en komt daarna nog slechts 

incidenteel voor. Mogelijk dat de scherven met fijne kwartsmagering die elders op de 

vindplaats gevonden zijn ook in deze periode gedateerd moeten worden.

Concluderend is alleen het aardewerk uit de waterput (S47) goed te dateren in de 

vroege ijzertijd. Het overige materiaal kan niet nauwkeuriger gedateerd worden dan de 

periode ijzertijd-Romeinse tijd. 

6.3 Natuur- en vuursteen

S. Knippenberg

De opgraving heeft negen stenen opgeleverd. Op één vondst uit laag S5020 (top 

duinzand) na zijn alle stenen uit grondsporen afkomstig (Tabel 6.1). Zes stenen zijn in 

ijzertijdsporen aangetroffen en twee komen uit een natuurlijk spoor.

Bij al het materiaal gaat het om rolstenen of fragmenten daarvan. Acht stenen 

vertonen geen sporen van bewerking of gebruik; twee daarvan, beide uit een natuurlijk 

spoor zijn wel gefragmenteerd geraakt door verbranding dan wel verhitting. Dit geldt 

ook voor de negende steen (v. 22.3). Dit zandsteenfragment uit ijzertijdwaterkuil S47 

bezit naast sporen van verbranding een kleurloze doorschijnende en redelijk harde 

coating over een groot deel van de buitenkant van de rolsteen. De coating is onder 

de microscoop bekeken door gebruikssporenspecialist Annemiek Verbaas van de 

Universiteit Leiden en ook zij kon een dergelijke coating niet goed thuisbrengen. Het 

blijft onduidelijk wat deze coating precies is en hoe deze is ontstaan. 

Wel heeft de microscopische bestudering uitgewezen dat het oppervlak van de 

rolsteen licht beklopt is op plaatsen waar de coating aanwezig is. De steen vertoont op 

dit middengedeelte een natuurlijke versmalling. Daarnaast valt op dat naast de coating 

daar ook op sommige plekken een licht grijsgroen residu zit. Mogelijk dat de steen is 

opgeruwd om hem ergens aan te bevestigen of te schachten met een aanhechtings-

middel. In dat geval zou dit middel of het materiaal waartegen de steen bevestigd was 

bij verhitting de doorzichtige coating achter kunnen hebben gelaten. 

Steen van enige omvang bevindt zich niet van nature in de eolische afzettingen, 

waarop de vindplaats gelegen is en moet dus van elders door mensen zijn aangevoerd. 

21  Van den Broeke 2012, 153-180.
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Het gerolde karakter van het materiaal suggereert dat ontsluitingen van secundaire 

gesteentes bezocht zijn voor het verzamelen. Onder het materiaal bevinden zich 

naast kwartsiet, ook kwarts, zandsteen en lydiet. Deze harde gesteentes zijn alle 

veelvoorkomende materialen binnen rivierafzettingen van Rijn en Maas.22 Opvallend 

is dat een drietal uit de ijzertijdwaterkuil S47 een platte vorm heeft. Dit zou erop 

kunnen duiden dat de stranden zijn afgelopen op zoek naar bruikbaar steen.23 Het 

materiaal dat men in deze contreien op de kust aantreft heeft een Rijnherkomst. Het 

zijn gesteentes die uit dieper gelegen Pleistocene Rijnriviergrindafzettingen door 

de Holocene Rijn zijn aangesneden en voor de kust zijn afgezet, waarna ze door 

zeestroming op de stranden zijn terecht gekomen.24    

6.4 Grafgiften

Zoals al aangegeven in paragraaf 5.3 zijn de crematieresten uit S19/22 bijgezet in een 

bronzen schaal. In deze schaal bevonden zich behalve de crematieresten ook twee 

kammen van gewei, fragmenten gesmolten glas, twee kleine fragmenten zilverkleurig 

metaal en verschillende stukken gesmolten brons. In deze paragraaf worden alle 

vondsten afzonderlijk besproken.

6.4.1 Bronzen schaal

R. Proos

De schaal (v. 8.9) was bij de ontdekking niet meer compleet; grote delen van de 

wand ontbraken, alleen de voet en de bodem van de schaal zijn enigszins compleet 

te noemen. De rest van de schaal was gebroken en sterk gefragmenteerd geraakt; 27 

grotere delen en tientallen kleinere fragmenten werden in het zand teruggevonden. 

Het brons van de schaal zelf was sterk gecorrodeerd geraakt en aangetast door 

bronsrot. In de grotere delen van de schaal waren barsten aanwezig. Zand en 

crematieresten waren vastgeroest aan de bodem van de schaal. Het object is door 

Restaura geconserveerd en gerestaureerd, het conserveringsrapport is bijgevoegd als 

bijlage IV. 

Na de restauratie is goed te zien dat de schaal een zeer bijzonder staaltje laat-Romeins 

vakmanschap vertegenwoordigt. Het betreft een ronde schelpvormige schaal met 

een diameter van 42 cm en een hoogte van 10 cm, waarvan de wand opgebouwd is 

uit 33 ‘cannelures’ oftewel ribbels. De schaal is vervaardigd uit een gegoten vorm, 

die verder is uitgedreven. De wand van de schaal heeft een geringe dikte van ca. 1 

mm. De rand van de schaal is massief driehoekig van vorm en vertoont een golvend 

22  Van der Lijn 1963.
23  Van Straaten 1991.
24  Van Straaten 1991.

v. put spoor datering steensoort determinatie omvang (cm) verbrand/verhit

2 1 5020 laag zandsteen rolsteenfragment 3-4 nee

14 1 11 greppel ijzertijd zandsteen rolsteenfragment 2-3 nee

16 1 53 paalspoor ijzertijd kwartsiet rolsteenfragment 6-7 nee

22 1 47 waterkuil ijzertijd zandsteen rolsteenfragment met coating 9-10 ja

23 1 47 waterkuil ijzertijd kwartsitische zandsteen rolsteen 5-6 nee

23 1 47 waterkuil ijzertijd zandsteen rolsteen 3-4 nee

23 1 47 waterkuil ijzertijd kwartsiet rolsteen 4-5 nee

27 1 23 natuurlijk spoor - kwarts rolsteen 3-4 nee

27 1 23 natuurlijk spoor - kwartsiet rolsteenfragment 2-3 ja

Tabel 6.2 
De steenvondsten en hun context.
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Figuur 6.1 
Bronzen schaal na restauratie (v. 8.9, foto: 
Restaura).
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patroon, overeenkomstig de plooien in de wand. De bodem heeft een hoge standring 

met een diameter van 14,7 cm. De wand wordt aan een kant van de schaal tot 

een hoogte van 17 cm bekroond door de naturalistisch weergegeven kop, nek en 

schouders van een roofvogel, vermoedelijk een adelaar (ook wel arend genoemd) 

(Figuur 6.1). Snavel, ogen en veren van de vogel zijn door middel van graveringen 

tot in detail weergegeven. Aan weerszijden van de vogelkop zijn achter de ogen een 

soort uitstulpingen aanwezig die misschien duiden op een (ooit aanwezige, maar nu 

verdwenen) scharnierende onderbek. De overgang tussen de geribbelde wand van de 

schaal en de naturalistische hals en vleugels van de vogel bestaat uit een reliëfband, 

gegraveerd met bloemmotieven (Figuur 6.2). Op de bodem van de schaal zijn eveneens 

gestileerde bloemmotieven gegraveerd. De florale decoraties op de bodem zijn 

overigens moeilijk te zien en in slechte staat door de crematieresten die hier plaatselijk 

aan de bodem vast waren gecorrodeerd. De graveringen zijn uitgevoerd met een 

graveerbeitel en er zijn punteringen aangebracht.

Bij de restauratie werden een aantal XRF-metingen verricht aan de rand en de wand 

van de schaal. Het metaal van de schaal bestond voor 45 – 70% uit koper, voor 17 – 

26% uit tin, voor 4 – 11% uit lood en voor 4 – 11% uit ijzer (bijlage V). Dat de waarden 

zo uiteenlopen wijst er vermoedelijk op dat de schaal vervaardigd is uit hergebruikt 

materiaal.

De schaal is vermoedelijk vervaardigd in Italië rond het midden van de 3e eeuw 

en behoort tot een type dat bekend staat als “Eggers 107 – Geriffelte bronzene 

Fussbecken mit muschelförmige Riffelung – Typ Veltheim”. Hans-Jurgen Eggers was de 

wetenschapper die voor het eerst in 1951 dit soort schalen in Noord-Europa inventari-

seerde.25 Hij heeft destijds acht van die schalen in kaart gebracht; geen van die schalen 

was overigens voorzien van een vogelkop of een figuratieve voorstelling op de bodem 

(Tabel 6.2). Dat maakt de schaal van Rijnsburg ook in internationaal opzicht tot een 

werkelijk unieke vondst.

Uitbeeldingen van een arend of adelaar komen we bij de Romeinen vooral tegen 

in martiale contexten. De vogel stond symbool voor macht, onafhankelijkheid en 

25  Eggers 1951, 169, Beilage 39.

Figuur 6.2 
Detail van de bloemmotieven op de reliëf-
band tussen hals en vleugels (v. 8.9, foto: 
Restaura).
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schoonheid, en was bij uitstek het zinnebeeld van Jupiter, hun oppergod. De ‘aquila’ 

was ook het belangrijkste veldteken van een Romeins legioen. De standaard, bekroond 

door een adelaar, werd gedragen door de ‘aquilifer’, wat letterlijk adelaarsdrager 

betekent. De aquilifer bevond zich altijd vooraan, in het eerste cohort van het legioen. 

Het symbool van de adelaar voor het veldteken werd in 105 v. Chr. door de generaal 

Gaius Marius ingevoerd. In vredestijd werden de veldtekens van de legioenen bewaard 

in de Tempel van Saturnus in Rome. Elk legioen had slechts één aquila; daarom was het 

een grote schande voor het legioen wanneer deze standaard in de strijd verloren ging. 

Wanneer het legioen een onderscheiding had gekregen, werd er aan de vleugels van de 

aquila een eikenkrans gehangen. Adelaars komen we verder ook tegen als bekroning 

van 2e- en 3e -eeuwse ruiterhelmen26, en we komen ze tegen in het bekende, laat 

3e-eeuwse beeld van de vier Tetrarchen, dat ooit in Constantinopel stond maar nu 

in Venetië te bewonderen is. Bovenop de greep van het zwaard dat iedere Tetrarch 

draagt is een duidelijke adelaarskop te zien.27 Ook tegenwoordig nog is de adelaar 

in veel landen een symbool van macht en onafhankelijkheid. De vogel komen we als 

heraldische figuur tegen op de wapens van Duitsland, Montenegro, Polen, Servië, 

Roemenië, Rusland en Albanië. Buiten Europa zien we hem o.a. in de Verenigde 

Staten, Mexico en Irak. Gelet op de combinatie van de schelpvormige schaal met de 

bijzonder naturalistische uitvoering van de vogel mogen we aannemen dat deze schaal 

een unicaat was, wellicht besteld bij een gespecialiseerd atelier door iemand die veel 

waarde hechtte aan de uitbeelding van de adelaar. Dat kan bijvoorbeeld een hoge 

militair geweest zijn, of iemand met veel contacten in het leger.

De schaal was oorspronkelijk bestemd om te worden gebruikt als wasbekken voor 

de handen bij bijvoorbeeld copieuze maaltijden en is hoogstwaarschijnlijk als 

relatiegeschenk op een gegeven moment ten noorden van de Romeinse Rijksgrens, 

de limes terechtgekomen. Hoe lang de schaal in het Germaanse gebied in omloop is 

geweest is niet duidelijk. Voor zover dat vast te stellen is, lijkt de schaal niet intensief 

gebruikt te zijn: duidelijke slijtagesporen aan binnen- en buitenkant zijn er niet. Wel 

waren er bij de restauratie onderaan in de nek van de vogel drie antieke reparaties te 

zien, uitgevoerd in een soort soldering van lood en tin. Daar mag uit afgeleid worden 

dat de schaal wel enige tijd meegevoerd en gebruikt is en dat het een prestigieus bezit 

moet zijn geweest.  

Het is uit archeologische bronnen28 goed bekend dat er van de 1e tot ver in de 

3e eeuw een levendige (ruil)handel bestond in bronzen vaatwerk, drinkglazen en 

andere luxeproducten. Die handel speelde zich in de begintijd voornamelijk af tussen 

Romeinse handelsreizigers enerzijds en rijke Germanen, meestal stamhoofden, 

anderzijds. De meeste brons producten werden in Gallië en de omgeving van Keulen in 

gestandaardiseerde werkplaatsen vervaardigd in wat we nu een soort serieproductie 

zouden noemen. Veel van wat daar geproduceerd werd vond ook zijn weg naar de 

toplaag in de Romeinse samenleving: rijk uitgedoste graven en bronsdepots zoals die 

in Tienen29 en in Nistelrode30 getuigen daarvan. In de loop van de late 2e en de 3e eeuw 

zagen veel Romeinse legerleiders en diplomaten zich in toenemende mate gedwongen 

om de loyaliteit van lastige stamhoofden uit het Germaanse gebied af te kopen met 

goud, sieraden en meer luxueus vaatwerk van brons of zilver. Vanwege de toenemende 

26  Steidl 2010.
27  Stupperich 1995, Abb. 14 toont een fraai voorbeeld van een vrijwel identiek pronkzwaard uit 

het crematie-grafveld Brautberg in Bordesholm, Kr. Rendsburg-Eckernförde.
28  Eggers 1951; Eggers 1955; Künow 1983.
29  Mertens 1952
30  Koster 2007.
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invallen van Germaanse plunderaars staakten de werkplaatsen in het Rijnland in de 

loop van de 3e eeuw hun activiteit.

6.4.2 Geweikammen

Er zijn twee kammen van gewei aangetroffen (v. 8.4, Figuur 6.3).31 In beide gevallen 

betreffen het zogenoemde drielagenkammen. Deze bestaan uit een uit segmenten 

bestaande tandenrij die door twee dekplaten bij elkaar gehouden wordt. De dekplaten 

worden door ijzeren of bronzen nagels met elkaar verbonden. 

De eerste kam is archeologisch compleet en heeft driehoekige dekplaten. Deze 

dekplaten hebben aan de basis een lengte van 10 cm, en ze zijn 3,4 cm hoog. Beide 

dekplaten zijn op dezelfde wijze versierd met drie dubbele concentrische cirkels van 7 

mm doorsnede. Binnen de cirkels bevinden zich vier kleinere punt-cirkels van 2 mm en 

de grotere cirkels zijn elk ook omgeven door kleine punt-cirkels met een doorsnede van 

2 mm. Langs de rand bevindt zich een dubbele, geribbelde lijn. De dekplaten worden 

samengehouden met behulp van 12 ijzeren nagels.

Op basis van de driehoekige vorm van de dekplaten is de kam te typeren als Riha type 

B, variant 1 met versieringsmotief A (combinatie van punt-cirkels en lijnen), dat in de 4e 

eeuw tot in de eerste helft van de 5e eeuw voorkwam.32

Van de tweede kam zijn slechts een klein deel van één van de dekplaten en drie kleine 

fragmenten van de segmenten van de tandenrij bewaard (Figuur 6.3). Van de dekplaat 

is een stuk van 3 x 1,7 cm bewaard gebleven, waarin twee ijzeren nagels aanwezig zijn. 

Er zijn vier kleine punt-cirkel versieringen met een diameter van 2,5 mm ingegraveerd. 

Een zijde van de dekplaat is halfrond, op basis waarvan verondersteld wordt dat de 

oorspronkelijke vorm waarschijnlijk halfrond was (Riha type A), hoewel een “klokvorm” 

(Riha type C) niet kan worden uitgesloten. Het eerste type kwam voor vanaf de tweede 

helft van de 3e tot in de eerste helft van de 4e eeuw. Het tweede type kwam omstreeks 

400 n. Chr. voor.33

31  Determinatie van de grondstof door dhr. A. Ramcharan van de Universiteit Leiden.
32  Riha 1986, 20-21.
33  Riha 1986, 20-21.

nr. vindplaatsen materiaal grafcontext datering bron

1 Barnstorf (Hannover) brons crematie IIB-III Eggers 1951, Baumgartl 2009

2 Brescia (Brescia) brons onbekend http://www.antike-tischkultur.de/bronzeschuesselstruktur.html

3 Destel (Westfalen) brons crematie III Eggers 1951

4 Gaziantep (Gaziantep, Anatolië) brons onbekend http://www.antike-tischkultur.de/bronzeschuesselstruktur.html

5 Guiry-en-Vexin (Val-d’Oise) brons onbekend http://www.antike-tischkultur.de/bronzeschuesselstruktur.html

6 Hamfelde (Schleswig-Holstein) brons crematie III Eggers 1951

7 Himlingøje (Stevns, Østsjælland) brons inhumatie III Eggers 1951

8 Kempten  (Allgäu) brons onbekend http://www.antike-tischkultur.de/bronzeschuesselstruktur.html

9 Köhlen (Stadt Geestland, Kr. Cuxhaven) brons onbekend IIB-III Eggers 1951

10 Korzec (district Poznan, Polen) brons crematie III Eggers 1951

11 Krefeld-Gellep (Nordrhein-Westfalen) brons onbekend III http://www.antike-tischkultur.de/bronzeschuesselstruktur.html

12 Krefeld-Hafen (Nordrhein-Westfalen) brons onbekend III http://www.archaeologie-krefeld.de/projekte/bronze.htm

13 London (Greater London) zilver onbekend IV http://www.antike-tischkultur.de/bronzeschuesselstruktur.html

14 Minden-Veltheim graf 23 (Nordrhein-Westfalen) brons crematie III Eggers 1951

15 Minden-Veltheim graf 29 (Nordrhein-Westfalen) brons crematie IIB-III Eggers 1951

16 Katwijk-Rijnsburg (Zuid-Holland) brons crematie III-IVa deze publicatie

Tabel 6.3 
Vindplaatsen van Eggers 107 – Geriffelte 
bronzene Fussbeken mit muschelförmige 
Riffelung – Type Veltheim.
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Figuur 6.3 
Twee gewei kammen (v. 8.4, Foto: Restaura).

Figuur 6.4 
Overzicht van de (versmolten) glasfragmenten 
die in de bronzen schaal aangetroffen zijn 
(v. 8.2, Foto: Restaura).
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6.4.3 Glas

In de bronzen schaal is tevens glas aangetroffen (v. 8.2). Het betreft twee wat grotere 

versmolten delen van 6,5 en 4,5 cm en talloze kleinere fragmenten (Figuur 6.4). 

Beide versmolten delen bevatten crematieresten; in een van delen zijn ook een tand, 

een ijzeren spijkertje en een fragment van één van de geweikammen versmolten. 

De versmelting van deze verschillende typen grafgiftresten wijzen uit dat ook het 

glas afkomstig moet zijn een voorwerp dat tijdens het crematieproces met de dode 

is meegegeven op de brandstapel. Enkele kleine fragmenten versmolten glas, 

aangetroffen in één van de twee brandrestenkuilen (S45; v. 20.2), bevestigen deze 

aanname. Het is niet meer mogelijk te achterhalen wat voor glazen voorwerp het 

betreft.

6.4.4 Versmolten brons

Er is 80 g aan versmolten brons fragmenten aangetroffen (Figuur 6.5). Het meeste van 

het materiaal is afkomstig uit het graf (v. 8.8), maar ook in de brandrestenkuil S45 zijn 

enkele fragmenten van samen 4 g gevonden (v. 20.4). Het brons is bedekt met een 

aanslag van zand. Het brons is waarschijnlijk afkomstig van een bronzen grafgift dat 

tijdens het crematieproces met de dode is meegegeven op de brandstapel.

6.4.5 Zilverkleurige fragmenten metaal

Ten slotte bevonden zich tussen de crematieresten twee zeer kleine zilverkleurige 

fragmentjes (semi)-metaal (v. 8.3), waarvan de grootste een 2 mm groot afgerond plat 

fragment betreft. Op het fragment is een XRF-meting uitgevoerd, waaruit blijkt dat het 

bestaat uit een mix van met name silicium (58%), magnesium (15%), aluminium (13%) 

en ijzer (12%). In één van de versmolten fragmenten glas is vergelijkbaar materiaal 

herkend, waardoor het er op lijkt dat het materiaal oorspronkelijk deel uitgemaakt 

heeft van het glazen voorwerp. Aangezien in het glas echter ook resten van andere 

grafgiften zijn versmolten, kan niet worden uitgesloten dat het deel heeft uitgemaakt 

van een ander voorwerp dan glas.

Figuur 6.5 
Versmolten bronsfragmenten die in de 
bronzen schaal aangetroffen zijn (v. 8.8, 
Foto: Restaura).



40 Watergang zuid-West

6.4.6 Datering

Het is niet mogelijk gebleken de crematieresten of macrobotanische resten uit 

de grafvulling met behulp van 14C te dateren. Uit historische literatuur en eerder 

archeologisch onderzoek is bekend dat het de eerste eeuwen na Chr. de gewoonte was 

de doden te cremeren, hoewel ook regelmatig inhumatiegraven na crematiegraven 

worden aangetroffen in dezelfde grafarealen. Na ca. 200 c. Chr. werd begraven 

(inhumatie) steeds gebruikelijker tot deze vorm in de 4e eeuw de overhand had.34 De 

bronzen schaal is echter pas rond het midden van de 3e eeuw in Italië vervaardigd. 

Er zal op zijn minst jaren overheen zijn gegaan voordat de schaal Rijnsburg bereikte 

en als container voor de crematieresten werd gebruikt. De geweikammen dateren 

op typologische gronden tussen ca. 250-350 en 300-450. Er vanuit gaand dat de 

incomplete geweikam inderdaad een halfronde vorm betreft en geen klokvorm, is de 

datering van het graf op basis van de dateringen van de vondsten en het Romeinse 

grafritueel rond 300-350 n .Chr. het meest voor de hand liggend. Een jongere datering, 

tot ca. 450 n. Chr. kan nochtans niet worden uitgesloten.

6.5 Crematieresten

B. Veselka

6.5.1 Inleiding

Er is materiaal uit drie contexten onderzocht: het crematiegraf (S19/22; v.8.1 en v. 8.5) 

en de twee brandrestenkuilen (S45; v. 20.1 en S71; v. 19.1). Volgens de standaarden van 

Maat35 werd het materiaal gezeefd over twee zeven, 3 mm en 10 mm. De fragmenten 

kleiner dan 3 mm zijn bestempeld als ‘residu’ en bevatten voornamelijk zand en overige 

gronddeeltjes. Het gewicht hiervan wordt niet in het totaalgewicht van de crematie 

meegenomen. De kleine fractie, bestaande uit fragmenten van tussen de 3 en 10 mm, 

bevat vooral kleine skeletelementen, zoals vingerkootjes en tandwortels. De grote 

fractie, met afmetingen van 10 mm en groter, is onderverdeeld in skeletcategorieën 

(Tabel 6.5).

6.5.2 Aantal individuen

Het crematiegraf (v. 8) bevat in totaal 1605,5 g crematie. De beide brandrestenkuilen 

bevatten aanzienlijk minder materiaal, namelijk 24,6 en 94 g (Tabel 6.2). Gelet op het 

totale aantal unieke skeletelementen in combinatie met de leeftijd, zijn in v. 8 drie 

rechter en twee linker kaakgewrichtknobbels (condylus mandibularis) te onderscheiden. 

Aangezien verder geen onvolwassen fragmenten zijn aangetroffen, levert dit 

een meest aannemelijk aantal van drie individuen (MAAI) op. Er is geen dierlijk 

botmateriaal aangetroffen.

v. totaal gewicht 
(g)

gewicht 3-10 
mm (g)

gewicht 
10+ mm (g)

max. frag. 
(mm)

gem. frag. 
(mm)

verbrandingsgraad

8 1.605,5 344,9 1.260,6 72,6 29,6 V

19 24,6 6,9 17,7 32,6 21,5 IV

20 94 13,7 80,3 37,9 20,3 IV

34  Hessing 1993.
35  Maat 1997.

Tabel 6.4 
Gewicht, fragmentatie en verbrandingsgraad 
per vondstnummer.
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v. schedel axiaal extremiteiten NTD schedel axiaal extremiteiten NTD

gewicht (g) percentage (%)

8 232,6 193,4 841,4 344,9 14,5 12 52,4 21,5

19 1,1 0 10,8 12,7 4,5 0 43,9 51,6

20 20,5 5,3 26,3 41,9 21,8 5,6 28 44,6

6.5.3 Verbrandingsgraad

De verbrandingsgraad biedt informatie over de temperatuur van de verbranding 

en kan zodoende informatie geven over het succes of de zorgvuldigheid van het 

crematieproces. De algemeen overheersende verbrandingsgraad van het materiaal 

uit het crematiegraf laat een homogeen beeld zien. Nagenoeg al het materiaal is 

glazig wit, wat een verbrandingsgraad V aangeeft (Tabel 6.4). Dit komt overeen met 

temperaturen van 800 graden Celsius of hoger. Het materiaal dat uit de brandres-

tengraven komt, is wat meer kalkwit; dit komt overeen met verbrandingsgraad IV en 

temperaturen tussen 600 en 800 graden Celsius. 36 

6.5.4 Leeftijd en geslacht

Bij de leeftijdsbepaling wordt voor jonge individuen gebruik gemaakt van de 

vergroeiing van de gewrichtsuiteinden (epifysen), het verbenen van het axiale skelet 

en de groei en ontwikkeling van de tanden.37 Bij oudere individuen wordt vooral 

gekeken naar verdere ontwikkeling van specifieke skeletelementen en de mate van 

degeneratie.38 Ook wordt gekeken naar de sluiting van de schedelnaden.39 Tabel 6.6 

biedt een overzicht van de bruikbare skeletelementen voor het bepalen van de leeftijd 

met de daarbij behorende leeftijdscategorie voor de crematie uit Rijnsburg. V. 19 

leverde geen fragmenten op, op basis waarvan uitspraken over leeftijd en geslacht 

gedaan konden worden. 

v. element fase leeftijd leeftijdscategorie

8 schedelnaden deels gefuseerd (fase 2)  > 18 jaar volwassen

8 Crista iliaca gefuseerd > 18 jaar volwassen

8 Facies auricularis glad en scherp < 40 jaar volwassen

20 - robuustheid > 18 jaar volwassen

Geslachtsbepaling kan alleen bij volwassenen worden uitgevoerd.40 Aangezien het 

skeletmateriaal van Rijnsburg afkomstig is van volwassen personen, vormt dit geen 

probleem. Voor de geslachtsbepaling worden morfologische kenmerken van het 

bekken en de schedel gebruikt.41 Daarnaast zijn doorgaans ook metrische verschillen 

tussen mannen en vrouwen vast te stellen, maar hiervoor waren bij de crematie van 

Rijnsburg geen geschikte elementen aanwezig. In Tabel 6.7 wordt de determinatie van 

het geslacht weergegeven en de hiervoor gebruikte elementen (uit v. 8). De elementen 

kunnen niet met zekerheid gecombineerd worden en zodoende kan niet worden 

aangegeven of de verschillende elementen aan één of twee individuen toebehoren. 

Wel is duidelijk dat zowel het vrouwelijk als het mannelijk geslacht vertegenwoordigd 

is in Rijnsburg.

36  Wahl 2008.
37  Workschop European Antropologists 1980; Scheuer et al. 2004.
38  Workshop European Antropologists 1980; Ascádi & Nemeskéri 1970; White et al. 2011.
39  Meindl & Lovejoy 1985.
40  Mays 2010.
41  Ascádi & Nemeskéri 1970; WEA 1980.

Tabel 6.5 
Verdeling crematiemateriaal over skelet-
onderdelen. NTD = niet te determineren.

Tabel 6.6 
Resultaat leeftijdsbepaling crematieresten. 
Crista iliaca = rand bekken; facies auriacularis 
= oorwormig gewrichtsoppervlak bekken.
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element kenmerken geslacht

processus mastoideus breed en lang
smal en kort

man
vrouw

oogkasrand scherp en dun
afgerond en dik

vrouw
man

6.5.5 Pathologie, trauma en anatomische variaties

De crematie is 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 is de classificatie aangehouden zoals 

opgesteld door Aufderheide en Rodrígruez-Martín en Waldron.42

Bij een van de bovenkaakstukken van v.8 uit crematiegraf werd ante mortem 

tandverlies vastgesteld: de tanden zijn voor de dood verloren gegaan en het gat 

in het alveolaire bot weer is opgevuld, zoals te zien in Figuur 6.6 ter hoogte van de 

middelste snijtanden. Bij een aantal wervels van v.8 werd daarnaast degeneratie 

van de tussenwervelschijven vastgesteld, zichtbaar als porositeit van oppervlak van 

het wervellichaam en extra botformatie aan de rand van het wervellichaam (Figuur 

6.7. Aan een wervelfragment van v.20 uit een van de brandrestenkuilen is ten slotte 

osteoartrose van een articulatievlak waargenomen.

De aangetroffen pathologieën zijn de meest voorkomende afwijkingen in het skelet. 

Cariës is vaak ook de voorloper van ante mortem tandverlies, dat bij een bovenkaakstuk 

is geconstateerd. Hoewel het percentage cariës pas echt begint te stijgen in de periode 

dat suiker werd geïmporteerd uit de Cariben in de periode eind 16e-begin 17e eeuw43, 

is het iets dat in alle tijdsperioden voorkomt. Niet alleen cariës veroorzaakt ante 

mortem tandverlies, maar ook simpelweg (een relatief hoge) leeftijd. De afwijking aan 

de wervels die te zien is op Figuur 6.4 betreft de zichtbare gevolgen van degeneratie 

van de tussenwervelschijven. Het lichaam reageert op deze situatie door vaak extra 

bot aan te maken om als het ware het oppervlak te vergroten en zo verlichting in de 

ontstane probleemsituatie te creëren. Daarnaast zal porositeit van het wervellichaam-

oppervlak optreden, omdat de wervellichamen elkaar raken in plaats van dat er een 

42  Aufderheide & Rodríguez-Martín 1998; Waldron 2009.
43  Touger-Decker & Van Loveren 2003.

Tabel 6.7 
Resultaat geslachtsbepaling v.8. Processus 
mastoideus = tepelvormig uitsteeksel slaapbeen.

Figuur 6.6 
Ante mortem tandverlies in de bovenkaak 
(Foto: B. Veselka).
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elastisch kussentje (tussenwervelschijf) tussen zit. Degeneratie van de tussenwervel-

schijven (DDD) wordt vooral veroorzaakt door (een relatief hoge) leeftijd, maar kan 

verergeren door bepaalde (zware) activiteiten. Meer druk op de ruggengraat leidt tot 

snellere degradatie van de gewrichten en de tussenwervelschijven. De pathologische 

afwijkingen in de ruggengraat, het ante mortem tandverlies en de deels gefuseerde 

schedelnaden doen vermoeden dat niet alle volwassenen jong zijn gestorven. Hierbij 

dient wel opgemerkt te worden dat bepaalde (zware) activiteiten een grote rol kunnen 

hebben gespeeld en dat de gewrichten en wervels voortijdig zijn versleten. 

6.5.6 Discussie

Het totale gewicht van de crematie uit het graf bedraagt 1.605,5 g en van de crematie 

uit de brandrestenkuilen 24,6 en 94 g. McKinley44 geeft in haar artikel aan dat het 

gemiddelde gewicht van een volwassen (weliswaar recent) gecremeerd individu 

tussen de 1.001,5 en de 2.422,5 g ligt met als gemiddelde 1.625 g. Gezien het feit dat 

er minimaal 3 volwassen individuen onderdeel uitmaken van de crematie, zou dit 

betekenen dat voor alleen hen al het totale gewicht van de crematie rond de 5.000 

g zou liggen. Dit impliceert dat de individuen niet allemaal compleet zijn. Over het 

algemeen zijn post-depositionele processen verantwoordelijk voor het ontbreken van 

een deel van de gecremeerde individuen. Degradatie van het botmateriaal wordt onder 

andere veroorzaakt door de zuurgraad van de bodem en grondwaterstand, maar ook 

recente verstoringen kunnen een deel van de crematie verloren laten gaan. Dit laatste 

is voor de crematie uit Rijnsburg niet het geval, maar er kunnen we crematieresten 

uit de schaal gespoeld of verstoven zijn, aangezien de schaal na de depositie niet 

direct met sediment is afgedekt (paragraaf 5.3). Een andere factor die de volledigheid 

van een crematie kan beïnvloeden is de verbrandingsgraad. Wanneer er onvolledige 

verbranding heeft plaatsgevonden of wanneer de temperatuur niet hoog genoeg was, 

zal er geen goede herkristallisatie plaatsvinden van het botmateriaal. Pas bij hogere 

temperaturen wordt het bot heel hard en kan het zure grond, druk van de bodem en 

andere tafonomische processen weerstaan. Nagenoeg alle fragmenten lijken echter 

goed verbrand met een verbrandingsgraad V.

Niet alleen het gewicht van een crematie is een indicatie van de volledigheid van 

het verbrande individu, ook de aanwezigheid van verschillende skeletelementen 

en hun verhouding. Uit Tabel 6.5 blijkt dat alle categorieën vertegenwoordigd zijn. 

Volgens McKinley45 zijn de percentages van de verschillende skeletcategorieën in 

een volwassen skelet als volgt: 18% schedel, 23% axiale skelet, en 59% extremiteiten. 

44  McKinley 1993.
45  McKinley 1989, 68.

Figuur 6.7 
Porositeit van de wervellichamen en vormver-
lies van de randen (Foto: B. Veselka).
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Het percentage axiale skeletdelen is in v.8 van het crematiegraf lager dan gemiddeld 

(12,3%). Dit is te verklaren doordat over het algemeen het axiale skelet (en dan vooral 

de wervels, de ribben en het bekken) het crematieproces minder goed doorstaat dan 

de extremiteiten en de schedel. Het feit dat de percentages ‘schedel’ en ‘extremiteiten’ 

ook minder zijn dan verwacht, kan worden verklaard doordat er 21,0% van het totale 

crematiegewicht niet te determineren valt. Het verschil in gewicht én het verschil in de 

verhoudingen van de skeletcategorieën met dat wat verwacht wordt van een compleet 

skelet, kan echter niet volledig aan tafonomische schade worden toegeschreven. Ook 

andere factoren moeten een rol hebben gespeeld. Een aanwijzing is te vinden in de 

brandrestenkuilen: ook hier waren nog kleine hoeveelheden crematie aanwezig. Dit 

lijkt erop te duiden dat bij het uitzoeken van de crematieresten uit de brandstapel 

selectief is verzameld door de nabestaanden. Slechts een deel is vervolgens in het 

crematiegraf gedeponeerd of (wellicht onbedoeld) in de brandrestenkuilen terecht 

gekomen; de rest is vermoedelijk tussen de brandstapelresten achter gebleven. Sporen 

van een dergelijke brandstapel zijn echter niet aangetroffen in Rijnsburg.

6.6 Dierlijk bot

H.J.M. Aal

Gedurende het veldwerk zijn er 34 fragmenten dierlijk botmateriaal verzameld. Door 

het aan elkaar passen van diverse botfragmenten komt dit neer op 27 skeletelementen 

met een totaalgewicht van 282 g. Deze resten zijn afkomstig van rund, paard en niet op 

soort te brengen (grote) zoogdieren (Tabel 6.7). Al het dierlijk botmateriaal is, op één 
fragment na, afkomstig uit een ijzertijdwaterput (S47). Het losse fragment betreft een 

niet meer op soort te determineren, verbrand bot uit een natuurlijke vlek (S23). Het is 

mogelijk dat er een relatie bestaat tussen dit verbrande botfragment en het Romeinse 

crematiegraf en/of de brandrestenkuilen die in de nabijheid zijn aangetroffen; het is 

echter ook mogelijk dat het fragment uit een ijzertijdspoor afkomstig is. 

soort latijnse naam aantal skeletelementen aantal fragmenten gewicht (g)

rund bos taurus 6 7 130.6

paard equus caballus 1 1 52.2

groot zoogdier   10 16 92

zoogdier   10 10 7.2

totaal 27 34 282

De botten uit de waterput komen uit twee vullingen, waarvan de bovenste vulling 

(vulling 1) vier niet op soort te brengen fragmenten opleverde. De onderste vulling 

(vulling 2) bevatte een aantal goed geconserveerde en determineerbare resten. 

Het verschil in conservering van de dierlijke resten uit de onderste vulling is echter 

opmerkzaam. Sommige fragmenten uit vulling 2 zijn puntgaaf bewaard gebleven, 

terwijl een aantal juist een matige conservering hebben. Mogelijk is het verschil 

veroorzaakt doordat de slechter bewaard gebleven skeletelementen langer zijn 

blootgesteld aan degraderende tafonomische processen. De fragmenten kunnen 

bijvoorbeeld (voorafgaand aan de afdanking in de waterput) een langere tijd op het 

vroegere bewoningsoppervlak hebben gelegen, waardoor ze meer zijn verweerd.

Tabel 6.9 toont welke skeletelementen geïdentificeerd zijn. De resten behorend tot de 

groepen met algemene omschrijving groot zoogdier en zoogdier zijn te gefragmenteerd 

om op soort te brengen. De skeletelementen van paard en rund worden door kleine 

botfragmenten vertegenwoordigd; het merendeel van de skeletelementen is slechts 

Tabel 6.8 
Soortenoverzicht dierlijke botresten.
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10-20% compleet. De vergroeiingstadia van de runderbotten laten zien dat deze 

dieren pas na een leeftijd van ongeveer 2 jaar geslacht zijn.46 Twee botfragmenten 

(van een schouderblad en een middenvoetsbeen) bevatten echter nog poreuze 

plekken, wat aanduidt dat het hier mogelijk om een of twee jongere individuen gaat. 

Helaas zijn de resten te gefragmenteerd om een nauwkeurige leeftijd te bepalen. 

De distale vergroeiing van het paardenbot geeft aan dat dit dier minimaal 1 jaar 

oud is geworden.47 Een spaakbeen van rund vertoont enkele snijsporen en een 

middenvoetsbeen van rund bevat sporen van hondenvraat. Tevens is er een klein, wit 

verbrand botfragment uit de waterput afkomstig. 

skeletelement totaal rund paard groot zoogdier zoogdier

schedel 1       1

rib 2     2  

schouderblad 3 2   1  

spaakbeen 2 1   1  

bekken 1 1      

middenvoetsbeen 1 1      

middenhandsbeen / 
middenvoetsbeen 2 1 1    

pijpbeen 7     3 4

niet te determineren 8     3 5

totaal 27 6 1 10 10

De dierlijke resten uit waterput de bieden slechts een klein kijkgat in de bestaans-

economie gedurende de ijzertijd. Vermoedelijk bevat de waterput een combinatie 

van slacht- en consumptieafval. De snijsporen op het runderbot doen vermoeden dat 

deze dieren geconsumeerd zijn. Het is mogelijk dat paard ook deel uitmaakte van het 

dieet, maar dit is door gebrek aan verdere skeletelementen en slachtsporen niet te 

achterhalen. Tijdens het botanisch onderzoek werden in de opvulling van de waterput 

tevens visschubben aangetroffen. Deze zijn niet verder gedetermineerd, maar dit wijst 

er wel op dat ook vis onderdeel van het dieet vormde.

6.7 Hout

Y.F. van Amerongen

6.7.1 Houten nap

In de waterput uit de vroege ijzertijd (S47) is een houten kom of nap aangetroffen (v. 

25.1). Aan één zijde van het voorwerp zit een handvat, waardoor er wordt aangenomen 

dat het gaat om een nap. Het is niet uit te sluiten dat het handvat oorspronkelijk 

misschien de aanzet van een steel is geweest, maar de buitenzijde van het handvat is 

dusdanig recht en glad, dat dit niet aannemelijk wordt geacht. De nap is waarschijnlijk 

gemaakt van een vergroeiing van een boom, te zien aan de onregelmatige 

houtstructuur. De buitenzijde van de kom is glad en bestaat uit vele rechte facetten 

(Figuur 6.8). Omdat het voorwerp geconserveerd is, is niet meer met zekerheid vast 

te stellen met welk gereedschap dit is gebeurd. Waarschijnlijk was dit een mes en/of 

rechte beitel. De binnenzijde van de kom is grof bewerkt (Figuur 6.9), mogelijk met 

een beitel of guts. De houtsoort is helaas niet meer te achterhalen, maar gezien de 

tijdsperiode, het type voorwerp en bekende parallellen voor kommen en nappen is 

hout van de els (Alnus glutinosa) of es (Fraxinus excelsior) het meest waarschijnlijk.48

46  Habermehl 1975.
47  Idem.
48  Lange 2017.

Tabel 6.9 
Overzicht van skeletelementen per diersoort.
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6.7.2 Constructiehout waterput S47

Inleiding
De aanleiding voor de analyse van de houtvondsten is om meer te weten te komen 

over het gebruik van het hout in relatie tot de waterput (S47) waarin ze gevonden zijn. 

Omdat de waterput bij de opgraving door wateroverlast niet in zijn geheel kon worden 

gedocumenteerd, is de herkomst van het aangetroffen hout niet zeker: is er sprake van 

onderdelen van de constructie van de waterput of gaat het om losse vondsten die in de 

vulling van de waterput bewaard zijn gebleven? Bij deze analyse zal getracht worden 

een antwoord te geven op deze vraag.  

Materiaal en methoden
Er zijn vier houtvondsten (v. 26.1 t/m v. 26.4) in hun geheel bestudeerd, 

gedocumenteerd en beschreven.

Allereerst zijn alle houtvondsten schoongemaakt om eventueel aanwezige bewerkings- 

en gebruikssporen beter zichtbaar te maken. Bij de macroscopische beschrijving van 

het hout zijn de afmetingen gedocumenteerd, en sporen van bewerking en (her)

Figuur 6.8 
Zijaanzicht van de houten nap met handvat 
(v. 25), waarop duidelijk de bewerkingssporen 
zichtbaar zijn. De inhoud van de nap is hier 
nog aanwezig (Foto: Restaura).

Figuur 6.9 
Bovenaanzicht van de nap (v. 25) zonder 
inhoud, waarop duidelijk te zien is dat 
de binnenzijde grof bewerkt is (Foto: 
Restaura).
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gebruik beschreven. Sporen op het hout kunnen inzicht geven in het gebruik van 

bepaalde onderdelen van de boom of in de manieren van bewerking. De bewer-

kingssporen kunnen inzicht geven in de technologische kennis en de tradities van de 

houtbewerker, terwijl kenmerken van het hout zelf meer informatie kunnen geven over 

de kwaliteit, de import/handel en het eventuele hergebruik van het hout.

Voor de houtsoortbepaling van eik kan door de opvallende soort-specifieke kenmerken 

vaak worden volstaan met een determinatie met het blote oog. Voor de overige 

boomsoorten is een microscopische beschrijving vereist. Hiertoe zijn monsters van 

de vondsten genomen voor determinatie49 onder de microscoop. Van de monsters 

zijn met de hand secties gemaakt in drie richtingen (dwars, radiaal en tangentiaal). 

Deze coupes zijn met een doorvallend-lichtmicroscoop op soortspecifieke kenmerken 

onderzocht met vergrotingen tot 400x.

Resultaten en discussie
De resultaten van de houtanalyse zijn weergegeven in bijlage VI, de stamcodes zijn 

terug te vinden in bijlage VII.

V. 26.1
Vondstnummer 26.1 betreft een essenhouten (Fraxinus excelsior) paal (Figuur 6.10). 

De paal is gemaakt van een kwart stam die waarschijnlijk door klieven is ontstaan 

en vervolgens verder verwerkt is door grove bekapping. Er is een bewerkingsspoor 

waargenomen op de lange zijde van de paal, die mogelijk duidt op het klieven van 

de stam. Het werktuig dat het gemaakt heeft is echter blijven steken op een knoest, 

waardoor een profiel van de bijl zichtbaar is (Figuur 6.10, rechtsonder). De rand van 

49  Schweingruber 1982

Figuur 6.10 
Essenhouten (Fraxinus exelsior) paal (v. 26.1), 
waarschijnlijk bekapt met een stenen of 
bronzen bijl onder: detail.
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dit spoor tekent zich niet erg scherp af, wat doet vermoeden dat het hier niet om een 

ijzeren werktuig gaat. De kapvlakken die de punt vormen hebben een hol profiel, 

een redelijk glad oppervlak en mogelijk braamsporen (Figuur 6.10, linksonder), wat 

betekent dat het hout waarschijnlijk met een metalen werktuig gemaakt is. Omdat 

ijzer over het algemeen een recht profiel geeft en dat niet het geval is, zou het hier om 

een bronzen bijl kunnen gaan, al is een stenen bijl op basis van deze paal niet uit te 

sluiten. De paal kan onderdeel hebben uitgemaakt van de constructie van de waterput.

v. 26.2
Vondstnummer 26.2 is een elzenhouten (Alnus spec.) paal (Figuur 6.11). De paal 

is gemaakt van een stam, waarvan één zijde onbewerkt is gelaten en de andere 

zijde door meerdere bekappingen is aangepunt. De kapvlakken zijn erg hol, glad en 

lang (Figuur 6.11, onder), wat doet vermoeden dat ze niet met ijzeren werktuig zijn 

gemaakt, maar met een bronzen bijl. Deze paal kan, net als v. 26.1, onderdeel hebben 

uitgemaakt van de constructie van de waterput.

v. 26.3
Het stuk hout van vondstnummer 26.3 is ook van elzenhout, maar het lijkt hier niet 

om een voorwerp of constructieonderdeel te gaan. Er is aan een van de kopse kanten 

een plat vlak zichtbaar, maar dit is het resultaat van breuk, niet van bewerking door 

een werktuig. Door de breuk en de verdere afwezigheid van bewerkingssporen is het 

niet duidelijk of het stuk hout onderdeel heeft uitgemaakt van een constructie of een 

gewone (onbewerkte) tak of stam uit de vulling van de waterput is.

v. 26.4
Vondstnummer 26.4 bestaat uit een staak of punt van een paal gemaakt van 

elzenhout (Figuur 6.12). De aanpunting van dit stuk hout heeft gezien de vlakke zijden 

plaatsgehad door middel van een metalen gereedschap, maar door de beperkte 

afmetingen van de kapvlakken is niet met zekerheid te zeggen of het hier gaat om 

een bronzen of ijzeren bijl. Het stuk hout is bewerkt en zou onderdeel kunnen hebben 

uitgemaakt van de constructie (bijvoorbeeld als pen of wig), maar omdat er erg weinig 

bekend is over de waterput door de wateroverlast is dit niet met zekerheid te zeggen.

Figuur 6.11 
Elzenhouten (Alnus spec.) paal (v. 26.2), 
waarschijnlijk bekapt met een bronzen bijl.
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Conclusie
Drie van de vier vondsten uit de waterput zijn bewerkt, waarbij het in één geval 

zeker om een bronzen bijl gaat en bij twee andere gevallen waarschijnlijk ook. De 

aangetroffen palen zouden onderdeel kunnen hebben uitgemaakt van de constructie 

van de waterput, al is dit door de wateroverlast tijdens de opgraving niet meer met 

zekerheid te zeggen. 

6.8 Waardering macrobotanische en palynologische resten

Y.F. van Amerongen

6.8.1 Inleiding en materiaal

Macrobotanie
Er zijn drie monsters gewaardeerd op de geschiktheid van het materiaal voor verdere 

analyse. Daarnaast is gelet op de aanwezigheid van materiaal voor 14C-datering. 

Het betreft een monster uit de ijzertijdwaterput (S47, v. 24.1) en twee monsters 

uit het crematiegraf (S22, v. 9.1) en een van de brandrestenkuilen (S71, v. 19.3) 

uit de laat-Romeinse tijd (Tabel 6.10). Bij de waardering voor 14C-datering is in 

het bijzonder gelet op de aanwezigheid van zaden en vruchten van eenjarige 

landplanten en op houtskool van twijgjes/takjes of van buitenste jaarringen. Dit 

soort materiaal is het meest geschikt voor 14C-analyse, omdat ze een relatief korte 

groeiperiode representeren die zo dicht mogelijk aan de menselijke bewoning kan 

worden gekoppeld. Bij de inventarisatie voor macrobotanische analyse is gelet op 

de potentiële informatiewaarde van de resten voor verder onderzoek aangaande de 

voedseleconomie en het lokale landschap, maar ook op de manier waarop met de 

doden werd omgegaan (bijv. grafgiften). 

Tijdens de evaluatie is in overleg met het bevoegd gezag besloten geen 

macrobotanische- en/of palynologische analyse uit te laten voeren van de geschikte 

monsters. De monsters blijven bewaard, zodat deze bij de geplande opgraving van het 

overige deel van de vindplaats eventueel alsnog geanalyseerd kunnen worden.

v. context concentratie conservering diversiteit analyse macro analyse 14C

9.1 crematiegraf matig goed matig J N

19.3 brandrestenkuil zeer laag middel zeer laag N J

24.1 waterput hoog goed middel J J

Palynologie
Er zijn twee monsters gewaardeerd op de aanwezigheid van materiaal om verdere 

uitwerking te rechtvaardigen. Het betreft een monster uit de kern van het crematiegraf 

(S22, v. 5.1) en uit de waterput (S47, v. 24.1) (Tabel 6.11). 

Figuur 6.12 
Elzenhouten staak/ paalpunt bekapt met een 
metalen bijl (v. 26.4).

Tabel 6.10 
Monsterlijst macrorestenwaardering met 
resultaten en geschiktheid voor verdere 
analyse. J=ja; N=nee.
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Bij de waardering is in het bijzonder gelet op de criteria kwantiteit en kwaliteit 

als gevolg van conservering en de diversiteit aan taxa. Daarnaast is, net als bij 

de macrobotanie, gelet op de potentie van de monsters voor verder onderzoek 

aangaande de voedseleconomie en het lokale landschap, maar ook de manier waarop 

met de doden werd omgegaan (bijv. grafgiften).

v. context concentratie conservering diversiteit analyse

5.1 crematie laag matig redelijk J*

24.1 waterput middel goed redelijk N

6.8.2 Resultaten en waardering

v.5.1 en v.9.1: crematiegraf 
Het monster uit het crematiegraf (v. 9.1) heeft meerdere macrobotanische resten 

opgeleverd van onder andere verkoolde zaden. De resten zijn echter te klein en te 

gering om dateringsonderzoek mogelijk te maken. De aanwezigheid van deze resten 

geeft aan dat er wel potentie is om informatie te halen over de context en de wijze 

waarop omgegaan werd met de dode. De concentratie van het bekeken materiaal 

bij de waardering is echter te laag om nu al te kunnen bepalen of er eventueel 

grafgiften zijn meegegeven aan de overledene. Er wordt geadviseerd om bij een 

verdere uitwerking een grotere hoeveelheid grond te zeven en te analyseren (Tabel 

6.12). Hierdoor zal duidelijker worden of de resten het resultaat zijn van een bewuste 

handeling of slechts een toevallige bijmenging van planten uit de omgeving tijdens het 

begravingsritueel. 

Het monster uit de kern van het graf (v. 5.1) heeft pollen opgeleverd, maar de 

concentratie is laag en er is geen duidelijke overrepresentatie van een bepaald taxon. 

Het pollen dat aanwezig is, beslaat een redelijke verscheidenheid aan taxa, waaronder 

mogelijk graan. Daarnaast is pollen aanwezig van bomen en graslanden, net als 

mossen en varens. Alvorens hieruit conclusies te trekken over eventuele grafgiften of 

–rituelen is het, net als bij de macroresten, van belang vast te stellen of het pollen een 

bewuste toevoeging aan het grafritueel (bijvoorbeeld bloemen bij het graf) vertegen-

woordigt of enkel de (natuurlijke) omgevingsvegetatie van de vindplaats. Om hier meer 

zekerheid over te krijgen wordt geadviseerd om het pollen eerst te vergelijken met 

pollen van buiten het graf. Door het omringende sediment ook te waarderen wordt 

duidelijk welk pollen er (ook) in het omringende sediment van nature aanwezig is en 

welke taxa mogelijk exclusief in het graf aanwezig zijn. Dit laatste maakt een meer 

onderbouwde koppeling aan de begraving mogelijk. Wanneer er duidelijk exclusieve 

planten worden aangetroffen, kan verdere analyse plaatsvinden. Bij verdere uitwerking 

van het pollen is een kwalitatieve analyse (of uitgebreide waardering) aan te raden 

(Tabel 6.12). Met deze analyse is weliswaar geen hoge pollensom te behalen, maar kan 

wel meer gedetailleerd inzicht worden verkregen in de variëteit aan pollen in het graf 

dan mogelijk is op basis van een standaardwaardering. 

v.19.3: brandrestenkuil 
Het monster uit de brandrestenkuil (v. 19.3) heeft geen zaden of vruchten opgeleverd, 

waarvan een analyse meer informatie over eventuele grafgiften zou kunnen geven. Wel 

is het mogelijk dat er tussen het aangetroffen houtskool geschikt materiaal zit voor 

datering van de context. 

Tabel 6.11 
Monsterlijst palynologische waardering met 
resultaten en geschiktheid voor verdere 
analyse. J=ja; N-nee.* In principe geschikt, 
voor uitleg zie tekst.
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v.24.1: waterput 
In de waterput (v. 24.1) is het grootste scala aan macroresten aanwezig, waaronder 

zaden van cultuurgewassen en akkeronkruiden, maar ook resten van bot en 

visschubben.50 Dit doet vermoeden dat de bemonsterde laag een afvallaag 

representeert die ontstaan is na het gebruik van de waterput voor het winnen van 

drinkwater. Een in gebruik zijnde waterput wordt namelijk uiteraard zo schoon 

mogelijk gehouden om het kostbare drinkwater niet te vervuilen. Een analyse van deze 

laag kan dus wel informatie opleveren over bijvoorbeeld de voedseleconomie van ná 

het gebruik van de waterput. 

De waardering van het pollen en de sporen lijkt de voornoemde interpretatie als 

een afvallaag te bevestigen. De aanwezigheid van mest gerelateerde schimmels en 

zelfs van eieren van parasieten wijst uit dat een deel van deze laag waarschijnlijk 

uit ontlasting bestaat. Gezien de afwezigheid van pollen van cultuurgewassen en 

-begeleiders in het monster zal een pollenanalyse niet meer informatie opleveren 

omtrent de voedseleconomie dan de macrorestenanalyse. Er wordt dus aangeraden 

alleen het macrorestenmonster uit de waterput verder uit te werken (Tabel 6.12).

v. context type analyse

v. 9.1 crematiegraf (S22) kwalitatieve analyse macroresten

v. 5.1 crematiegraf (S22) kwalitatieve analyse pollen

v. 24.1 waterput kwalitatieve analyse macroresten

50  De visschubben zijn niet geanalyseerd.

Tabel 6.12 
Voorstel analyse macroresten en palynologie.
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Synthese

7.1 Inleiding

De archeologische begeleiding had als doel het veiligstellen van de in de ondergrond 

aanwezige laat-prehistorische vindplaats. Deze vindplaats was tijdens de proefsleu-

venonderzoeken in 2015-2016 en 2017 op de flank van de in het in de ondergrond 

aanwezige duin aangetroffen en zou bij de aanleg van de nieuwe watergang worden 

verstoord.51 Naast archeologische resten van het verwachte nederzettingsterrein 

is onverwacht ook een bijzonder rijk, laat-Romeins graf ontdekt. Niet alleen het 

crematiegraf, maar ook twee bijbehorende brandrestenkuilen zijn teruggevonden.

7.2 IJzertijdnederzetting

Bij de archeologische begeleiding zijn sporen van het reeds bekende nederzettings-

terrein teruggevonden. Op basis van de resultaten van de uitgevoerde proefsleuven-

onderzoek en de archeologische begeleiding in het plangebied is vastgesteld dat de 

nederzetting zich op de zuidoostelijke flank van het duin bevindt en omvang van ca. 

5.000 m2 heeft. Doordat er tot op heden nog geen groter, aaneengesloten terrein is 

opgegraven is er nog weinig inzicht in de inrichting van de nederzetting; huisplatte-

gronden zijn nog niet te herkennen. 

Het meest opvallende spoor dat de begeleiding heeft opgeleverd is een waterput. 

Onderin de put zijn enkele stukken hout gevonden die vermoedelijk afkomstig zijn 

van de constructie. Deze constructie lijkt echter grotendeels verwijderd, waarna het 

spoor als afvalkuil is gebruikt. Veruit het meeste vondstmateriaal van de vindplaats 

is afkomstig uit de waterput. Naast de grote hoeveelheid vondstmateriaal wijst ook 

de aanwezigheid van visschubben en mestschimmels op het hergebruik van de put. 

Het vondstmateriaal uit de waterput bestaat uit slacht- en consumptieafval van rund 

en paard, een zandstenen rolsteen met een coating van onbekende herkomst en een 

houten napje. Ook aardewerk is aangetroffen, waaronder briquetagemateriaal. Dit 

vormt een aanwijzing voor zoutproductie in de nabijheid van de nederzetting. Op basis 

van het aardewerk is de waterput in de vroege ijzertijd gedateerd. Dit betreft echter 

de datering van het gebruik van het spoor als afvalkuil. De aanleg van de waterput kan 

ouder zijn, hiervoor is echter geen datering beschikbaar.

Het aardewerk van de rest van het terrein had maar weinig diagnostische kenmerken 

en kent daarom een brede datering in de ijzertijd/ Romeinse tijd. Wanneer het 

aardewerk uit de eerdere onderzoeken wordt meegenomen, lijken in de vindplaats 

twee perioden vertegenwoordigd: de vroege ijzertijd en de midden-ijzertijd. Het is 

echter niet uitgesloten dat een deel van de sporen uit de late ijzertijd of Romeinse tijd 

dateert.

51  Goddijn & Goossens 2016; Goossens & Hemminga 2018.
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7.3 Laat-Romeins graf

J. van der Leije & R. Proos

Tussen de ijzertijdnederzettingssporen bevond zich een Romeins crematiegraf: 

een rijk graf met een versierde bronzen schaal waarin de resten van drie volwassen 

individuen zijn bijgezet. Hiervan was er ten minste één vrouw en één man. Tussen 

de crematieresten zijn in de bronzen schaal fragmenten van twee geweikammen en 

de restanten van een versmolten glazen en bronzen voorwerp aangetroffen die als 

bijgiften aan de doden zijn meegegeven. De bijgiften zijn tijdens het cremeren in het 

vuur mee verbrand en vanwege de hoge temperaturen is het niet meer te achterhalen 

welke voorwerpen van brons en glas exact zijn meegegeven. De schaal betreft 

een zogenoemde “Eggers 107 – Geriffelte bronzene Fussbecken mit muschelförmige 

Riffelung – Typ Veltheim”: een geribbelde schaal met schelpvormige ribbels.52 Deze 

is versierd met een uitstekende kop, nek en schouders van een adelaar. Daarnaast 

zijn er bloemmotieven aanwezig: op de bodem en ook op een reliëfband die de hals 

en vleugels van de vogel met de wand van de kom verbindt. Vergelijkbaar versierde 

kommen zijn niet bekend.

Vlak naast het crematiegraf lagen twee brandrestenkuilen: kuilen waarin de resten 

van de brandstapel geschoven of geschept zijn. In de kuilen zijn naast een grote 

hoeveelheid houtskool nog kleine hoeveelheden crematie en in één kuil ook enkele 

fragmenten versmolten glas en -brons aangetroffen, vergelijkbaar met het materiaal 

uit het graf. De crematie en de brandrestenkuilen worden daarom gezien als de 

resultaten van hetzelfde rituele proces. Het is niet bekend of de drie personen die in de 

bronzen schaal zijn bijgezet gelijktijdig zijn gecremeerd en bijgezet of dat er sprake is 

van meerdere gebeurtenissen. De aanwezigheid van twee brandrestenkuilen kan erop 

wijzen dat één of twee personen op een later moment als nabijzetting aan het graf 

zijn toegevoegd. Dit vermoeden wordt gesterkt door de waarneming dat de bronzen 

schaal enige tijd onafgedekt in de kuil gelegen heeft, waardoor zich sliblaagjes konden 

afzetten onderin de crematiekuil en de schaal. Er zijn geen aanwijzingen gevonden 

voor een bovengrondse markering van het graf, bijvoorbeeld in de vorm van een 

heuvellichaam of kringgreppel.

Het is helaas niet gelukt om het crematiegraf nauwkeurig te dateren. Uit historische 

literatuur en eerder onderzoek is bekend dat het na ca. 250 n. Chr. niet meer 

gebruikelijk was overledenen te cremeren. Op basis van de datering van de schaal en 

de kammen moet het graf echter later worden geplaatst, waarschijnlijk rond 300 – 350 

n. Chr, maar mogelijk zelfs in de tweede helft van de 4e of eerste helft van de 5e eeuw. 

De eerste helft van de 4e eeuw is een periode waarin de Romeinse rijksgrens na een 

tijd van relatieve chaos en migraties tijdelijk opnieuw in gebruik is genomen. Rond 250 

n. Chr. verzwakte de rijksgrens door de druk van bevolkingsgroepen ten noorden van 

de Rijn. De strikte bescherming van de limes werd opgeheven, waardoor verschillende 

bevolkingsgroepen vanuit het noorden over de Rijn naar het zuiden trokken. Dit leidde 

tot grote veranderingen in Europa. Veel militaire sites werden verlaten, waaronder 

ook het castellum Praetorium Agrippinae in het huidige Valkenburg. De limes werd 

echter nog niet definitief opgegeven. Vanaf de 4e eeuw doen enkele Romeinse keizers 

poging de rijksgrens opnieuw te versterken en worden er campagnes gevoerd tegen 

binnendringende volkeren. De forten langs de Rijn worden herbouwd, het castellum 

52  Eggers 1951.
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te Valkenburg wordt in 305 opnieuw in gebruik genomen tijdens de regeerperiode van 

keizer Constantius I Chlorus. Omstreeks 402 n. Chr. werd de grens ten slotte definitief 

verlaten en trokken de soldaten zich terug naar Italië.53 

Binnen de rijksgrenzen werden de overledenen in de Romeinse tijd in de omgeving 

van de grotere bewoningscentra bijgezet in grote grafvelden, die vaak eeuwen werden 

gebruikt en langs de uitvalswegen buiten de bebouwing werden aangelegd. De 

klassieke literatuur vermeld namelijk dat het bij wet verboden was om overledenen 

binnen de grenzen van de woonplaats te verbranden of te begraven. In de omgeving 

van het castellum Praetorium Agrippinae kennen we het grafveld op de locatie 

Marktveld, dat tussen ca. 50 en 225 n. Chr. in gebruik was.54 In de rurale gebieden 

komen ook kleinere grafvelden voor en ook ten noorden van de Rijksgrens vinden we 

geen grote grafvelden. Ten noorden van de Rijksgrens komen begravingen binnen 

nederzettingen voor en er zijn een aantal ‘losse’ crematie- en inhumatiegraven bekend 

met Romeins bronzen vaatwerk en (verbrande of onverbrande) bijgiften. In Nederland 

kennen we dergelijke crematiegraven bijvoorbeeld van Texel, uit Anloo en uit de 

omgeving van Diever.55 Bij crematies van mannen betreffen de bijgiften vaak wapens, 

bij vrouwen sieraden. Beide sexen worden ook wel vergezeld door glazen drinkbekers 

en benen kammen. Hoewel het in vrijwel alle gevallen gaat om bijzettingen die uit 

de eerste drie eeuwen van de jaartelling dateren, zijn deze vergelijkbaar met het 

graf uit Rijnsburg. De unieke vogelschaal en de bijgiften bij het graf van Rijnsburg 

wijzen erop dat de personen die hierin zijn bijgezet een zekere rijkdom en daarmee 

aanzien gehad zullen hebben. Doordat de Romeinse activiteit in het limes gebied weer 

was toegenomen in de periode waaruit het graf dateert, was het voor de inheemse 

bevolking ten noorden van de grens mogelijk de bijzondere en dure Romeinse 

voorwerpen via handel en uitwisseling in handen te krijgen. 

7.4 Toekomstig onderzoek

In het kader van het onderhavige onderzoek zijn al verschillende pogingen 

ondernomen om het graf nauwkeurig te dateren, helaas zonder succes. Om meer 

inzicht te krijgen in de datering van het graf zou in de toekomst nog getracht kunnen 

worden om houtskool en/of eventueel aanwezige macrobotanische resten uit de 

brandrestenkuilen 14C te dateren. Naast het specificeren van de datering van het 

graf kan er nog pollenonderzoek worden uitgevoerd van het sediment uit het graf. 

Waardering heeft uitgewezen dat er in het verzamelde monster pollen aanwezig zijn. 

Ter referentie dient dan wel een monster van buiten de grafcontext geanalyseerd te 

worden; een dergelijk monster was niet beschikbaar ten tijde van het onderhavige 

onderzoek. Hier dient dan ook rekening mee te worden gehouden bij toekomstig ver-

volgonderzoek (opgraving)

Het opgraven van het nederzettingsterrein in het plangebied kan meer inzicht geven 

in de inrichting van het terrein, de aanwezigheid en bouw van eventuele huisplatte-

gronden en in de datering en fasering van de nederzetting. Tijdens het onderzoek zijn 

vooralsnog geen nederzettingssporen gevonden die met het laat-Romeinse graf in 

verband gebracht kunnen worden, maar de mogelijkheid dat deze in het plangebied 

aanwezig zijn, kan niet worden uitgesloten. Eveneens hebben het proefsleuvenon-

derzoek en de archeologische begeleiding bewezen dat ook graven verwacht kunnen 

worden op het terrein.

53  De Hingh & Vos 2005; Wink & Sprangers 2015, 40.
54  Bult & Hallewas 1987.
55  Van Es & Verlinde 1977; Woltering 1983; Ter Wal 1997/1998.
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In het botanisch monster uit de waterput werden naast botanische resten ook 

visschubben en botresten aangetroffen. Deze zijn tijdens het onderzoek niet verder 

geanalyseerd. Het is aan te bevelen om tijdens de opgraving van het nederzettingster-

rein aandacht te besteden aan dergelijke kleine dierlijke resten, door het verzamelen 

en analyseren van zeefmonsters uit kansrijke contexten zoals waterputten. Dit kan 

meer inzicht geven in de variatie in het dieet van de bewoners.

7.5 Beantwoording onderzoeksvragen

1. Wat is de omvang, ouderdom en eventuele fasering in bewoning/gebruik van de 

vindplaats?

Tijdens het onderzoek is het nederzettingsterrein aangesneden dat tijdens de proef-

sleuvenonderzoeken op het terrein was ontdekt. Het nederzettingsterrein heeft 

waarschijnlijk een omvang van ca. 5.000 m2. Er lijken twee perioden vertegenwoor-

digd, namelijk de vroege- en de midden ijzertijd. Op basis van het vondstmateriaal 

dat tot nu toe is aangetroffen, is het echter ook mogelijk dat er ook een jongere fase 

gerepresenteerd is: de late ijzertijd of Romeinse tijd. Daarnaast heeft het onderzoek 

een Romeins crematiegraf met twee bijbehorende brandrestenkuilen opgeleverd; deze 

dateren rond 300 – 350 n. Chr.

2. Welke structurerende elementen zijn te herkennen die verband houden met de intrasi-

te-inrichting van de vindplaats?

De aangetroffen sporen bestaan uit paalsporen, kuilen, greppels en een waterput. 

Bijna alle sporen zijn gevonden in put 1, één greppel is in put 2 aangetroffen. Omdat de 

archeologische begeleiding een beperkte omvang had, is het niet mogelijk gebleken 

gebouwplattegronden te herkennen.

3. Welke cultuurlandschappelijke inrichtingssporen zijn te herkennen (greppels, perceel-

afscheidingen, hekwerken, kuilenclusters, wegen, etc.)?

In put 1 zijn enkele greppels aangetroffen met een zuidwest-noordoost en zuidoost-

noordwest richting. De oriëntatie van de greppels lijkt samen te hangen met de 

oriëntatie van het duin (zuidwest – noordoost).

4. Hoe is de vindplaats gesitueerd in het omliggende abiotische en biotische landschap?

De vindplaats is gelegen op de zuidoostelijke flank van een noordoost-zuidwest 

georiënteerd duin. In de top van dit duin heeft zich een grijze bodem ontwikkeld. De 

sporen zijn direct onder deze bodem aangetroffen, op -0,3 – 0,0 m NAP. Het duin is 

ter hoogte van het onderzochte terrein afgedekt door een ca. 10 cm dik pakket licht-

grijsbruine oeverafzettingen uit de middeleeuwen. De top van deze oeverafzettingen 

is opgenomen in een ca. 50 cm dik verstoord pakket en de recente bouwvoor. Er is 

geen onderzoek uitgevoerd naar het biotische landschap, deze onderzoeksvraag kan 

daarom niet worden beantwoord. 

5. Hoe ziet de culturele samenstelling van de vondstassemblage eruit?

Het aardewerk dat aan de ijzertijdnederzetting wordt toegeschreven, is over het 

algemeen ruwwandig en overwegend gemagerd met zand. In twee gevallen is naast 

zand ook een kleine hoeveelheid fijn kwartsgruis aan de klei toegevoegd. Dit materiaal 

is niet nauwkeuriger te dateren dan de periode ijzertijd/ Romeinse tijd. Daarnaast is 

ook briquetagemateriaal aangetroffen: poreus aardewerk dat voor de winning van 

zout werd gebruikt. Op basis van de vorm van een zoutgootje is de briquetage in de 

vroege ijzertijd gedateerd. De paar aangetroffen natuursteen bestaan uit onbewerkte 
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en ongebruikte rolstenen, met uitzondering van één zandstenen rolsteen waarop een 

coating zichtbaar was. De oorzaak van deze coating was echter niette bepalen. Verder 

bestaat de vondstassemblage over slacht- en consumptieafval in de vorm van runder- 

en paardenbotten. Het meeste van dit materiaal is afkomstig uit de waterput. Ten 

slotte is een houten napje gevonden. Al het materiaal heeft waarschijnlijk een lokale 

herkomst.

De vondstassemblage van het laat-Romeinse graf bestaat uit een bronzen schaal, twee 

(gefragmenteerde) geweikammen, een gesmolten glazen voorwerp en een gesmolten 

bronzen voorwerp. De schaal, maar ook de gesmolten voorwerpen bestaan uit resten 

van geïmporteerde producten. De schaal is waarschijnlijk in Italië vervaardigd.

6. Zijn er anderszins vanuit de materiële cultuur aanwijzingen voor uitwisselingsrelaties 

of contacten?

Zowel uit de ijzertijd als uit de laat-Romeinse tijd zijn er aanwijzingen voor uitwis-

selingsrelaties of contacten. In de ijzertijd vormt het briquetageaardewerk een 

aanwijzing voor handelsrelaties. Gezien de ligging van de vindplaats nabij de kust is 

het aannemelijk dat de bewoners van de nederzetting zelf zout produceerden. Gezien 

het feit dat zoutgootjes ook in het binnenland worden aangetroffen, mag worden 

aangenomen dat de bewoners het gewonnen zout verhandelde met mensen die geen 

toegang hadden tot de kust en het zout.

Zoals bij vraag 5 al beantwoord, vormt het brons en glas een aanwijzing voor 

uitwisseling of handel in de laat-Romeinse tijd. De bronzen schaal is afkomstig uit 

Italië.

7. Welke aanwijzingen zijn er binnen de sporen/structuren en vondstassemblage voor 

ritueel gedrag?

Het laat-Romeinse crematiegraf is een duidelijke aanwijzing voor ritueel gedrag. In 

een bronzen kom zijn de resten van drie individuen bijgezet. Hierbij zijn tevens enkele 

voorwerpen meegegeven in het graf. 

8. Welke aanwijzingen zijn er voor de bestaanseconomie?

Tijdens de evaluatie van het onderzoek is in overleg met de bevoegde overheid 

besloten (nog) geen macrobotanische- of pollenanalyse uit te laten voeren, in 

afwachting van een vervolgonderzoek van de vindplaats in de nabije toekomst. 

Hierover is zodoende geen informatie voorhanden. Wel is er archeozoölogisch 

onderzoek uitgevoerd. Het meeste botmateriaal is verzameld uit een waterput uit de 

vroege ijzertijd. Hierin is slacht- en consumptieafval aangetroffen van in ieder geval 

rund en paard.

9. Welke aanwijzingen zijn er voor agrarische en/of ambachtelijke activiteiten? Om welke 

activiteiten gaat het en wat is hun datering?

Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor agrarische activiteiten. Voor ambachtelijke 

activiteiten zijn wel aanwijzingen. Er is briquetageaardewerk gevonden, wat wijst op 

de winning van zout in de vroege ijzertijd, in de omgeving van het plangebied. Verder 

is er een zandsteen met daarop een coating aangetroffen. Aangezien de oorzaak van 

de coating niet achterhaald kon worden, is het echter onbekend waarvoor de steen is 

gebruikt. Ook deze steen dateert uit de vroege ijzertijd. 
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10. Onder welke omstandigheden is op de akkers klei afgezet (milieu, sedimentatiesnel-

heid, ouderdom)?

Er zijn geen akkers aangetroffen, deze onderzoeksvraag kan niet worden beantwoord.

11. Zijn er aanwijzingen voor bemesting van akkers (op basis van onderzoek naar de 

vulling van de eergetouwkrassen)?

Er zijn geen akkers aangetroffen, deze onderzoeksvraag kan niet worden beantwoord.

12. Welke aanbevelingen kunnen worden gegeven voor toekomstig karterend onderzoek 

naar vindplaatsen op de flanken van strandwallen in de rest van het ontwikkelingsge-

bied Trappenberg-Kloosterschuur?

Met behulp van booronderzoek is het bijna niet mogelijk om vindplaatsen op te 

sporen binnen strandwallen/duingebied. Booronderzoek kan weliswaar inzicht bieden 

in de gaafheid van het landschap, maar voor het vaststellen van de aanwezigheid 

van archeologische vindplaatsen is proefsleuvenonderzoek in de meeste gevallen 

onontbeerlijk. Uit de vondst van het laat-Romeinse graf blijkt dat archeologische 

complexen op de duinen uit slechts één of enkele sporen kunnen bestaan, waardoor 

ze met proefsleuvenonderzoek makkelijk gemist kunnen worden. Het is daarom van 

belang een niet te lage dekkingsgraad te hanteren (minimaal 8 – 10%).
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