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Samenvatting

In opdracht van de gemeente Culemborg heeft Archol een archeologische opgraving 

uitgevoerd in het plangebied Pavijen V. Aanleiding voor het onderzoek was het 

voornemen van de gemeente om het bedrijventerrein in het plangebied uit te breiden. 

Vooronderzoek had aangetoond dat zich ter hoogte van het onderzoeksgebied en in 

de direct omgeving hiervan een behoudenswaardige midden-ijzertijdvindplaats in de 

bodem bevindt. Deze vindplaats is tijdens de opgraving onderzocht.

In het noordelijk deel van het onderzoeksgebied zijn twee erven uit de midden-ijzertijd 

(gedeeltelijk) onderzocht. Op beide erven zijn sporen van een boerderij aangetroffen, 

op het westelijke van de twee erven zijn daarnaast enkele bijgebouwen gevonden. 

Zoals vaak het geval is bij midden-ijzertijdplattegronden in het rivierengebied, was de 

constructie van de plattegronden moeilijk vast te stellen. 

De bewoners van de nederzetting dumpten hun afval in een depressie van een 

restgeul ca. 25 m ten zuiden van de erven. Op de noordelijke flank en oeverzone van 

de restgeullaagte werd een ca. 20 cm dikke vondstlaag aangetroffen, vol vaatwerk, 

keramische objecten, natuursteen en dierlijk bot. De aanwezigheid van verschillende 

sporen in het gebied tussen de nederzetting en de restgeul wijzen er op dat ook dit 

terrein in gebruik was in de midden-ijzertijd, al was het niet om te wonen. Dit deel 

van het terrein werd gebruikt voor bijvoorbeeld akkerbouw, het weiden van vee en/of 

ambachtelijke activiteiten. Ook zijn hier twee waterkuilen gevonden.

Enkele scherven gedraaid aardewerk in de opvulling van de restgeullaagte en mogelijk 

ook een bronzen fibulanaald, wijzen er op dat deze depressie ook in de Romeinse tijd 

nog open lag. Uit deze periode dateert tevens een greppelstelsel in het noordelijk 

deel van het onderzoeksgebied, dat als percelering van een agrarisch gebied is 

geïnterpreteerd.
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

In opdracht van de gemeente Culemborg heeft Archol bv in juli 2017 een 

archeologische opgraving uitgevoerd in het plangebied Pavijen V (Figuur 1.1). 

Aanleiding voor het onderzoek was het voornemen van de gemeente om het bedrij-

venterrein in het plangebied uit te breiden. Vooronderzoek had aangetoond dat zich 

ter hoogte van het onderzoeksgebied en in de directe omgeving hiervan een behou-

denswaardige ijzertijd vindplaats in de bodem bevindt.1 De geplande bouwwerkzaam-

heden zouden de archeologische resten verstoren. Omdat de vindplaats niet in-situ 

bewaard kon blijven, heeft het bevoegd gezag, de gemeente Culemborg, besloten de 

vindplaats voorafgaande aan de bouw te laten opgraven.

1.2 Onderzoeksgebied

Het plangebied bevindt zich ten zuidwesten van de kern van Culemborg, aan de 

noordrand van bedrijventerrein Pavijen V (Figuur 1.1). Het ligt direct ten zuiden van 

de Wethouder Schoutenweg en wordt verder begrensd door de Laan naar Parijsch in 

het westen, de Bellweg in het zuiden en de Pascalweg in het oosten. Ten tijde van het 

onderzoek was het terrein in gebruik als grasland. Op de kavels zijn multifunctionele 

kantoor- en bedrijfsruimten met bestrating (toeritten, omliggende parkeerzone) en 

groenstrook gepland.

1  Goossens 2004; Knippenberg 2015.
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Figuur 1.1 
Locatie onderzoeksgebied 
Culemborg-Pavijen V.

1



10 Nieuwbouw bedrijveNterreiN PavijeN v

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 

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. Op basis van de resultaten van het vooronderzoek neemt de 

betrokken overheid een besluit (het “selectiebesluit”) hoe met eventueel aanwezige 

vindplaatsen dient te worden omgegaan. Als geen archeologische waarden zijn 

aangetroffen kan het besluit inhouden dat het archeologisch onderzoek is afgerond. 

Als echter blijkt dat in het plangebied behoudenswaardige archeologische vindplaatsen 

aanwezig zijn, dan kan de initiatiefnemer verplicht worden tot een aanpassing van 

de plannen (de vindplaats blijft in de grond behouden), of tot een archeologische 

opgraving.

In onderhavig plangebied heeft het vooronderzoek in de vorm van proefsleuven een 

nederzetting uit de ijzertijd aan het licht gebracht. Omdat inpassing van de vindplaats 

niet mogelijk was, heeft de betrokken overheid, de gemeente Culemborg, besloten 

dat de vindplaats opgegraven diende te worden opgegraven. Voorafgaand aan de 

opgraving heeft de gemeente een Programma van Eisen (PvE) laten opstellen.2 Archol 

heeft de opgraving uitgevoerd volgens de eisen in dit PvE en de richtlijnen in de KNA 

versie 4.0. Het veldwerk is uitgevoerd door een team van Archol, bestaande uit een 

veldwerkleider en een aantal veldarcheologen, ondersteund door een projectleider 

(Tabel 1.2). Daarnaast was er assistentie van enkele vrijwilligers. Het landschappelijk 

onderzoek is uitgevoerd door een fysisch geograaf. Bij de uitwerking en rapportage zijn 

tevens enkele specialisten betrokken.

2  Goossens 2017.
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Landschappelijke en archeologische inkadering

2.1 Landschappelijk kader

Het onderzoeksgebied maakt op de paleogeografische kaart van de Rijn-Maasdelta3 

deel uit van een omvangrijk crevasse-systeem dat tot het stroomgordelcomplex 

van Hennisdijk wordt gerekend. Deze stroomgordel is actief geweest tussen ca. 

2200 en 1200 v. Chr. Ten noorden van het onderzoeksgebied ligt de crevasse van de 

Schoonrewoerdse stroomgordel, die tussen ca. 3200 en 2100 actief was (Figuur 2.1). 

De landschappelijke situatie in het plan- en onderzoeksgebied is tijdens twee 

booronderzoeken en het proefsleuvenonderzoek nader onderzocht. Tijdens het 

booronderzoek werd in het oostelijk deel van het plangebied de aanwezigheid van 

een meandergordel vastgesteld met oever-op-beddingafzettingen. Tevens werd een 

smalle, maar diepe restgeul aangetroffen.4 De aanwezigheid van de restgeul werd 

bevestigd tijdens een klein proefsleuvenonderzoek uitgevoerd door het ADC en ook 

tijdens het proefsleuvenonderzoek door Archol (Figuur 2.2).5 In het kader van het 

proefsleuvenonderzoek van Archol is de restgeul in detail onderzocht, waarbij ook een 

aanvullende boor- en monstercampagne heeft plaatsgevonden. Hieronder volgen de 

conclusies van dit onderzoek.

De geul is vermoedelijk onderdeel van het Schoonrewoerdse stroomgordelsysteem. 

Deze stroomgordel kent meerdere vertakkingen, waarbij de tak ter hoogte van het 

onderzoeksgebied de meest zuidelijke tak lijkt te zijn. Deze is al vroeg verlaten, waarna 

de noordelijke tak zich verder heeft kunnen ontwikkelen tot hoofdstroom. De zuidelijke 

3  Cohen et al. 2012.
4  Odé & Haartsen 1997; Schuurman 2005.
5  Goossens 2004; Knippenberg 2015.

Figuur 2.1 
Uitsnede van de zanddieptekaart (Cohen et al. 
2009), aangepast op basis van de resultaten 
van het proefsleuvenonderzoek in onderhavig 
onderzoeksgebied (bijdrage Heunks, Hoek & 
Pierik in Knippenberg 2015).

2
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tak heeft zich gevormd in een bredere zone met oudere oever- en beddingafzettingen. 

De afzettingen worden gekenmerkt door een dik pakket sterk gelaagde kleiige en 

zandige afzettingen zonder duidelijk aflopende profielen. Het betreft waarschijnlijk 

een crevasse-achtig systeem, waarbij zich geen duidelijke meandergordel (zandbaan) 

en restgeul kon ontwikkelen. Er zijn twee zandbanen onderscheiden, die ten westen 

van het onderzoeksgebied samenkomen (Figuur 2.1). Buiten de zandbanen worden 

de oudere zandige en gelaagde crevasse-afzettingen afgedekt oor een homogeen 

pakket (matig) zware kleien. Over de kleien is een door de zuidelijke tak van de 

Schoonrewoerdse stroomgordel siltrijk oeverdek afgezet. De top van dit oeverdek 

vormde ten tijde van de ijzertijd het loopvlak. 

De eerste verlandingsfase van de geul is rond 2750 v. Chr. gedateerd. Hierna is de geul 

zeer langzaam opgevuld geraakt, waarbij deze rond 1200 v. Chr. gereactiveerd is. De 

geul stond toen waarschijnlijk in verbinding met het jongere Hennisdijksesysteem. 

Vanaf de late bronstijd was er alleen nog sprake van een zeer rustige verlanding 

met kleiige afzettingen. In de midden-ijzertijd moet de restgeul nog steeds als 

een duidelijke, ca. 1,5 m diepe depressie in het landschap zichtbaar geweest zijn. 

Vermoedelijk was deze periodiek watervoerend. De vraag is of de geul overal een 

Figuur 2.2 
Ligging van de ijzertijdvindplaats en de rest-
geul op basis van het proefsleuvenonderzoek 
(Knippenberg 2015, Figuur 5.1) met toevoeg-
ing van het opgravingsgebied.
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vergelijkbare opbouw kende en of overal sprake kan zijn geweest van doorlopend open 

water (mogelijk was de geul smaller in zones waar deze aan beide zijden was omgeven 

door ondiepe zanden).  

2.2 Archeologisch kader

De Schoonrewoerdse stroomgordel staat niet alleen geologisch, maar ook 

archeologisch te boek als een van de best gedocumenteerde stroomruggen in het 

centrale- en westelijke deel van het rivierengebied. De verschillende archeologisch 

onderzoeken die in de directe omgeving van het onderzoeksgebied hebben 

plaatsgevonden, hebben een grote diversiteit aan archeologische gegevens opgeleverd 

uit de late steentijd tot en met de middeleeuwen. Voor onderhavig onderzoek is een 

aantal onderzoeken specifiek van belang.

In 1996 heeft RAAP een verkennend en karterend booronderzoek uitgevoerd in 

het plangebied dat destijds Rietveld werd genoemd (Figuur 2.3).6 Het besloeg een 

lange strook die vanuit de Wethouder Schoutenweg naar het zuidoosten liep. Het 

noordelijke deel komt overeen met het oostelijke perceel van het huidige plangebied. 

In relatie tot de archeologie is alleen de noordelijke 100 m van het onderzochte deel 

van belang. Hier is een cultuurlaag aangetroffen, de vindplaats is geïnterpreteerd als 

een nederzettingsterrein uit de ijzertijd.7 In 2004 heeft ADC een kleine sleuf gegraven 

ter hoogte van de tijdens het booronderzoek aangetroffen restgeul. De resultaten van 

dit onderzoek bevestigden de bevindingen van RAAP, er werd een cultuurlaag uit de 

ijzertijd aangetroffen. De cultuurlaag bevond zich in een depressie die samenhangt 

met de restgeul. Ook het proefsleuvenonderzoek van Archol, in onderhavig onder-

6  Odé & Haartsen 1997.
7  Vindplaats 9/ 58; Archisnrs. 45.114 en 45.371.
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Figuur 2.3 
Locatie van het plangebied Rietveld 
(lichtgrijs), vindplaats 6 (donkergrijs), 
de onderzoekssleuf van het ADC 
(zwart) en onderhavig onderzoeks-
gebied (rood kader).
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zoeksgebied, heeft archeologische resten opgeleverd die uit de ijzertijd dateren.8 Op 

de flanken van de depressie in de restgeul heeft zich een afvallaag gevormd, rijk aan 

handgevormd aardewerk en dierlijk bot. Een aantal houten palen vormde mogelijk de 

fundering van een nog onbepaalde constructie in of over deze laagte. Ten noordwesten 

van de geul werden bewoningssporen gevonden. De datering van het aardewerk en 

een 14C datering van één van de houten palen plaatsten de vindplaats in de midden-

ijzertijd. 

In mogelijke relatie tot deze aangetroffen archeologische resten staan de vele 

resten die in het plangebied Parijsch-Zuid, direct ten noorden van de Wethouder 

Schoutenweg zijn aangetroffen (vindplaats 6).9 Gedurende een inventariserend 

onderzoek en een opgraving is hier een uitgestrekt nederzettingsterrein uit de late 

bronstijd, vroege- en midden-ijzertijd aangetroffen. Ook hebben deze onderzoeken 

aanwijzingen opgeleverd voor eerdere menselijke aanwezigheid, gedurende het laat-

neolithicum/ vroege bronstijd en midden-bronstijd en latere aanwezigheid gedurende 

de Romeinse tijd.

8  Knippenberg 2015.
9  Verhelst 2012; Verhelst, Porreij-Lyklema & Willemse 2015.
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Methodiek 

3.1 Doelstelling

Het doel van het onderzoek is in het PvE beschreven als het ex-situ behoud van de 

vindplaats enerzijds en de kennisvergaring over een bewoond en gebruikt laat-prehis-

torisch landschap in de ijzertijd anderzijds.10 Onderzoek naar de vindplaats kan tevens 

mogelijk meer inzicht geven in twee onderbelichte overgangsperioden, namelijk de 

overgang van de vroege- naar de midden-ijzertijd en de midden- naar de late ijzertijd.

3.2 Vraagstelling

De vraagstellingen in het PvE vloeien voort uit de onderzoeksthema’s uit de Nationale 

Onderzoeksagenda voor de Archeologie en het Selectiebeleid van de gemeente 

Culemborg.11

Natuurlijk landschap en de ontwikkeling van het laatprehistorische cultuur-
landschap
1. Wat kan gezegd worden over de lokale vegetatiegeschiedenis en landschapsont-

wikkeling? Is er een landschappelijke verklaring voor de afwezigheid van bewoning 

voorafgaand aan de midden-ijzertijd en voor het verlaten van het gebied na deze 

bewoningsperiode?

2. Hoe zag het landschap eruit ten tijde van de bewoning (midden-ijzertijd)? Welke 

invloed had de mens op de landschapsontwikkeling?

3. Wat kan gezegd worden over de agrarische landinrichting?

Nederzetting ‐ algemeen
4. Wat is de datering en fasering van het bewoningsareaal?

5. De aangetroffen sporen lijken te wijzen op minimaal een erf ter hoogte van put 4. Wat 

kan gezegd worden over de inrichting van de erven?

6. Hoe zagen huizen en erfinrichting er per periode uit?

7. Wat kan worden gezegd over de huistypologie?12

8. Kunnen de huisplattegronden van de vindplaats nieuw licht werpen op een oorzaak 

van de schaarste in de regio van de huisplattegronden in de vroege ijzertijd anders dan 

post-depositionele processen?

9. Welke uitspraken kunnen worden gedaan over de voedseleconomie van de 

nederzetting? Bevatten de vondstlagen nog resten van visresten?

Nederzetting ‐ detailniveau
10. Welke uitspraken zijn te doen over de constructie van de bouwstructuren? Kunnen 

houtsoorten worden aangewezen die zijn benut voor de constructie van huizen en/of 

gebruiksvoorwerpen?

11. Kunnen uitspraken worden gedaan over de interne indeling van de huizen? Waar 

zijn de woon- en staldelen? Zijn er haarden, stalboxen of hoefindrukken van vee 

aanwezig? Is sprake van fosfaataanrijking? Is sprake van gebouwen die alleen werden 

gebruikt voor menselijke bewoning of alleen voor vee?

10  Goossens 2017, 12.
11  Van Roode 2008.
12  In het PvE is de vraag geformuleerd als: ‘wat kan gezegd worden over de huistypologie bin-

nen vindplaats 8?’ Vindplaats 8 bevindt zich echter niet in het plangebied Pavijen V, de vraag 
is zodoende aangepast.

3
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12. Is sprake van primaire depositie van nederzettingsafval in de cultuurlaag en 

grondsporen? Is afval op het oppervlak achtergelaten of in kuilen? Zijn hierbij 

ruimtelijke patronen vast te stellen? Is sprake van materiaal dat bewust op de 

vindplaats is achtergelaten?

Nederzetting in relatie tot de restgeullaagte
13. Zijn er buiten put 1 van het Archol-onderzoek nog aanwijzingen voor verticale 

palen in de geulflank? Maken ze deel uit van verschillende constructies (zoals een 

brug of vlonder) of maken ze samen deel uit van een grotere structuur (zoals een 

beschoeiing)?

14. Indien de opgraving nog meer verticale palen in de geulflank oplevert, wat is dan de 

datering van deze palen? Zijn ze gelijktijdig met de houtresten uit put 1?

15. Is er sprake van geconcentreerde dumps van afvalmateriaal in de restgeullaagte? Zijn 

er verschillen in de aard (bv functioneel) van de dumps?

16. In de proefsleuven zijn aanwijzingen gevonden voor een tweedeling van het 

vondstpakket. Is uit de stratigrafie van dit pakket en de vondsten daarin nog een 

verfijning van de opbouw en fasering af te leiden?

17. Duiden de ruimtelijke verspreiding en diepte van het vondstmateriaal dat is ingebed in 

de vondstlagen op een ruimtelijke en chronologische relatie met bepaalde activiteiten-

zones of structuren (huizen, steiger/ vlonder etc.) langs de restgeullaagte?

Productie, distributie en gebruik van mobilia
18. Zijn er aanwijzingen voor specifieke ambachten en dus lokale productie? Welke 

grondstoffen zijn verwerkt en waar kwamen deze vandaan?

19. Wat is de typologie en vormontwikkeling van het aardewerk? In welke mate komen 

welke importen voor? Wat is hieruit af te leiden wat betreft sociaaleconomische 

verhoudingen?

20. Zijn er aanwijzingen voor de uitwisseling van mobilia?

21. Wat kan worden geconcludeerd over vondstmateriaal dat in aard, samenstelling of 

context afwijkt van het gangbare nederzettingsafval met betrekking tot de functie en 

betekenis?

De agrarische bestaansbasis en de (voedsel)economie
22.  Wat waren de exploitatiemogelijkheden van het landschap; welke natuurlijke 

grondstof- en voedselbronnen zijn er in de omgeving van de vindplaats en welke 

daarvan worden gebruikt?

23. Wat zijn aanwijzingen voor akkerbouw? Wat was de aard van de gewassen?

24. Wat was de omvang van de akkers? Wat was de gebruiksduur van de akkers?

25. Wat zijn de aanwijzingen voor veeteelt? Kunnen uitspraken worden gedaan over de 

samenstelling van de veestapel, gegevens over de leeftijdsopbouw, soortenvariatie en 

dergelijke?

26. Zijn op basis van macroscopisch onderzoek van onverbrand zoogdierbot uitspraken te 

doen met betrekking tot de voedseleconomie, het belang van veeteelt, de uitwisseling 

van producten, slachttechnieken etc.?

27. Zijn er uitspraken te doen over de verhouding tussen akkerbouw en veeteelt?

28. Zijn er aanwijzingen voor een aanvulling op het standaardmenu (vlees van vee en 

granen) in de vorm van wild, gevogelte, vis, wilde planten of vruchten?
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Rituele praktijken, inclusief depositiepraktijken en grafritueel (indien aanwe-
zig)
29. Welke soorten deposities zijn er in de bewoningssporen en in de restgeullaagte te 

onderscheiden? Hoe lang gaat men met welke vormen van offeren door?

30. Zijn er aanwijzingen voor initiatie of verlatingsrituelen?

31. Zijn er aanwijzingen voor rituele praktijken met menselijk botmateriaal, bijvoorbeeld 

losse menselijke botten in nederzettingscontext (als deposities in kuilen, tussen afval)?

32. Zijn er aanwijzingen voor graven en grafrituelen, zoals brandstapels, crematies, 

inhumaties? Zo ja, zijn er aanwijzingen voor sociale differentiatie?

33. Liggen er graven in de buurt van (gelijktijdige) of oudere erven of in de randzone van 

de nederzetting?

34. Gaat het om losse graven of een clustering? Is sprake van geïsoleerde graven in de 

directe omgeving van de huizen?

35. In geval van menselijk skeletmateriaal; wat is de leeftijdscategorie en het geslacht? 

Zijn uitspraken te doen met betrekking tot het voedselpatroon en/of ziektes? In geval 

van DNA-analyse; wat zijn hiervan de resultaten?

Sporen uit de Nieuwe tijd
36. Tijdens het proefsleuvenonderzoek van Archol is in put 3 ook een dubbele rij 

paalsporen gevonden die aan een jongere periode, vermoedelijk de Nieuwe tijd, is toe 

te wijzen. Een belangrijke aanwijzing hiervoor is de oriëntatie van de rij paalsporen die 

in de moderne verkaveling past. Zijn deze en eventuele andere geassocieerde sporen 

inderdaad in de Nieuwe tijd te dateren en zijn de sporen te koppelen aan historische 

kaarten (na georeferentie)? Of zijn de sporen toch ouder en gaan ze terug tot de late 

middeleeuwen of zelfs de Romeinse tijd?

3.3 Strategie

Op basis van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek is het oostelijke deel van 

het onderzoeksgebied van destijds aangewezen als behoudenswaardige vindplaats.13 

Het meest oostelijke deel van de vindplaats is inmiddels bebouwd en maakte zodoende 

geen deel uit van het voor opgraving geselecteerde terrein. Het onderzoeksgebied 

bestaat uit een ca. 4.000 m2 groot terrein in het westelijk deel van de vindplaats, met 

de geul in het zuidoosten en het nederzettingsterrein ten noordwesten daarvan. In 

het PvE is uitgegaan van een totale onderzoeksomvang van 4.516 m2, maar dit is 

voorafgaand aan het veldwerk bijgesteld naar de reeds genoemde 4.000 m2, vanwege 

de vermoede aanwezigheid van lege zones en verstoringen.

Tijdens de voorbereiding van het onderzoek is een puttenplan opgesteld, waarbij de 

werkputten haaks op de restgeul zijn gepland. De meest oostelijke en meest westelijke 

van deze putten zijn in de praktijk respectievelijk ingekort en vervallen op basis van het 

totale sporenbeeld van de opgraving en het vooronderzoek enerzijds en de bekende 

verstoringen anderzijds. De vrij gekomen vierkante meters zijn ingezet om enkele van 

de overige putten uit het oorspronkelijke plan in noordelijke richting te verlengen ter 

hoogte van sporenclusters (Figuur 3.1). Tevens is een extra sleuf ten noorden van het 

vooraf afgebakende opgravingsgebied gegraven: in de geplande groenstrook langs de 

noordelijke sloot van het onderzoeksgebied (put 15). Deze zone werd in principe niet 

bedreigd door de realisatie van de huidige bouwplannen; het was echter wel  belangrijk 

om te bepalen of de nederzettingssporen zich tot in deze zone uitstrekken met het 

oog op toekomstige ontwikkelingen en een eventuele dubbelbestemming archeologie. 

13  Knippenberg 2015.
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De drie vooraf geplande controleputten ten zuiden van de restgeul zijn uiteindelijk 

gereduceerd tot één put, omdat deze het verwachtingsbeeld van het vooronderzoek al 

bevestigde en hier verder geen archeologische resten meer verwacht werden.

Er zijn in totaal vijf opgravingsputten en één proefsleuf aangelegd. De putten zijn 

doorgenummerd vanaf de laatste put van het proefsleuvenonderzoek, de putten 

hebben daarom nummers van 10 t/m 15. In het PvE is uitgegaan van de aanleg van 

een controlevlak in de oeverzone (vlak 2). Voorafgaand aan het veldwerk is in overleg 

met het bevoegd gezag besloten af te zien van de aanleg van een tweede vlak over 

de gehele oeverzone. In plaats daarvan is de controle beperkt tot een steekproef van 

bijna 10% (383 m2). In de putten 11 en 12 is daarom een tweede vlak aangelegd. Ook bij 

de aanleg van profielkolommen en profielsleuven is het diepere vlak gecontroleerd op 

dieper gelegen sporenniveaus. Deze zijn niet aangetroffen. 

 

3.4 Werkwijze

3.4.1 Methodiek veldwerk

Het veldwerk is uitgevoerd conform de KNA versie 4.0 en het PvE. De putten zijn 

aangelegd met een graafmachine voorzien van een gladde bak. Na het verwijderen van 

de bouwvoor is elke put laagsgewijs verdiept naar het archeologisch sporenniveau in 

de top van de oever- en kronkelwaardafzettingen. Tijdens de aanleg is telkens visueel 

en met de metaaldetector gecontroleerd op de aanwezigheid van vondstmateriaal. Het 
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Figuur 3.1 
Ligging van de aangelegde werkputten 
met de locaties van de gedocumenteerde 
profielen (p29-38). Met blauwe lijnen is het 
oorspronkelijke puttenplan op basis van het 
PvE weergegeven, in lichtgrijs de ligging van 
de proefsleuven. 
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sporenvlak is opgeschaafd met een schaafbak en, waar nodig, aanvullend geschaafd 

met de schep om de sporen beter te kunnen onderscheiden. Het sporenvlak is 

gefotografeerd en digitaal ingetekend met behulp van een GPS. Ook de profiellocaties, 

vlakhoogten, puntvondsten en putranden zijn ingemeten. De sporen en vondsten 

zijn direct op een veldcomputer in de projectdatabase ingevoerd en beschreven. 

Alle sporen zijn vervolgens gecoupeerd, gefotografeerd, getekend en afgewerkt. 

Aanlegvondsten zijn verzameld in vakken van 5 x 5 m. De wijze van verzamelen van 

vondsten uit de geul is in overleg met het bevoegd gezag aangepast van 1 x 1 m naar 

5 x 5 m vakken, omdat in het veld bleek dat het verzamelen van vondsten in een 

klein grid veel tijd kostte en geen extra informatie opgeleverde (zie ook de volgende 

paragraaf). Vondsten uit sporen zijn verzameld per spoor en vulling. 

Van de geul zijn twee profielen gedocumenteerd, de oostelijke en westelijke wand 

van put 11. Hierbij zijn tevens enkele boringen gezet om meer inzicht te krijgen in de 

(diepere) opbouw van de restgeul. Deze profielen vormen een goede aanvulling op 

het oostelijke geulprofiel gedocumenteerd tijdens het proefsleuvenonderzoek. In de 

overige putten is het profiel middels kolommen gedocumenteerd (Figuur 3.1).

3.4.2 Vondsten en monsters

Tijdens het onderzoek zijn in totaal 4.511 vondsten verzameld en gedocumenteerd 

(bijlage II). De vondsten zijn afkomstig uit grondsporen en vooral uit de vondstlaag 

in de zuidelijke restgeullaagte. In aanvulling op de handverzamelde vondsten zijn 

uit de vondstlaag in de restgeul verspreid vijf grondmonsters (5l) genomen en 

gezeefd (bijlage III). Voorafgaand aan het onderzoek was in het PvE uitgegaan van 50 

grondmonsters uit de restgeullaagte. Tijdens de voorbereiding van het project was dit 

aantal reeds gereduceerd tot 25. Uiteindelijk zijn dus maar vijf monsters verzameld. 

Vooraf werd een relatie tussen de spreiding van structuren op de noordelijke oeverzone 

direct langs de restgeullaagte en de vondstspreiding in de geul verwacht. In de praktijk 

bleken dergelijke structuren niet direct langs de geul te liggen, waardoor er geen 

verband aangetoond kon worden. Er leken ook geen verschillen in vondstdichtheid 

te zijn in handmatig verzamelde vondsten uit de verschillende restgeulsegmen-

ten. De monstername op de geul heeft zich daarom uiteindelijk niet gefocust op 

vondstspreiding in relatie tot structuren, maar op het verkrijgen van een beeld van de 

kleinste fractie van het nederzettingsafval. Deze monsters hebben weliswaar vondsten 

opgeleverd, maar een scan heeft uitgewezen dat nader onderzoek van deze vondsten 

weinig bruikbare nieuwe informatie oplevert. Het zeefresidu bestaat vooral uit gruis 

van aardewerk en niet te determineren bot. Enkele resten van vogel en vis en een 

coproliet kwamen wel voor nader onderzoek in aanmerking.

Uit de restgeullaagte is naast de zeefmonsters ook een reeks van vier pollenmonsters 

genomen voor onderzoek naar het landschap en de invloed van de mens daarop in de 

loop van de bewoning en de perioden ervoor en erna. 

Behalve de restgeullaagte zijn ook de bewoningssporen bemonsterd met het oog op 

botanisch onderzoek van macroresten. Het gaat om de meest kansrijke (humeuze en/

of houtskoolrijke) vullingen. In totaal zijn zes monsters verzameld. Verder is een houts-

koolmonster verzameld met het oog op een eventuele 14C-datering.
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Resultaten landschappelijk onderzoek 

4.1 Inleiding

Tijdens het proefsleuvenonderzoek is reeds uitgebreid onderzoek gedaan naar 

de restgeul in het zuiden van het terrein en de opvulling en datering hiervan (zie 

hoofdstuk 2). Tijdens de opgraving is het bestaande landschappelijke beeld aangevuld 

aan de hand van twee lengteprofielen dwars op de geul (Figuur 3.1). Daarnaast zijn 

verspreid over het terrein enkele profielkolommen gedocumenteerd. Hierbij is het 

bestaande beeld bevestigd, maar is ook een tweede, oudere restgeul in het terrein aan 

het licht gebracht (geul 2; Figuur 4.1). Daarnaast is bij het landschappelijk onderzoek 

met name aandacht besteed aan de stratigrafische opbouw van de vondstlaag in de 

restgeul en de bemonstering van deze bovenste opvulling van de restgeul; doel was 

om in combinatie met botanisch onderzoek een beeld te krijgen van de ontwikkeling 

van het landschap en de vegetatie in relatie tot de bewoning en de omgeving (zie ook 

hoofdstuk 12). 
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Figuur 4.1 
Ligging van de restgeulen 1 en 2. 
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4.2 Paleogeografische, lithostratigrafische en bodemkundige 
kenmerken

De ondergrond van het terrein wordt gevormd door kronkelwaardafzettingen (S5050) 

van de Schoonrewoerdse stroomgordel. De stroomgordelafzettingen bestaan uit zwak 

siltig (Zs1), matig fijn zand. In de schuine gelaagdheid zijn hier en daar dunne humeuze 

bandjes waargenomen. Onder het ca. 2,5 m dikke zandpakket van de kronkelwaard 

wordt het bodemprofiel gekenmerkt door kleiige zand-gelaagde afzettingen, met vaak 

een abrupte grens tussen het kronkelwaardzand en dit crevasse-achtige pakket. Onder 

dit crevassepakket bevindt zich rond 4,25 m -Mv/ 3 m - NAP een abrupte overgang naar 

een zwak kleiig veenpakket. Het veen is als bosveen getypeerd. Dit veen is zowel onder 

de kronkelwaardafzettingen als onder beide geulen aanwezig (Figuur 4.3). 

De kronkelwaardafzettingen worden afgedekt een 15 tot 20 cm dik pakket zavelige 

oeverafzettingen (S5040; Figuur 4.2). Deze zijn alleen in het meest noordelijke en 

zuidelijke deel van het terrein aanwezig, ter hoogte van de twee geulen ontbreken 

de oeverafzettingen. In de bovenste 10 cm van de oeverafzettingen heeft zich in 

de oeverzone langs de restgeul een vondstlaag (S5021/ S9001) ontwikkeld. Het 

archeologisch vlak is aangelegd in de oeverafzettingen, onder de vondstlaag (waar 

aanwezig). Waar de oeverafzettingen ontbreken, is het vlak aangelegd in de top van 

de kronkelwaard-afzettingen. In het noordelijk deel van het terrein, ter hoogte van de 

bewoning ligt het archeologisch vlak tussen 0,7 en 0,9 m + NAP. Richting het zuiden 

zakt het niveau tot ca. 0,3 m NAP net ten noorden van de restgeul.

Bouwvoor

Oeverafzettingen

Kronkelwaardafzettingen

Oude bouwvoor

+1,4 m NAP

Figuur 4.2 
Profiel 30, waarin de kronkelwaardafzettingen 
door een zavelig oeverpakket wordt afgedekt.
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Het zuidelijk deel van het terrein is afgedekt met een ca. 15 – 20 cm dikke oude 

bouwvoor (S5015), bestaande uit een compacte, bruingrijze, sterk siltige kleilaag. De 

laag dekt deels ook de laatste opvulling van de restgeul af, die van na de bewoning 

dateert. Dit betekent dat de oude bouwvoor van na de bewoningsfase in de ijzertijd 

dateert. Ter hoogte van het nederzettingsterrein is ijzertijdafval echter door ploegen 

(secundair) in de oude bouwvoor terecht gekomen. De oude bouwvoor heeft geen 

(primair) vondstmateriaal opgeleverd dat een aanwijzing vormt voor de datering van 

de laag.

De top van het bodemprofiel bestaat uit een ca. 50 – 60 cm dikke geroerde toplaag 

(S5000). 

Binnen het terrein bevinden zich twee restgeulen. Geul 1 bevindt zich in het zuidoosten 

van het terrein, dit betreft de bij het proefsleuvenonderzoek onderzochte geul. 

Centraal over het terrein loopt een tweede restgeul, geul 2. Dit is een zuidwest – 

noordoost georiënteerde, 3 tot 9 m brede, zandige crevasse van ca. 0,5 m diep. De 

schuine gelaagdheid van deze oudere restgeul is al vrijwel direct onder de geroerde 

toplaag te herkennen. De vulling is sterk zandig (Ks4 + zl), naar beneden toe overgaand 

in zand met kleilagen en vast zand. IJzertijdsporen komen voor in de top van de 

restgeul afzettingen, wat er op wijst dat deze tijdens de bewoning al verland was. De 

zandige vulling wijst op een snelle verlanding in een periode dat de meandergordel nog 

erg actief was. Ondanks de volledige verlanding in de midden-ijzertijd, lijkt geul 2 wel 

van invloed geweest te zijn op het landschap en op de locatiekeuze van de bewoners. 

De geul vormt namelijk de zuidelijke begrenzing van het nederzettingsterrein (Figuur 

5.1).

4.3 Restgeul (geul 1)

In het zuiden van het onderzoeksgebied ligt de 6 tot 9 m brede restgeul (geul 1). 

De ligging van de geul komt goed overeen met de verwachting op basis van het 

proefsleuven- en booronderzoek. In westelijke richting maakt de geul een zuidwaartse 

bocht, waarbij deze het onderzoeksgebied uit loopt (Figuur 4.1). Op de zuidoever kent 

de geul een ondiepe, kalkrijke, zandige kronkelwaard. De schuine gelaagdheid met silt- 

en kleirijke humeuze laagjes wijst op een noordwaartse beweging van de geul, voordat 

deze in de eindfase terecht kwam. 

De opvulling van de restgeul zoals gedocumenteerd tijdens de opgraving komt goed 

overeen met die van het proefsleuvenonderzoek. De geul heeft een diepte van ca. 4,5 

m -Mv (3,25 m – NAP), waarbij de onderste 2,3 m worden gevormd door een matig- 

tot uiterst siltig kleipakket met zandlagen. Hierboven bevindt zich een zandpakket, 

dat wordt gerelateerd aan de reactivering van de geul rond 1200 v. Chr. Tijdens de 

opgraving is het zand en de onderliggende klei alleen aangetroffen in de aanvullende 

boringen (Figuur 4.3). De geul is uitgegraven tot maximaal de top van het zand. De 

opvulling hierboven bestaat uit de afzettingen van de verlanding van de geul. Dit ver-

landingspakket is opgedeeld in vier fasen of vullingen (Figuur 4.4). De basis van dit 

restgeulpakket ligt op 2 m -Mv/ 0,65 m – NAP. Het onderste pakket (vulling 4) betreft 

een grijs, licht humeus en sterk siltig kleipakket (Ks4) met zandige bandjes. Het pakket 

hierboven (vulling 3) is sterk vergelijkbaar met vulling 4, maar de humeuze bandjes 

ontbreken en de basis ervan (ca. 0,45 m – NAP) vormt de oxidatie-reductiegrens 

waardoor vulling 3 in tegenstelling tot vulling 4 ijzerhoudend is. Vulling 3 en 4 zullen 

tijdens een actieve sedimentatiefase, voorafgaand aan de ijzertijdbewoning zijn 

afgezet. In deze periode bevatte de restgeul (periodiek) nog water, getuige de lokale 
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natte vegetatie die is aangetroffen (zie hoofdstuk 12). In het begin van deze periode 

was er sprake van een open landschap, maar in de omgeving bevonden zich ook droge 

en natte bossen. Gedurende de late bronstijd en vroege ijzertijd nam het aandeel 

bos in de omgeving toe en ontstonden er heidegebieden in de open delen van het 

landschap.

Vulling 2 betreft de ca. 20 cm dikke vondstlaag van sterk siltige klei (Ks4), die aan de 

ijzertijdbewoning wordt gekoppeld. In de vondstlaag kan een onderscheid worden 

gemaakt in de donkergrijze top, dat het werkelijke loopvlak lijkt, en een minder 

donkere, minder vondstrijke basis die eerder een bioturbate zone van de toplaag lijkt, 

dan dat het een werkelijk gescheiden vondstniveau betreft. Het vondstmateriaal in 

de geul concentreerde zich langs de noordelijke oever van de geul. Het botanisch 

onderzoek (hoofdstuk 12) heeft aangetoond dat de omgeving duidelijk minder bebost 

was dan in de voorgaande periode, vermoedelijk door de invloed van de mens. De 

van nature open gebieden zijn toen uitgebreid met braakliggende terreinen en 

vermoedelijk akkers. Het vondstrijke pakket wordt afgedekt door een pakket schone, 

lichte klei zonder vondsten, dat naar boven toe geleidelijk aan zwaarder wordt (vulling 

1; Ks3). Dit pakket dateert van na de ijzertijd bewoning.

bouwvoor

Kronkelwaardafzettingen

Geulvulling 1

Geulvulling 2
Geulvulling 3

Geulvulling 4

Figuur 4.4 
Insteek van de restgeul (geul 1) aan de 
westzijde van put 11 met daarin de verschil-
lende fasen van opvulling.
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Sporen en structuren 

5.1 Inleiding

Tijdens de opgraving zijn er in totaal 366 sporen gedocumenteerd (bijlage I), waarvan 

er 293 aan antropogene activiteiten zijn toegeschreven (Figuur 5.1).14 De overige 

sporen hebben een natuurlijke oorsprong, namelijk bodemlagen, geulen en vlekken. 

Een klein aantal sporen (N=15) bestaat uit recente verstoringen en moderne drains. 

Een deel van de sporen, met name greppels en de geulen, staan in verschillende 

putten onder een ander spoornummer gedocumenteerd, waardoor het werkelijke 

aantal sporen lager ligt dan het in de projectdatabase gedocumenteerde aantal. Het 

merendeel van de sporen wordt aan de bewoning in de midden-ijzertijd gerelateerd. 

Daarnaast zijn er sporen aanwezig van een Romeins greppelstelsel en is er sprake van 

een percelering uit de Nieuwe tijd.

De meeste sporen hebben een bruingrijze opvulling van zwak tot sterk siltige 

klei. De begrenzingen van de sporen zijn vervagend, de vullingen in veel gevallen 

vrij homogeen en er zijn in de meeste sporen geen verschillende vullingen te 

onderscheiden. In het zuidelijke deel van het terrein wordt het sporenniveau afgedekt 

door een vondstlaag en een oude bouwvoor. In het noordelijk deel van het terrein, 

waar de hoogste dichtheid aan sporen is aangetroffen, ontbreken deze afdekkende 

lagen. Hier bevindt het sporenniveau zich direct onder de verstoorde bovengrond. 

De bovenkant van de sporen in dit deel van het terrein is in de recente bouwvoor 

opgenomen, waardoor veel sporen een beperkte diepte hebben. De gemiddelde 

spoordiepte bedraagt 17 cm.

Reeds in het veld is een aantal bijgebouwen en boerderij plattegronden herkend. 

Deze zijn in het evaluatierapport kort benoemd.15 Bij de uitwerking en analyse zijn de 

structuren nogmaals kritisch bekeken, waaruit bleek dat een deel van deze benoemde 

structuren erg onregelmatig was. Tijdens de uitwerking is een deel van de structuren 

daarom in meer of mindere mate aangepast. Uiteindelijk zijn tien structuren herkend 

(Tabel 5.1). Op één na dateren de structuren uit de midden-ijzertijd. Structuur 6, een 

greppelstelsel, wordt in de Romeinse tijd gedateerd.

structuur type datering

1 palenzwerm/ huisplattegrond midden-ijzertijd

2 bijgebouw midden-ijzertijd

3 palenrij midden-ijzertijd

4 huisplattegrond midden-ijzertijd

5 bijgebouw midden-ijzertijd

6 greppelstelsel Romeinse tijd

7 palenrij midden-ijzertijd

8 palenrij midden-ijzertijd

9 palenrij midden-ijzertijd

10 houten constructie midden-ijzertijd

5.2 IJzertijdnederzetting

Het onderzoeksgebied kan worden opgedeeld in verschillende zones: in het meest 

noordelijke deel bevindt zich een zone met bewoning. Er is sprake van twee erven, 

14  In bijlage X is een sporenkaart inclusief alle spoornummers te vinden.
15  Hemminga & Goossens 2017.

Tabel 5.1 
Overzicht en datering van de structuren.

5
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die geen van beide begrensd zijn binnen het opgegraven areaal. Het bewoonde areaal 

betreft het meest hooggelegen deel van het landschap, het sporenvlak lag hier rond 

0,9 m + NAP. Ten zuidoosten van de bewoning, vanaf de oude, verlande restgeul (geul 

2) tot aan de vondstrijke restgeul in het zuiden van het terrein (geul 1) ligt een wat 

lager gelegen zone (sporenvlak op ca. 0,5 – 0,6 m + NAP). De sporen hier wijzen op een 

andersoortig gebruik van dit deel van het terrein, zoals voor akkerbouw, het weiden 

van vee of voor ambachtelijke activiteiten. Gezien het vondstrijke niveau in de restgeul 

maakte ook deze depressie nog deel uit van het cultuurlandschap uit de ijzertijd.

5.2.1 De vondstlaag

In het noordelijk deel van de depressie van de restgeul (geul 1) is een ca. 20 cm dikke 

vondstlaag (S104, vulling 2) met nederzettingsafval aanwezig (Figuur 4.3; Figuur 4.4). 

Ook ten noorden van de restgeul zijn de hier aanwezige oeverafzettingen afgedekt 

door een vondstrijk pakket: deze reikt tot ca. 6 m ten noordwesten van de geul 

aanwezig (S9000/ S9001). Tegen de geul aan heeft dit pakket een dikte van ca. 30 cm, 

in noordoostelijke richting wordt deze steeds dunner. Een deel van de vondsten is door 

bodembewerking opgenomen in de afdekkende oude bouwvoor. Tijdens het proef-

sleuvenonderzoek is de vondstlaag in de geul en op de oever eveneens waargenomen 

in proefsleuf 1, ca. 55 m ten oosten van het opgravingsareaal. In de nog oostelijker 

gelegen proefsleuf 2 werd het vondstrijke pakket niet meer aangetroffen, hoewel de 

geul in deze proefsleuf wel is aangesneden.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek bestond de indruk dat de vondstlaag uit twee 

stratigrafisch gescheiden niveaus bestond.16 Tijdens de opgraving is inderdaad een 

verschil waargenomen tussen de top en de basis van de vondstlaag, maar is ook 

vastgesteld dat de onderste laag feitelijk een gebioturbeerd pakket van de toplaag 

betreft (hoofdstuk 4). Uit het onderzoek van het aardewerk blijkt dat er ook in het 

vondstmateriaal geen onderscheid is te maken tussen beide niveaus (hoofdstuk 6). 

Er kan dus worden geconcludeerd dat er sprake is van slechts één vondstlaag, zonder 

interne stratigrafie.17

De vondsten zijn gelijkmatig verspreid over de geul, er is geen sprake van 

concentraties. Voorafgaand aan de opgraving bestond de opvatting dat de verspreiding 

van het vondstmateriaal mogelijk te koppelen zou zijn aan de aanwezige erven, maar 

dit blijkt niet het geval. De erven liggen bovendien te ver van de geul en de vondstlaag 

af om een duidelijke relatie vast te kunnen stellen.

De vondstlaag in de geul en op de oever heeft tijdens de opgraving 2027 stuks 

handgevormd aardewerk, vier stuks Romeins gedraaid aardewerk, 2193 stuks 

dierlijk bot, een bronzen fibula naald, 105 stuks natuursteen en 67 stuks verbrande 

klei opgeleverd. Om inzicht te krijgen in de vondsten met een kleine fractie zijn als 

steekproef vijf grondmonsters van 5 l verzameld die over 3 mm zijn gezeefd. Dit 

leverde weinig aanvullende informatie op. Het zeefresidu bestond voornamelijk uit 

aardewerkgruis en niet te determineren botfragmenten. Wel leverden de monsters 

enkele resten op van vis en vogel en ten slotte een coproliet. 

16  Knippenberg 2015, 31.
17  Naar aanleiding van de resultaten van het landschappelijk onderzoek en de aardewerkanalyse 

is besloten de vondstlaag als één complex te beschouwen.
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Spoortypekaart met nummering van de structuren (grijs).
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5.2.2 Gebouwplattegronden

In de midden-ijzertijd komt er in het rivierengebied een ruime variatie aan mogelijke 

gebouwvormen voor, maar duidelijke plattegronden zijn schaars. Op een groot 

aantal nederzettingen uit deze periode zijn geen gestructureerde plattegronden 

te onderscheiden, maar enkel dichte clusters van paalsporen, zogenaamde 

palenzwermen. Dit impliceert een langere plaatsvaste bewoning van huisplaatsen dan 

in de periode hiervoor. Afmetingen van plattegronden variëren tussen 10,5 en 24 m 

in lengte en 4,8 tot 9,2 m in breedte. Zowel twee- als driebeukige bouwwijzen komen 

voor.18 In Pavijen V zijn twee huisplattegronden aangetroffen (structuren 1 en 4), maar 

ook hier zijn geen duidelijke lay-out en constructie van plattegronden te herleiden 

(Figuur 5.1). Daarnaast zijn twee structuren als bijgebouw geïnterpreteerd (structuren 

2 en 5).

Huis 1
Bij de structuur van huis 1 is feitelijk sprake van een palenzwerm van 71 sporen binnen 

een zone van 11 x 22 m (Figuur 5.2; Figuur 5.3). Het bleek onmogelijk om uit de zwerm 

sporen een duidelijke plattegrond te reconstrueren en waarschijnlijk is hier sprake van 

meerdere over elkaar liggende plattegronden of bouwfasen. De paalsporen hadden 

dieptes tussen 4 en 30 cm, gemiddeld 16 cm. Ook uit de verschillende spoordieptes 

was geen informatie over de constructie van het gebouw te halen. Op basis van de 

ligging van de sporen lijkt een noordwest – zuidoost oriëntatie van de plattegrond(en) 

het meest waarschijnlijk. Met name in het noordwestelijke deel van het cluster lijken 

twee zuidwest – noordoost georiënteerde palenrijen te herkennen die, gezien de 

breedte van het cluster, haaks op de lengterichting van de structuur georiënteerd zijn. 

Er zijn geen vondsten aangetroffen in de sporen. Botanisch onderzoek van de opvulling 

van paalspoor S336 heeft wel  verkoolde graanresten opgeleverd. Deze zijn tussen 397 

en 209 cal. v. Chr. gedateerd.19

18  Arnoldussen & Theunissen 2014.
19  Bijlage IV. 
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Figuur 5.2 
Huis 1, met de vermoede ligging van de 
plattegrond (grijze stippellijn).
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Huis 4
Hoewel de tweede structuur niet compleet is , is het beeld van de plattegrond een 

stuk duidelijker dan van huis 1. Er is sprake van een noordwest – zuidoost georiënteerd 

gebouw, met een lengte van 13 m en een breedte van 6,4 m. De plattegrond wordt 

echter oversneden door zowel een recente verstoring als een Romeinse greppel, 

waardoor een deel van de paalsporen ontbreekt. Ook door slechte conservering lijkt 

een deel van de paalsporen te missen. De paalsporen die bewaard zijn hebben dan ook 

een beperkte diepte, gemiddeld 13 cm.

In de oostelijke helft van de plattegrond lijkt er sprake te zijn van een tweebeukige 

indeling: hier bevinden zich drie staanders op de centrale as van het gebouw. In de 

westelijke helft bevinden zich geen tegenhangers van deze staanders, maar zijn wel 

Figuur 5.3 
Oostelijk deel van de palenzwerm van huis 1, 
put 14. Foto richting het noordwesten.
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Figuur 5.4 
Huis 4.
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vijf paalsporen op ca. 50 cm afstand van de centrale as gesitueerd. Dit wijst mogelijk 

op een onderscheid in een woon- en een staldeel binnen de plattegrond. Duidelijke 

sporen voor een dergelijke indeling in de vorm van bijvoorbeeld een haard of stalboxen 

ontbreken. De ligging van de ingangen zijn niet te achterhalen, de daklast lijkt 

evenredig door de binnen- en buitenstaanders verdeeld te zijn geweest. 

De paalsporen van de structuur hebben een kleine hoeveelheid vondstmateriaal 

opgeleverd in de vorm van 18 stuks handgevormd aardewerk en twee fragmenten 

dierlijk bot.

Bijgebouw 2
In de smalle put 15 in het noorden van het onderzoeksgebied is een cluster van 14 

paalsporen aangetroffen. De sporen zijn verspreid over een zone van 5 m lengte binnen 

de 2 m brede sleuf. Op basis van de ligging  lijken de sporen  deel uit te maken van een 

noordwest – zuidoost georiënteerde gebouwplattegrond. Gezien de breedte van de 

structuur betreft het waarschijnlijk een bijgebouw. Door de beperkte breedte van de 

sleuf kon de constructie echter niet worden vastgesteld.

Bijgebouw 5
Bijgebouw 5 is gelegen op het westelijke erf, ca. 9,5 m ten zuiden van huisplattegrond 

4. In tegenstelling tot de overige plattegronden is de constructie van dit bijgebouw wel 

duidelijk. Er is sprake van een tweebeukige plattegrond met een lengte van 7,3 m en 

een breedte van 3,7 m (Figuur 5.6). De constructie bestaat uit vier paar buitenstijlen die 

op lijn met de middenstaanders zijn geplaatst. Gezien de vergelijkbare dieptes van de 

middenstaanders en de buitenstijlen (respectievelijk 22 en 17 cm) zal de daklast min of 

meer evenredig verdeeld zijn. Aan de westelijke kopse kant zijn op een afstand van 1,1 

m buiten het laatste staanderpaar twee palen geplaatst met een onderlinge afstand 

van 1,9 m. Hiermee is een afgeronde kopse kant gecreëerd, die mogelijk ook als 

ingang diende. Op enkele plaatsen is sprake van een dubbel paalspoor, waarschijnlijk 

als gevolg van een reparatie. Ter hoogte van het bijgebouw zijn daarnaast nog tien 

paalsporen aangetroffen, die geen duidelijke relatie met de plattegrond hebben. 

4m0


Figuur 5.5 
Bijgebouw 2.
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Mogelijk kan een deel van deze sporen deel hebben uitgemaakt van een binnendeling 

van het gebouw.

Uit de paalsporen van de plattegrond zijn 16 stuks aardewerk, 2 stuks bot en één stuk 

natuursteen verzameld. Het aardewerk leverde geen diagnostische stukken op. Uit één 

van de middenstaanders (S189) is een monster verzameld met verkoold tarwe zaad en 

kaf. Dit heeft een 14C-datering van 361 – 178 cal. v. Chr. opgeleverd.20

5.2.3 Kuilen

Kuilen in de nederzetting
De opgraving heeft 16 kuilen opgeleverd, waarvan de meeste in het gebied ten zuiden 

van de bewoning liggen (Figuur 5.1). Drie kuilen zijn op het oostelijke erf gelegen, 

waarvan twee binnen het cluster paalsporen. Deze twee kuilen (S298 en S308) kunnen 

daarom inpandige kuilen binnen de hier gelegen huisplattegrond betreffen. Kuil 

S298 meet 2,7 x 1,6 m. Het spoor is  slechts 20 cm diep, maar leverde wel 9 stuks 

aardewerk, 14 botfragmenten en een vuursteen op. Op basis van de omvang en het 

vondstmateriaal zou dit spoor ook een op het erf gelegen afvalkuil kunnen zijn.

Kuilen in de laagte
Dertien kuilen zijn in de laagte ten zuiden van het bewoonde terrein gevonden, waarbij 

twee kuilen onder de vondstlaag in de restgeul tevoorschijn kwamen (S112 en S143). 

S143 betreft een relatief diepe kuil met een diepte van 74 cm. De aanwezigheid van de 

kuilen in de restgeul bevestigt dat deze in ieder geval gedurende een deel van het jaar 

droog stond. 

Twee van de andere kuilen in de laagte betreffen waterkuilen (S61 en S98). S61 heeft 

in het vlak een ronde vorm met een doorsnede van ca. 2,2 m, de noordelijke helft van 

de kuil wordt oversneden door een perceleringsgreppel uit de Nieuwe tijd. De kuil 

heeft min of meer rechte wanden die onderin iets versmallen en op 190 cm diepte 

20  Bijlage IV.
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Figuur 5.6 
Bijgebouw 5.
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overgaan in een vlakke bodem (Figuur 5.7). De onderste 90 cm van de kuil is opgevuld 

met een vrij homogeen pakket grijs, sterk siltig zand. Dit zand lijkt tijdens het gebruik 

van de kuil langzaam afgezet te zijn. Vervolgens is de kuil deels gedempt met een ca. 

50 cm dikke, rommelige, humeuze vulling van zand en klei. Het restant van de kuil lijkt 

ten slotte langzaam opgevuld te zijn. In deze nazak is een aanzienlijke hoeveelheid 

vondstmateriaal aangetroffen, bestaande uit aardewerk (N=21), steen (N=12) en bot 

(N=23).

De tweede waterkuil, S98, heeft in het vlak een doorsnede van 2,5 m. De kuil heeft 

ronde wanden die overgaan in een ronde bodem; de diepte bedraagt 84 cm (Figuur 

5.8). De onderste 30 cm van de kuil is opgevuld met een heterogeen pakket bruingrijze 

klei met zandlenzen, waarschijnlijk gaat het om bewuste demping. De bovenste 60 

cm bestaat uit een homogene, grijsbruine nazak. In deze nazak werden zeven stuks 

handgevormd aardewerk, vier leembrokken en 3 fragmenten dierlijk bot aangetroffen.

Figuur 5.7 
Doorsnede waterkuil S61. Foto richting het 
oosten.

Figuur 5.8 
Doorsnede waterkuil S98. Foto richting het 
oosten.
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De overige kuilen in de laagte zijn relatief ondiep en klein in omvang. De functie van 

deze kuilen is onbekend. Kuil S65 is nog noemenswaardig omdat dit spoor als enige 

aardewerk (N=39) uit de eerste helft van de vroege ijzertijd heeft opgeleverd en dus 

van vóór de bewoningsfase dateert. 

5.2.4 Greppels

Greppel in de nederzetting
Ter hoogte van het nederzettingsterrein is maar één greppel uit de ijzertijd 

aangetroffen (S176) (Figuur 5.1). De greppel was binnen de grenzen van het onder-

zoeksterrein over een lengte van 21 m te vervolgen en had een maximale diepte van 

17 cm. Het spoor loopt weliswaar min of meer noordwest-zuidoost over het westelijke 

erf, maar de oriëntatie komt niet overeen met de ligging van de huisplattegrond en het 

bijgebouw op dit erf. Mogelijk is de greppel niet gelijktijdig met de bewoning van dit 

erf. In het spoor waren wel zeven fragmenten handgevormd, prehistorisch aardewerk 

aanwezig. De greppel wordt bovendien oversneden door een greppel uit de Romeinse 

tijd. Op basis hiervan wordt het spoor in de prehistorie gedateerd.

Greppels in de laagte
De greppels in het lage deel ten zuiden van de bewoning bestaan uit smalle sporen 

met een grillig, bochtig verloop. De meeste van deze greppels zijn over een lengte van 

slechts enkele meters te vervolgen en hebben dieptes tussen 3 en 42 cm. Een groot 

deel van deze sporen volgt de loop van restgeul 1 en het is daarom niet uit te sluiten 

dat het om smalle natuurlijke geultjes gaat in plaats van daadwerkelijk gegraven 

greppels. Een deel van de sporen is echter wel als concrete greppels te interpreteren, 

zoals de greppeltjes die afwateren in de restgeul.

S116 in de zuidoosthoek van de opgraving (put 11) heeft ook een onduidelijke aard. 

Het lineaire spoor bevindt zich net ten zuiden van (en parallel aan)  restgeul 1, heeft 

een grillige vorm in het vlak en een breedte van gemiddeld 1,6 m. Het spoor is slechts 

over een lengte van ca. 5 m aangesneden. Richting het oosten loopt het spoor het 

onderzoeksgebied uit en richting het westen wordt het oversneden door een recente 

verstoring. Het spoor zou een fragment van een greppel kunnen zijn. De grillige vorm 

in het vlak en de aansluiting op de loop van restgeul 1 in de aangrenzende proefsleuf 

3 aan de oostzijde doet echter eerder vermoeden dat het om een aftakking of 

lokale depressie van deze restgeul gaat. In de vulling van het spoor zijn vijf verticaal 

geplaatste wilgenhouten staken (S136 t/m S140) en een horizontaal, vermoedelijk los 

liggende staak (S141) gevonden (Figuur 5.9). De verticale staken zijn door de (onderste 

helft van) de opvulling van spoor S116 geslagen, in twee parallelle rijen met een 

onderlinge afstand van 0,5 m: een rij van drie en een van twee staken. Vermoedelijk 

vormde het horizontale hout oorspronkelijk de derde verticaal geplaatste staak van 

deze laatste rij. In dat geval vormen de twee stakenrijen een min of meer rechthoekige 

structuur (structuur 10). Vermoedelijk gaat het om een kleine houten constructie, zoals 

de fundering van een loopplank over een lokale depressie  van de restgeul. Eén van de 

staken is 14C-gedateerd. Dit heeft een opmerkelijk oude datering van 1001 – 835 cal. v. 

Chr. opgeleverd.21 Uit de greppel is echter ook aardewerk verzameld en dit materiaal 

wijkt qua datering niet af van het overige (ijzertijd)materiaal van de vindplaats. Het is 

daarom onwaarschijnlijk dat dit spoor ca. 500 jaar eerder dateert dan het gros van de 

overige sporen. De datering van het hout lijkt onbetrouwbaar, de oorzaak daarvoor is 

onbekend. 

21  Bijlage IV.
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5.2.5 Palenrijen

In de laagte bevinden zich vier palenrijen. De kortste van de vier (palenrij 3) bestaat 

uit slechts drie sporen en heeft een lengte van 4,4 m. Palenrij 9 is met 8 paalsporen en 

een lengte van 5,9 m de langste. Opvallend aan palenrij 7 is dat deze bestaat uit een 

rij langwerpige, brede sporen (max. 1 m lang) met daarnaast drie kleinere (max. 45 cm 

lang) en ondiepere paalsporen (Figuur 5.11). 

Gezien de beperkte lengte van de palenrijen kan geen sprake zijn van afbakening of 

omheining van specifieke terreinen binnen de nederzetting. Mogelijk betreft het hier 

kleine constructies zoals droogrekken. Opvallend is wel dat een deel van de palenrijen, 

met name structuur 3 en 9, parallel lopen aan de hier gelegen afwateringsgreppelstjes/

geultjes. Mogelijk bestaat er een relatie tussen de greppeltjes en de palenrijen, maar 

welke relatie is onduidelijk.
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Figuur 5.9 
Structuur 10.

Figuur 5.10 
Onderkant van  S116 met daarin drie staken 
(noordelijke stakenrij van) van een trapezoï-
diale constructie; mogelijk de fundering van 
een loopplank over een lokale depressie van 
restgeul 1.
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5.2.6 Datering van de nederzetting

De gebouwplattegronden uit de ijzertijd in het Rivierengebied zijn gevarieerd en 

duidelijke plattegronden ontbreken op de vindplaats Pavijen V. De plattegronden 

leveren dan ook geen aanknopingspunten op voor de ouderdom van de vindplaats. 

Voor de datering zijn we daarom aangewezen op het aardewerk en 14C-dateringen. 

De vindplaats heeft een groot complex handgevormd prehistorisch aardewerk 

opgeleverd (hoofdstuk 6). Dit aardewerk is met name afkomstig uit de vondstlagen en 

de geul, maar ook uit de nederzettingssporen. Het meeste aardewerk is in de tweede 

helft van de midden-ijzertijd te plaatsen, enkele elementen wijzen op een mogelijke 

startdatering in de eerste helft van de midden-ijzertijd of het einde van de vroege 

ijzertijd. Kuil S65 heeft afwijkend aardewerk uit de eerste helft van de vroege ijzertijd 

opgeleverd.

Verkoolde graanresten uit huis 1 en bijgebouw 5 zijn 14C-gedateerd.22 Dit heeft 

dateringen tussen grofweg 400 en 180 v. Chr. opgeleverd, hetgeen de datering van het 

aardewerk in de tweede helft van de midden-ijzertijd ondersteund. Een wilgenhouten 

staak uit greppel S116 leverde een zeer afwijkende datering op: 1001 – 835 cal. v. Chr. 

Gezien het eveneens vertegenwoordigde ijzertijdaardewerk in deze greppel en het 

verder ontbreken van vondstmateriaal uit deze oudere periode binnen de vindplaats 

lijkt de datering niet betrouwbaar.

Concluderend is de nederzetting op basis van de 14C-dateringen en het aardewerk in 

de tweede helft van de midden-ijzertijd te plaatsen, tussen ca. 400 en 250 v. Chr.

22  Bijlage IV.

structuur 7

structuur 8

structuur 3

structuur 9
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Figuur 5.11 
Palenrijen.
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5.2.7 Omvang van de nederzetting

De bewoning kon binnen het onderzoeksgebied niet worden begrensd. Zowel in 

oostelijke en noordelijke richting lopen de sporen door buiten de grenzen van het 

onderzoeksgebied. Aangezien de vondstlaag in proefsleuf 1 ook nog is aangetroffen, 

en in proefsleuf 2 niet meer, zal het nederzettingsterrein in oostelijke richting 

waarschijnlijk nog tot zo’n 50 – 80 m buiten de grenzen van het opgegraven areaal 

reiken. De controlesleuf (put 15) ten noorden van het onderzoeksgebied geeft aan dat 

men in ieder geval ook in het noordwesten met een vervolg  van de sporen rekening 

moet houden; dit in tegenstelling tot het beeld van het proefsleuvenonderzoek. Hoe 

ver noordelijk de bewoning reikt is onbekend. Wel dient men rekening te houden met 

sterke verstoring door de twee parallelle, diepe sloot die direct ten noorden van put 

12,14 en 15 stromen (Figuur 3.1). De sloot buigt direct ten oosten van put 14 om en zal 

daar ook tot verstoring hebben geleid.

Gezien het ontbreken van nederzettingssporen in het noordelijk deel van proefsleuf 

4, put 13 en het westelijk deel van put 10, loopt de nederzetting richting het westen 

waarschijnlijk niet verder dan het hier (deels) opgegraven erf. 

Concluderend zijn er dus twee incomplete erven opgegraven van een nederzettings-

terrein dat zich waarschijnlijk in oostelijke richting, maar mogelijk ook in noordelijke 

richting verder uitstrekt. Binnen het opgegraven areaal bedraagt de omvang van het 

bewoonde gebied 65 x 40 m.

Het terrein direct ten zuiden van de nederzetting, tot aan de depressie in het zuidelijk 

deel van het onderzoeksgebied maakte geen deel meer uit van het nederzettingster-

rein. De sporen die hier zijn aangetroffen wijzen er op dat dit deel van het terrein 

echter wel deel was van het cultuurlandschap. Het precieze gebruik van deze zone kon 

niet worden achterhaald. Mogelijk werd het land gebruik voor het weiden van vee, 

maar er kan ook worden gedacht aan bijvoorbeeld het gebruik voor ambachtelijke 

activiteiten.

De ligging van de vindplaats hangt waarschijnlijk samen met de ligging van 

de zuidelijke, oudste, meertakkige stroomsysteem van de Schoonrewoerdse 

stroomgordel. Zover bij de opgraving kon worden vastgesteld, is de bewoning tussen 

twee lager gelegen restgeulen van dit zuidelijke systeem gelegen (Figuur 2.1). Ca. 300 

m ten noordwesten van onderhavige opgraving is bij de opgraving van vindplaats 6 

eveneens bewoning uit de midden-ijzertijd aangetroffen. De bewoning te Pavijen V lijkt 

echter deel uit te maken van een andere bewoningskern. De bewoning op vindplaats 6 

bevindt zich op de oostelijke flank van de noordwestelijke tak van de Schoonrewoerdse 

stroomgordel, de bewoning van Pavijen V en vindplaats 6 lijken dus door een land-

schappelijke laagte van elkaar gescheiden te worden. 

5.3 Romeins greppelsysteem

In het noorden van het terrein bevinden zich sporen van een greppelsysteem dat in 

oriëntatie afwijkt van de ijzertijd bewoningssporen (Figuur 5.12). Beide huisplattegron-

den worden door deze greppels doorsneden. 

De greppels zijn ca. 36 cm diep, maximaal 90 cm breed en hebben een donker-

bruingrijze, homogene, siltige kleivulling. In doorsnede zijn de greppels rechthoekig 

met een vlakke bodem (Figuur 5.13). De sporen zijn min of meer oost-west en haaks 

hierop, noord-zuid georiënteerd. Binnen het opgegraven areaal zijn twee vierkante of 

rechthoekige ruimten van 25,4 en 26 m breed omgreppeld. De noordelijke begrenzing 
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van deze ruimten ligt buiten het opgravingsareaal, waardoor de lengte van de 

noord-zuid as niet kon worden vastgesteld. Binnen de greppelsegmenten bevinden 

zich enkele openingen, die niet het gevolg zijn van een slechte conservering, maar 

duidelijk bewust zijn aangelegd (Figuur 5.13).

De lay-out van het greppelpatroon en de daaruit af te leiden systematische indeling 

(van een woonlandschap of buitengebied) zijn kenmerkend voor de Romeinse tijd. 

De vondst van een scherf gedraaid Romeins aardewerk uit één van greppels (S117; v. 

97) onderschrijft deze datering. De greppels hebben verder 48 stuks handgevormd 

aardewerk, 20 dierlijke botfragmenten en een steen opgeleverd. Aangezien het 

greppelstelsel de ijzertijdnederzetting dwars doorsnijdt, kan hier echter ook sprake zijn 

van opspit. 

De exacte functie van het Romeinse greppelstelsel is onbekend. Gezien het ontbreken 

van bewoningssporen uit deze periode betreft het waarschijnlijk een verkavelings-

systeem in een agrarisch gebied.
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Figuur 5.12 
Greppelsysteem uit de Romeinse tijd.
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5.4 Sporen uit de Nieuwe tijd

Voor het onderzoek van de Nieuwe tijd staan in het PvE de volgende vragen centraal: 

in hoeverre is de tijdens het proefsleuvenonderzoek aangetroffen dubbele rij 

paalsporen in de Nieuwe tijd te dateren en zijn er eventuele andere sporen eveneens 

in de Nieuwe tijd te plaatsen? De dubbele rij paalsporen uit het proefsleuvenonder-

zoek is tijdens de opgraving niet verder blootgelegd, omdat het verwachte vervolg 

bleek samen te hangen met een grote verstoring. Tijdens de opgraving zijn wel enkele 

greppels aangetroffen die parallel lopen aan de palenrij en haaks daarop. De oriëntatie 

van deze greppels is gelijk aan de huidige percelering. Op grond van historisch 

kaartmateriaal gaat deze perceelsinrichting echter terug tot ten minste het begin van 

de 19e eeuw.23 Gezien het ontbreken van vondstmateriaal in de greppels is een nadere 

datering van de sporen niet te geven.

23  Kadastrale minuut: www.topotijdreis.nl.

Figuur 5.13 
Doorsnedes van de Romeinse greppels in put 
11. Links: dwarsdoorsnede van S117. Rechts: 
opening tussen greppels S117 en S121.
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Handgevormd aardewerk en keramische objecten

L. Meurkens

6.1 Inleiding

Bij de opgraving Pavijen V is een aanzienlijke hoeveelheid handgevormd aardewerk, 

verbrande leem en keramische objecten gevonden. In totaal zijn 2.777 stuks verzameld. 

Het grootste deel van het aardewerk is afkomstig van vaatwerk (N=2.654, waarvan 

358 gruis), gevolgd door fragmenten verbrande leem (N=91) en keramische objecten 

(N=30).

In het Programma van Eisen staan een aantal vraagstellingen geformuleerd die 

betrekking hebben op de analyse van het aardewerk.24 Deze vragen zijn als volgt:

16. In de proefsleuven zijn aanwijzingen gevonden voor een tweedeling van het 

vondstpakket. Is uit de stratigrafie van dit pakket en de vondsten daarin nog een 

verfijning van de opbouw en fasering af te leiden?

18. Zijn er aanwijzingen voor specifieke ambachten en dus lokale productie? Welke 

grondstoffen zijn verwerkt en waar kwamen deze vandaan? 

19. Wat is de typologie en vormontwikkeling van het aardewerk? In welke mate komen 

welke importen voor? Wat is hieruit af te leiden wat betreft sociaaleconomische 

verhoudingen?

Het hoofdstuk is als volgt ingedeeld. Eerst wordt kort de methodiek van beschrijving 

weergegeven. Daarna volgen de resultaten van de analyse: eerst het vaatwerk en 

daarna de keramische objecten en het verbrande leem. Het aardewerk wordt zoveel 

mogelijk per context beschreven, waarbij steeds een onderbouwing van de datering 

gegeven wordt.  Het aardewerk wordt zoveel mogelijk per context afgebeeld.25 

Bij wijze van conclusie worden de bovengenoemde vragen uit het PvE beantwoord.

6.2 Methodiek en werkwijze

Al het aardewerk is bekeken. Daarbij is het materiaal opgedeeld in een aantal groepen, 

waarvan de belangrijkste zijn: handgevormd aardewerk (lokaal), gruis26, keramische 

objecten en verbrande leem (Tabel 6.1). Passende scherven met recente breuken en 

scherven die overduidelijk van hetzelfde individu afkomstig zijn, zijn in de database als 

een exemplaar geteld. 

categorie aantal

handgevormd aardewerk 2.296

gedraaid aardewerk (Romeins) 2

keramische objecten 30

verbrande leem 91

gruis 358

 totaal 2.777

24  Goossens 2017.
25  Het nummer bij een afbeelding is het vondstnummer gevolgd door het volgnummer zoals 

dat ingevoerd is in de database. Alle afbeeldingen zijn schaal 1:2 tenzij anders aangegeven. 
26  Gruis is hier geclassificeerd als scherven kleiner dan 1 cm2 of scherven waarbij beide originele 

oppervlakken verdwenen zijn. 

Tabel 6.1 
Aantal geanalyseerde stukken aardewerk en 
keramische objecten per categorie.

6
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De als gruis geclassificeerde scherven zijn alleen geteld en gewogen. Van het overige 

vaatwerk is het aantal rand-, wand- en bodemscherven geteld. Vervolgens zijn per 

scherf de volgende eigenschappen genoteerd:

Afwerking: Beschrijving van het oppervlak aan de buitenzijde. 

Insluitsels: In principe wordt hier het dominante mageringsmateriaal per scherf 

beschreven. Indien duidelijk sprake is van twee soorten magerings-

materiaal zijn deze beschreven onder overig.

Opbouw:   Beschrijving van de potopbouw.

Versiering:  Beschrijving van de versieringstechniek, het motief en de locatie 

van de versiering (indien te achterhalen).

Elk volgnummer heeft een begin- en einddatering gekregen. Deze datering is in de 

meeste gevallen vrij breed, omdat onversierde handgevormde (wand)scherven over 

het algemeen moeilijk dateerbaar zijn. 

Bij de beschrijving van diagnostische scherven, namelijk scherven waarbij de potvorm 

gereconstrueerd kon worden, scherven met versiering en bepaalde bodem- en 

randtypen, is gebruik gemaakt van de typologie van Van den Broeke voor Oss-Ussen.27 

Deze aardewerktypologie is voor grote delen van de ijzertijd toepasbaar voor geheel 

Zuid-Nederland. 

Losse handgevormde scherven uit de late prehistorie zonder diagnostische kenmerken 

zijn vaak moeilijk nauwkeurig dateerbaar. Van grotere complexen kan soms wel een 

redelijk goede datering gegeven worden op basis van de verhouding tussen bepaalde 

technologische kenmerken. In principe is voor een betrouwbare datering een complex 

van minimaal 100 scherven nodig. In het geval van Culemborg-Pavijen V komen 

drie complexen in aanmerking voor een dergelijk analyse, namelijk het bovenste 

deel van de vondstlaag op de noordelijke oever van de restgeul (S5015/S9000), het 

onderste deel van de vondstlaag op de noordelijke oever van de restgeul (S5021/

S9001) en een van de geulvullingen (S104, vulling 2). Geen van de sporen leverde 

afzonderlijk voldoende materiaal op. On toch een vergelijking met de complexen uit 

de vondstlagen en geul is voor al het aardewerk uit de gezamenlijke sporen wel een 

zelfde berekening gemaakt. De technologische en typologische kenmerken van deze 

complexen staan uiteengezet in Tabel 6.2. 

27  Van den Broeke 2012.
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Figuur 6.1 
Percentages van mageringsmateriaal in geda-
teerde complexen (A = potgruis; B = steen-
gruis (kwarts); C = organisch materiaal; D = 
rest) (naar Van den Broeke 2012, figuur 3.48).
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Voor de datering van dit niet diagnostische laat-prehistorische aardewerk zijn vooral 

de volgende twee kenmerken belangrijk. Het eerste kenmerk is mageringsmateriaal. 

Er zijn twee soorten magering die maar een beperkte looptijd kennen en daardoor 

geschikt zijn voor datering, namelijk gebroken steengruis (kwarts) en organisch 

materiaal. Een (substantiële) aanwezigheid van deze mageringstype geeft dus een 

indicatie voor de datering van een complex. Gebroken kwarts komt na de vroege 

ijzertijd niet meer voor, terwijl organisch materiaal als magering grotendeels beperkt 

blijft tot de late ijzertijd en Romeinse tijd (Figuur 6.1). Een tweede kenmerk voor een 

datering vormt het percentage scherven met een besmeten oppervlak. Besmijting is 

een manier van afwerken, waarbij het oppervlak opzettelijk geruwd wordt door middel 

van het aanbrengen van een kleipapje. Het komt voornamelijk voor in de ijzertijd. Het 
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Fasering en chronologie van de ijzertijd in 
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Figuur 6.3
Het aandeel van scherven met besmeten 
oppervlak in gedateerde complexen (A = 
besmeten; B= onbesmeten).
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percentage besmeten scherven vormt een nadere indicatie voor de datering van een 

complex (Figuur 6.3).

In de database wordt voor de datering van de scherven de gangbare terminologie 

gebruikt (ijzv = vroege ijzertijd). Waar complexen scherper dateerbaar waren, is echter 

gebruik gemaakt van de fasering zoals die door Van den Broeke is opgesteld voor het 

aardewerk van Oss-Ussen. Deze is in grote lijnen toepasbaar voor Zuid-Nederland 

(Figuur 6.2).

De determinatietabel van het aardewerk is bijgevoegd in bijlage V.

6.3 Resultaten

6.3.1 Vaatwerk 

De groep aardewerken vaatwerk omvat in totaal 2.296 scherven. Het aardewerk 

oogt relatief uniform en lijkt allemaal min of meer in dezelfde periode gedateerd te 

moeten worden, namelijk de ijzertijd. Er zijn geen duidelijke voorbeelden gevonden 

van aardewerk uit oudere periodes (neolithicum of bronstijd). Op basis van de 

aanwezigheid van enkele scherven gedraaid aardewerk uit de Romeinse tijd (hoofdstuk 

7) is het wel mogelijk dat zich onder het materiaal handgevormd inheems-Romeins 

aardewerk bevindt, maar gedurende de analyse zijn geen duidelijke (diagnostische) 

handgevormde scherven uit deze periode herkend. 

De analyse richt zich nu verder op de complexen van de bovengenoemde vier 

contexten: de twee vondstlagen, de geul en de verzameling van de overige sporen (in 

totaal 2.213 stuks). Het aardewerk zal hier nu per context besproken worden (Tabel 

6.2). 

Bovenste deel van de vondstlaag (S5015/S9000)
Het aardewerkcomplex uit het bovenste deel van de vondstlaag bestaat uit 280 

scherven (55 rand-, 216 wand- en 9 bodemscherven). Het aardewerk is nagenoeg 

uitsluitend gemagerd met potgruis, een enkele keer in combinatie met zand. Een 

aanzienlijk deel van het aardewerk heeft een besmeten oppervlak (44%). Het aandeel 

versierde scherven is relatief laag. In totaal vijf randscherven zijn versierd (9%). Het 

gaat dan overwegend om versiering met vingertopindrukken op de rand. Opvallend 

is een randscherf met meervoudige versiering (v. 126.16), bestaande uit vingertopin-

drukken aan de buitenzijde van de rand en een golfachtige versiering op de rand. De 

versiering is op zijn vroegst te dateren aan het einde van de midden-ijzertijd (fase H).28 

Het aandeel scherven met wandversiering bedraagt 2% (N=4), waarbij verschillende 

technieken gebruikt zijn. Deze zijn echter niet indicatief voor een datering van het 

complex. 

Bij 37 stukken uit dit complex kon de basale potvorm bepaald worden (open, gesloten 

met hals of gesloten zonder hals). Daarbij domineren gesloten vormen met hals, 

gevolgd door gesloten vormen zonder hals. Van deze 37 individuen kon in 18 gevallen 

een verdere typologische indeling worden gemaakt binnen de typologie van Van den 

Broeke. De onderscheiden vormtypes staan uiteengezet in Tabel 6.3.

28  Van den Broeke 2012, 110.
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bovenste 
vondstlaag 

(S5015/S9000)

onderste 
vondstlaag 

(S5021/S9001)
Geul (S104), 

vulling 2
Overige 

sporen

  N % N % N % N %

           

totaal scherven 280   724   750   459  

           

mageringsmateriaal 280   724   750 459  

steengruis (kwarts) 0 0 0 0 0 0 0 0

steengruis en potgruis 0 0 0 0 0 0 13 3

zand  0 0 0 0 1 0 19 4

zand en potgruis 6 2 40 5 39 5 32 7

potgruis 261 93 642 89 658 88 378 82

potgruis en organisch 0 0 0 0 0 0 0 0

organisch 1 1 0 0 0 0 0 0

niet zichtbaar 12 4 43 6 49 7 17 4

           

afwerking buitenzijde 280   724   750 459  

glad/gepolijst 35 12 113 16 91 12 37 1

ruw 94 34 245 34 301 40 288 63

besmeten 122 44 306 42 294 39 110 24

onduidelijk 29 10 60 8 64 9 24 5

           

potvorm 37   47   30 6  

open 3 8 6 13 1 3 2 9

gesloten met hals 21 57 34 72 17 57 13 62

gesloten zonder hals 8 22 6 13 11 37 4 19

gesloten onbepaald 5 13 1 2 1 3 2 10

           

randversieringsfrequentie 55   82   77 39  

versierd 5 9 5 6 9 12 6 15

onversierd 50 91 77 94 68 88 33 85

           

wandversieringsfrequentie 216   554   628 407  

versierd 4 2 11 2 15 2 11 3

onversierd 212 98 543 98 613 98 396 97

           

wandversieringstechniek 4   11   15 11  

nagel-/vingertopindrukken 1 25 6 55 6 40 5 46

kalenderberg(-achtig) 0 0 0 0 0 0 1 9

spatelindrukken 0 0 0 0 0 0 0 0

kamstreek 1 25 3 27 6 40 2 18

stafband (on)versierd 0 0 0 0 0 0 1 9

groeven 1 25 2 18 3 20 1 9

dellen 0 0 0 0 0 0 0 0

combinatie groeven/vingertopindrukken 0 0 0 0 0 0 0 0

overig 1 25 0 0 0 0 1 9

vormtype aantal vondstnummer

3B 2 126.14; 126.24

22 1 126.23

23A 6 126.13 (4x); 126.20; 128.8

41 2 128.9; 126.27

55A 5 126.21; 126.25; 126.26; 126.29; 126.31

55A/56A? 1 126.28

71 1 126.30

Tabel 6.2 
Technologische en typologische kenmerken 
van de verschillende complexen.

Tabel 6.3 
Aanwezige vormtypes in het bovenste deel 
van de vondstlaag met vondstnummers.
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Bij de determineerbare open vormen gaat het om schalen van het vormtype 3B. Dit 

type komt gedurende de gehele ijzertijd voor, maar is met name in de vroege ijzertijd 

en eerste helft van de midden-ijzertijd populair. 

Van de determineerbare gesloten vormen zonder hals is vormtype 22 vertegenwoor-

digd met 1 exemplaar (Figuur 6.4: v. 126.23) en vormtype 23A met 6 exemplaren. 

Vormtype 22 betreft een licht gesloten bolle kom, die gedurende de gehele ijzertijd 

in lage aantallen voorkomt. Vormtype 23A is een licht gesloten pot zonder hals. Dit 

laatste vormtype verschijnt in de tweede helft van de vroege ijzertijd en is gedurende 

de gehele midden-ijzertijd en eerste helft van de late ijzertijd (fase E-K) sterk 

aanwezig, waarbij het aandeel van dit vormtype tussen de 30 en 40% ligt. 

De gesloten vormen zonder hals zijn op te delen in twee groepen. Enerzijds zijn in 

dit complex drieledige schalen van het vormtype 41 (2 exemplaren, zie Figuur 6.4: v. 

126.27 en 128.9) en 71 (1 exemplaar) aanwezig. Anderzijds gaat het om grotere potten 

van vormtype 55A die met 5 exemplaren vertegenwoordigd zijn (Figuur 6.4: v. 126.21). 

Eén pot kon niet met zekerheid aan een bepaald type worden toegewezen. Het betreft 

hier een type 55A of 56A (Figuur 6.4: v. 126.28). De potten zijn gedurende de gehele 

ijzertijd in gebruik geweest, hoewel in de midden-ijzertijd het aandeel relatief laag 

is (onder 10%). De drieledige schalen daarentegen lijken zich grotendeels tot twee 

periodes te beperken, namelijk de eerste helft van de vroege ijzertijd (fasen A-B) en de 

tweede helft van de midden-ijzertijd (fasen F-H).

Datering 
Het aardewerkcomplex uit de bovenste vondstlaag is op basis van het hoge aandeel 

scherven met besmeten wand grofweg te dateren vanaf de tweede helft van de vroege 

ijzertijd tot en met de eerste helft van de late ijzertijd (fasen C-J). Het lage aandeel 

versiering perkt de datering verder in tot de vroege of midden-ijzertijd. Een van de 

randscherven heeft verder een meervoudige versiering. Dit soort versiering komt op 

zijn vroegst voor aan het einde van de midden-ijzertijd (fase H).

De meeste van de aangetroffen vormtypes zijn niet specifiek aan één periode te 

koppelen, met uitzondering van de drieledige schalen (vormtypes 41 en 71). Deze 

beperken zich tot de eerste helft van de vroege ijzertijd (fase A-B) of de tweede helft 

van de midden-ijzertijd (fasen F-H). De eerste periode valt hier af op basis van de 

overige kenmerken in dit complex. Concluderend ligt een datering in de tweede helft 

van de midden-ijzertijd (fase G-H) het meest voor de hand voor het aardewerkcomplex 

uit de bovenste vondstlaag. 

Onderste deel van de vondstlaag (S5021/S9001)
Het onderste deel van de vondstlaag leverde een aardewerkcomplex van 724 scherven 

op (82 rand-, 554 wand- en 88 bodemscherven). Ook in dit complex is nagenoeg al het 

aardewerk gemagerd met potgruis en is geen mineraal mageringsmateriaal aanwezig. 

Het percentage scherven met een besmeten oppervlak (42%) en het lage aandeel 

versiering zijn sterk vergelijkbaar met het aardewerkcomplex uit het bovenste deel van 

de vondstlaag. De versiering is over het algemeen weinig diagnostisch. Randversiering 

bestaat uit vingertopindrukken op de rand. Bij de versierde wandscherven zijn de 

volgende versieringstechnieken aanwezig: vingertop-/nagelindrukken (Figuur 6.5: v. 

177.13), kamstreek en groeven. 

De potvorm kon in dit complex in 47 gevallen worden bepaald. Daarbij domineren 

gesloten vormen met hals, gevolgd door gesloten vormen zonder hals. Van deze 47 

individuen kon in 21 gevallen een verdere typologische indeling worden gemaakt 

binnen de typologie van Van den Broeke. De onderscheiden vormtypes staan 

uiteengezet in Tabel 6.4.
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vormtype aantal vondstnummer

3B 1 142.5

21/22 1 158.7

23A 3 152.6; 153.10; 153.14

33/34 1 177.14

34 2 177.15; 152.5

42A 3 152.4; 158.9; 173.8

45A 1 172.9

52 3 185.8; 173.9; 129.6

52/55A 2 177.10; 177.12

55A 3 172.7; 177.11; 158.10

55B 1 173.7

Figuur 6.4 
Een selectie van het aardewerk uit de boven-
ste vondstlaag.

Tabel 6.4 
Aanwezige vormtypes in de onderste vondst-
laag met vondstnummers.
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Bij de determineerbare open vormen gaat het om schalen van het vormtype 3B. Dit 

type komt gedurende de gehele ijzertijd voor, maar is met name in de vroege ijzertijd 

en eerste helft van de midden-ijzertijd populair. 

De determineerbare gesloten vormen zonder hals bestaan uit een licht gesloten 

schaal of kom (vormtype 21 of 22) en zijn met 1 exemplaar vertegenwoordigd. 

Deze vormtypes komen gedurende de gehele ijzertijd in lage aantallen voor en 

zijn dus niet precies te dateren. Daarnaast zijn ook drie exemplaren van vormtype 

23A aanwezig: een licht gesloten pot zonder hals (Figuur 6.5: v. 153.14). Dit laatste 

vormtype verschijnt in de tweede helft van de vroege ijzertijd en is gedurende de 

gehele midden-ijzertijd en eerste helft van de late ijzertijd (fase E-K) sterk aanwezig, 

waarbij het aandeel van dit vormtype tussen de 30 en 40% ligt. Ten slotte zijn ook 

nog 2 exemplaren van het vormtype 34 aanwezig (Figuur 6.5: v. 152.5 en 177.15) en 

1 exemplaar dat niet preciezer gedetermineerd kon worden dan vormtype 33 of 34 

(Figuur 6.5: v. 177.14). Vormtype 34 betreft een gesloten pot met geknikte overgang 

van buik naar schouder. Vormtype 33 is een vergelijkbare vorm, maar hier gaat het 

om een kom of schaal. Beide vormtypes verschijnen voor het eerst aan het einde van 

de vroege ijzertijd (fase D) en komen dan gedurende de gehele ijzertijd (soms in lage 

aantallen) voor.  Vormtype 34 laat een piek zien in de eerste helft van de midden-ijzer-

tijd en dan weer in de Romeinse tijd.

Onder de gesloten vormen met hals bevinden zich de vormtypes 42A, 45A, 52, 55A en 

55B. Vormtype 42A is in de vroege ijzertijd en eerste helft van de midden-ijzertijd in 

lage aantallen aanwezig en neemt daarna sterk in populariteit toe (Figuur 6.5: v. 152.4). 

Vormtype 45A is een relatief zeldzaam type dat niet nauwkeurig te dateren is, maar 

dat mogelijk een wat groter aandeel heeft aan het einde van de midden-ijzertijd en het 

begin van de late ijzertijd (fasen H-I). Vormtype 52 betreft een van de meest algemeen 

voorkomende potvormen in de regio (Figuur 6.5: v. 185.8). Het type is gedurende de 

gehele ijzertijd aanwezig, met uitzondering van de tweede helft van de vroege ijzertijd 

en de eerste helft van de midden-ijzertijd (fasen C-F). Grote drieledige potten van het 

vormtype 55A zijn gedurende de gehele ijzertijd in gebruik geweest, hoewel in de 

midden-ijzertijd het aandeel relatief laag is (onder 10%). Vormtype 55B, de hoekige 

variant van vormtype 55A heeft wel een relatief scherpe datering en komt na de vroege 

ijzertijd niet meer voor. 

Datering 
Net als het complex uit het bovenste deel van de vondstlaag kan het complex uit het 

onderste deel van de vondstlaag op basis van de technologische kenmerken grofweg 

tussen de tweede helft van de vroege ijzertijd en het einde van de midden-ijzertijd 

gedateerd worden. Het lage aandeel versiering perkt de datering verder in tot de 

vroege of midden-ijzertijd. 

Op basis van de aanwezige vormtypes 42A, 45A en 52 lijkt het complex grofweg in 

dezelfde periode gedateerd te moeten worden als het complex uit het bovenste deel 

van de vondstlaag, namelijk de tweede helft van de midden-ijzertijd. Er zijn echter in 

dit complex ook wat vormen aanwezig die op een eerdere startdatering kunnen wijzen, 

namelijk in de eerste helft van de midden-ijzertijd. In het bijzonder betreft het hier de 

vormtypes 33 en 34 die met name in de eerste helft van de midden-ijzertijd populair 

zijn, maar in latere periodes ook nog voorkomen. 

Een echte uitbijter is vormtype 55B dat na de vroege ijzertijd niet meer geproduceerd 

wordt. Mogelijk betreft het hier een stuk afkomstig uit een oudere bewoningsfase. 

Concluderend blijken de aardewerkcomplexen uit beide delen van de vondstlaag 

dezelfde datering te hebben, waarbij er enkele aanwijzingen zijn voor een iets eerdere 

startdatering in de eerste helft van de midden-ijzertijd voor de onderste laag. 

Figuur 6.5 
Een selectie van het aardewerk uit de onderste 
vondstlaag.
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Geul  (spoor 104)
Het aardewerkcomplex dat uit de geul verzameld is, bestaat uit 750 scherven (77 rand-, 

628 wand en 45 bodemscherven). De technologische en typologische kenmerken van 

dit complex zijn sterk vergelijkbaar met de complexen uit de beide vondstlagen. Het 

gros van het aardewerk is gemagerd met potgruis. Het aandeel scherven met een 

besmeten oppervlak bedraagt 39% en ook in dit complex is het aandeel versierde 

scherven laag. Daarbij bestaat de randversiering uitsluitend uit vingertopindrukken. 

Bij de wandversiering zijn vingertop-/nagelindrukken, kamstreek en groeven verte-

genwoordigd. Onder de bodemscherven zijn twee bodems aanwezig van het type B2 

(bodem met lage standring of lage holle voet).29 Dit bodemtype beperkt zich tot de 

midden-ijzertijd en de eerste helft van de late ijzertijd. 

Bij 21 scherven kon de potvorm bepaald worden (Tabel 6.5). Gesloten vormen met hals 

domineren, gevolgd door gesloten vormen zonder hals. In 18 gevallen kon een verdere 

typologische indeling op vormtype gemaakt worden. 

Bij de determineerbare open vorm gaat het om een schaal, vermoedelijk van het 

vormtype 3B. Dit type komt gedurende de gehele ijzertijd voor, maar is met name in de 

vroege ijzertijd en eerste helft van de midden-ijzertijd populair. 

vormtype aantal vondstnummers

3B 1 119.5

23A 8 105.10; 111.10; 114.9; 114.10, 115.7; 115.8; 115.9; 118.5

41/42A 1 119.7

41/71 1 115.10

43/44A 1 114.12

55A 6 100.6; 105.9; 114.11; 115.11; 115.12; 137.6

55B 2 101.7; 119.6

57 1 137.5

De determineerbare gesloten vormen zonder hals bestaan uitsluitend vertegenwoor-

digers van het vormtype 23A, een licht gesloten pot zonder hals. Dit vormtype is met 

maar liefst 8 exemplaren vertegenwoordigd in het complex (Figuur 6.6: v. 111.10). Het 

verschijnt in de tweede helft van de vroege ijzertijd en is gedurende de gehele midden-

ijzertijd en eerste helft van de late ijzertijd (fase E-K) sterk aanwezig, waarbij het 

aandeel van dit vormtype tussen de 30 en 40% ligt. 

Onder de gesloten vormen met hals kon een aantal exemplaren slechts bij benadering 

gedetermineerd worden. Het gaat daarbij om een drieledige schaal van het vormtype 

41 of 71, een drieledige schaal of pot van het vormtype 41 of 42A en een drieledige pot 

vormtype 43 of 44A. Vormtype 42A is in de vroege ijzertijd en eerste helft van de mid-

den-ijzertijd in lage aantallen aanwezig en neemt daarna sterk in populariteit toe. De 

schalen van de enigszins vergelijkbare vormtypes 41 en 71 lijken zich grotendeels tot 

twee periodes te beperken, namelijk de eerste helft van de vroege ijzertijd (fasen A-B) 

en de tweede helft van de midden-ijzertijd (fasen F-H), met uitloop in de late ijzertijd. 

Vormtypes 43 en 44A beperken zich tot de vroege ijzertijd met nog een mogelijke 

uitloop in de midden-ijzertijd. 

Bij de overige gesloten vormen met hals gaat het om vormtypes 55A (5 exemplaren) 

en 55B (2 exemplaren, waaronder Figuur 6.6: v. 101.7). Vormtype 55A is gedurende de 

gehele ijzertijd in gebruik geweest, hoewel in de midden-ijzertijd het aandeel relatief 

laag is (onder 10%). Vormtype 55B, de hoekige variant van vormtype 55A heeft wel een 

relatief scherpe datering en komt na de vroege ijzertijd niet meer voor. Vormtype 57 

29  Van den Broeke 2012, 95-6.

Tabel 6.5 
Aanwezige vormtypes in vulling 2 van de geul 
(S104) met vondstnummers.
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ten slotte, is gedurende het grootste deel van de ijzertijd in lage aantallen aanwezig, 

maar laat een sterke piek zien vanaf het einde van de midden-ijzertijd (fase H) en in de 

late ijzertijd.

Datering
Net als de complexen uit de vondslagen kan het materiaal uit de geul op basis van de 

technologische kenmerken grofweg gedateerd worden tussen de tweede helft van 

de vroege ijzertijd en het einde van de midden-ijzertijd. Het lage aandeel versiering 

beperkt de datering verder tot de vroege of midden-ijzertijd. Twee exemplaren van het 

bodemtype B2 perken de datering verder in tot in de midden-ijzertijd.

Op basis van de vormtypes 41 / 42A / 71 kan de datering aangescherpt worden tot de 

tweede helft van de midden-ijzertijd. Ook in dit complex zijn wat vormen aanwezig 

die op een startdatering in de eerste helft van de midden-ijzertijd kunnen wijzen 

(vormtypes 43 / 44A). Het vormtype 55B vormt een uitbijter vergeleken met de rest van 

het complex, omdat deze vorm na de vroege ijzertijd niet meer geproduceerd werd. 

Overige sporen
Het aardewerkcomplex uit de overige sporen bestaat uit 459 scherven. Ook voor deze 

groep zijn de technologische en typologische kenmerken berekend (Tabel 6.2), hoewel 

het natuurlijk strikt genomen niet om een aardewerkcomplex uit gesloten context 

gaat. De percentages maken evenwel duidelijk dat het materiaal uit de sporen in 

grote lijnen vergelijkbaar is met het materiaal uit de vondstlaag en geulvulling en dus 

overwegend vergelijkbaar te dateren is. Op basis van technologische en typologische 

kenmerken van het aardewerk is er wel in ieder geval één spoor aanwezig (S65, kuil), 

dat ouder dateert dan het gros van de sporen van deze vindplaats.

Het aardewerk uit kuil S65 bestaat uit 39 scherven. Een aanzienlijk deel hiervan (13 

stuks) is gemagerd met gebroken kwarts. Het gebruik van kwarts als mageringsma-

Figuur 6.6 
Een selectie van het aardewerk uit de geul.
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teriaal komt na de vroege ijzertijd niet meer voor.30 Binnen de vindplaats is dit ook 

het enige kwartsgemagerde aardewerk dat gevonden is. De vermoedelijk datering in 

de vroege ijzertijd wordt bevestigd door de aanwezige versierde scherven uit de kuil. 

Eén daarvan betreft een wandscherf met versiering op een soort stafband. Versierde 

stafbanden beperken zich hoofdzakelijk tot de vroege ijzertijd en dan in het bijzonder 

tot de eerste helft van de vroege ijzertijd (fasen A-B). Een andere scherf is versierd 

met minimaal twee horizontale rijen vingertopindrukken, waarvan minimaal één 

aangebracht op de hals. Versiering op de hals beperkt zich over het algemeen tot de 

late bronstijd en is in de vroege ijzertijd al zeldzaam geworden.31 Samenvattend moet 

het complex uit kuil S65 waarschijnlijk op de overgang van late bronstijd naar vroege 

ijzertijd gedateerd worden.

vormtype aantal vondstnummers

3A/B 1 157.1

13/71 8 99.4

23A 1 59.1

41 1 215.7

55A 1 70.6

55B/58 1 211.3

De resterende sporen leverden relatief weinig diagnostische stukken op. De 

aangetroffen vormtypes zijn grotendeels dezelfde als aangetroffen in de vondstlaag en 

geulvullingen (Tabel 6.6). Deze vormtypes hebben vaak een langere looptijd en omdat 

het hier niet om een gesloten context gaat kunnen er in de meeste gevallen weinig 

conclusies aan verbonden worden.

Uitzondering vormt een fragment van een drieledige pot uit spoor S145 (kuil). Het gaat 

om een vormtype 55B of 58, waarvan de datering in de vroege of het begin van de 

midden-ijzertijd ligt. 

Concluderend is het aardewerk uit de overige sporen grotendeels vergelijkbaar met 

grotere aardewerkcomplexen die verzameld zijn uit de vondstlagen en geulvulling. Wel 

is een kuil aanwezig die beduidend ouder dateert, op de overgang van late bronstijd 

naar vroege ijzertijd (S65). Een andere kuil (spoor 145) dateert eveneens relatief vroeg, 

namelijk vroege ijzertijd. 

6.3.2 Keramische objecten

Bij het onderzoek zijn in totaal 30 keramische objecten gevonden. Deze zijn onder te 

verdelen in de categorieën weefgewichten, spinklossen, rooster- of bakplaatfragmen-

ten en slingerkogels (Tabel 6.7). Weefgewichten en spinklossen werden gebruikt in de 

productie van textiel. De roosterfragmenten zijn vermoedelijk afkomstig uit ovens. 

Slingerkogels werden gebruikt als projectielen voor een slinger. Een deel van deze 

objecttypes heeft ook een daterende waarde, zodat verschillende sporen die op basis 

van het aardewerk niet nauwkeuriger dateerbaar waren dan late bronstijd – ijzertijd, 

toch nog gedateerd konden worden.32 

30  Van den Broeke 2012, 130.
31  Van den Broeke 2012, 126.
32  Het gaat om de volgende sporen: kuilen S2675, S1428, S2053, S2056 en S2407 konden op 

basis van de aanwezigheid van een slingerkogel(fragment) gedateerd worden. Kuil S2065 en 
S2922 konden op basis van weefgewichten (nauwkeuriger) gedateerd worden.

Tabel 6.6 
Vormtypes uit overige sporen met vondst-
nummers.
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objecttype aantal

weefgewichten 18

spinklossen 1

roosterfragmenten 8

slingerkogels 3

totaal 30

Weefgewichten
In totaal zijn 18 (fragmenten van) weefgewichten gevonden. Deze zijn onder te 

verdelen in twee types: piramidevormig met enkele doorboring aan de bovenzijde 

en driehoekig met doorboringen op de hoeken. De piramidevormige weefgewichten 

hebben een datering in de vroege ijzertijd en het begin van de midden-ijzertijd. De 

driehoekige weefgewichten verschijnen pas in de midden-ijzertijd.33 

Van de meeste weefgewichten zijn alleen fragmenten teruggevonden. In de meeste 

gevallen was de vorm wel te determineren. Er zijn 11 (fragmenten van) driehoekige 

33  Van den Broeke 1987.

Figuur 6.7 
Driehoekige weefgewichten  (v. 143 en v. 179) 
uit vondstlaag S9001.

Tabel 6.7 
Types keramische objecten.

Figuur 6.8 
Pyramidevormig weefgewicht (v. 114) uit de 
vulling van de geul.
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weefgewichten (Figuur 6.7) gevonden en 1 piramidevormige weefgewicht (v. 114; 

Figuur 6.8). De overige 6 fragmenten konden niet gedetermineerd worden.  Van de 12 

determineerbare stukken waren er 5 (grotendeels) compleet. Met uitzondering van 2 

stukken zijn alle weefgewichten afkomstig uit de verschillende vondstlagen en vulling 

2 van de geul. Daarnaast zijn fragmenten van driehoekige weefgewichten gevonden in 

een greppel (S95) en een kuil (S98).

De dominante aanwezigheid van driehoekige weefgewichten past in het 

dateringsbeeld van het aardewerk.

Spinklossen
Bij het onderzoek is 1 spinklos gevonden. Het stuk is afkomstig uit de geul. Spinklossen 

zelf hebben weinig daterende waarde en zijn dus niet te gebruiken voor een eventuele 

datering van sporen.   

Rooster- of bakplaatfragmenten
Het onderzoek heeft 8 fragmenten van een rooster- of bakplaat opgeleverd. 

Met uitzondering van 1 fragment zijn alle stukken afkomstig uit de verschillende 

vondstlagen en geulvulling. Het resterende fragment (v. 147; Figuur 6.9) is gevonden 

in een greppel (S127) uit de Romeinse tijd. De overige stukken dateren op basis van de 

context uit de ijzertijd. Roosterfragmenten zelf zijn niet nauwkeuriger te dateren dan 

late bronstijd – Romeinse tijd.

Slingerkogels
Er zijn in totaal 3 slingerkogels gevonden bij het onderzoek (v. 148, 175 en 180; 

Figuur 6.10). Ze zijn aangetroffen in de onderste vondstlaag en in de bouwvoor. Alle 

exemplaren zijn compleet. Alle kogels hebben een vergelijkbare biconische vorm met 

aangepunte uiteindes. De kogels zijn te dateren in de midden- en de late ijzertijd.34 

34  Van den Broeke 1987.

Figuur 6.9 
Fragment van een rooster uit greppel S127 
(v. 147).
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6.3.3 Verbrande leem

In totaal zijn 91 stuks verbrande leem verzameld. Het gaat overwegend om kleine 

fragmenten zonder duidelijke kenmerken. Bij een aantal stukken waren nog indrukken 

van takken aanwezig. Waarschijnlijk gaat het hier om fragmenten van lemen wanden 

van gebouwen en andere constructies. De wanden waren opgebouwd uit vlechtwerk 

en afgestreken met leem.

6.4 Conclusie en beantwoording onderzoeksvragen

De opgraving Culemborg-Pavijen V heeft een groot complex handgevormd 

prehistorisch aardewerk opgeleverd. Het materiaal is hoofdzakelijk afkomstig uit 

verschillende vondstlagen en een geul.  

Het vroegste aardewerk van de vindplaats is te dateren in de eerste helft van de vroege 

ijzertijd (fasen A/B). Het gaat hier om een kleine groep aardewerk uit één kuil (S65), 

waarvan de technologische en typologische kenmerken duidelijk afwijken van het 

overige materiaal. 

Een groot deel van het aardewerk blijkt op zichzelf niet nauwkeuriger dateerbaar dan 

de periode late bronstijd-ijzertijd. Veel van de aangetroffen vormtypes kennen namelijk 

een lange looptijd gedurende de ijzertijd. Wanneer de complexen echter in hun geheel 

bekeken worden, is een nauwkeurigere datering vaak wel mogelijk. 

Het aardewerk uit de vondstlagen en geul lijkt allemaal grofweg dezelfde datering te 

hebben namelijk de tweede helft van de midden-ijzertijd (fasen G-H). Wel zijn er in het 

onderste deel van de vondstlaag (S9001) en de geul oudere elementen aanwezig die 

kunnen wijzen op een startdatering in de eerste helft van de midden-ijzertijd of het 

einde van de vroege ijzertijd.  

Ten slotte kunnen de vragen uit het PvE als volgt beantwoord worden:

•	 In	de	proefsleuven	zijn	aanwijzingen	gevonden	voor	een	tweedeling	van	het	

vondstpakket. Is uit de stratigrafie van dit pakket en de vondsten daarin nog een 

verfijning van de opbouw en fasering af te leiden?

Er blijkt geen sprake van een duidelijke tweedeling. Het aardewerk uit beide delen van 

de vondstlaag heeft grofweg dezelfde datering, namelijk de tweede helft van de mid-

den-ijzertijd. In het onderste deel zijn enkele elementen aanwezig die op een eerdere 

begindatering kunnen wijzen in de eerste helft van de midden-ijzertijd. 

Figuur 6.10 
Slingerkogels.
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•	 Wat	is	de	typologie	en	vormontwikkeling	van	het	aardewerk?	In	welke	mate	komen	

welke importen voor? Wat is hieruit af te leiden wat betreft sociaaleconomische 

verhoudingen?

Het aardewerk past binnen de bekende tradities van ijzertijdaardewerk in 

Zuid-Nederland. Voor de typologische beschrijving is gebruik gemaakt van de 

typologie van Van den Broeke voor Oss-Ussen. Deze typologie blijkt uitermate goed 

bruikbaar voor de beschrijving van de aangetroffen vormen. Zo blijken (subtypen van) 

vormtypen 3,13/71, 21/22, 23,  33/34 41/42, 52 en 55  vertegenwoordigd. Er zijn geen 

aanwijzingen voor importen gevonden in het complex handgevormd aardewerk. Het 

aardewerk is waarschijnlijk allemaal lokaal vervaardigd.

•	 Zijn	er	aanwijzingen	voor	specifieke	ambachten	en	dus	lokale	productie?	Welke	

grondstoffen zijn verwerkt en waar kwamen deze vandaan? 

Op basis van het aardewerk en de keramische objecten kan gesteld worden dat 

de volgende vondstcategorieën lokaal geproduceerd werden. In de eerste plaats 

het vaatwerk zelf. Er zijn geen eenduidige aanwijzingen voor importstukken. 

Het aardewerk werd vermoedelijk op kleine schaal (binnen een huishouden?) 

geproduceerd.  Naast vaatwerk zijn er op basis van de aangetroffen keramische 

objecten ook aanwijzingen voor de productie van textiel (weefgewichten en 

spinklossen). Ook dit vond vermoedelijk plaats op kleine (huishoudelijke) schaal.
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Romeins aardewerk

De opgraving heeft vier scherven Romeins import aardewerk opgeleverd.35 Uit één 

van de greppels van het Romeinse greppelsysteem (structuur 6) is 1 fragment van een 

tweedelig oor van een gladwandige kruik verzameld (v. 97). Uit de vondstlaag in de 

geul komen 3 wandfragmenten van een kleine, gladwandige dolium (v. 113, 130). Op 

2 van de 3 fragmenten is een versiering in de vorm van ribbels aangebracht. De verte-

genwoordige aardewerkvormen komen min of meer gedurende de gehele Romeinse 

tijd voor.

35  Aardewerk gedetermineerd door dr. J. de Bruin, aardewerkspeciallist van de Faculteit Arche-
ologie van de Universiteit Leiden.
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Natuursteen

R.A. Houkes

8.1 Inleiding

De opgraving heeft 186 stuks natuursteen opgeleverd, waaronder 7 vuurstenen. Het 

natuursteen is voor het merendeel afkomstig uit de vondstlaag die het sporenniveau 

afdekt en uit de vulling van de restgeul direct ten zuiden van de nederzetting. Slechts 1 

object is afkomstig uit een spoor van het Romeinse greppelstelsel (Tabel 8.1). 

In dit hoofdstuk worden de conservering, typologie, datering, fasering, herkomst, 

productiewijze, distributie en het gebruik van het natuursteen behandeld. Aan de 

hand van bewerkingsafval en de gebruikte werktuigtypen kunnen uitspraken gedaan 

worden over de activiteiten die in de nederzetting zijn uitgevoerd en de eventuele 

veranderingen die hierin optraden in de loop van de bewoningsperiode. De herkomst-

gebieden geven informatie over het sociaaleconomische netwerk van de bewoners.

Het natuursteenonderzoek kan een bijdrage leveren aan het beantwoorden van 

onderstaande onderzoeksvragen uit het PvE36: 

9.  Welke uitspraken kunnen worden gedaan over de voedseleconomie van de 

nederzetting? 

12.  Is sprake van primaire depositie van nederzettingsafval in de cultuurlaag en 

grondsporen? Is afval op het oppervlak achtergelaten of in kuilen? Zijn hierbij 

ruimtelijke patronen vast te stellen? Is sprake van materiaal dat bewust op de 

vindplaats is achtergelaten?

15. Is er sprake van geconcentreerde dumps van afvalmateriaal in de restgeullaagte? Zijn 

er verschillen in de aard (bv functioneel) van de dumps?

16.  In de proefsleuven zijn aanwijzingen gevonden voor een tweedeling van het 

vondstpakket. Is uit de stratigrafie van dit pakket en de vondsten daarin nog een 

verfijning van de opbouw en fasering af te leiden?

17.  Duiden de ruimtelijke verspreiding en diepte van het vondstmateriaal dat is ingebed in 

de vondstlagen op een ruimtelijke en chronologische relatie met bepaalde activiteiten-

zones of structuren (huizen, steiger/vlonder etc.) langs de restgeullaagte?

18.  Zijn er aanwijzingen voor specifieke ambachten en dus lokale productie? Welke 

grondstoffen zijn verwerkt en waar kwamen deze vandaan?

20.  Zijn er aanwijzingen voor de uitwisseling van mobilia?

21.  Wat kan worden geconcludeerd over vondstmateriaal dat in aard, samenstelling of 

context afwijkt van het gangbare nederzettingsafval met betrekking tot de functie en 

betekenis?

8.2 Methoden

Het deelonderzoek is uitgevoerd conform de eisen van het PvE.37 Bij de uitwerking 

van het natuursteen zijn daarnaast de richtlijnen uit de Leidraad anorganisch 

materiaal, deel 2, natuursteen gehanteerd.38 De determinaties zijn ingevoerd in 

een Access-database die voldoet aan ROB-specificatie 4.4.4 voor de uitwerking van 

36  Goossens 2017, 12-14.
37  Goossens 2017.
38  Houkes et al. 2017.

8



64 Nieuwbouw bedrijveNterreiN PavijeN v

natuursteen (Bijlage IX).39 Voor de definitie van de daarin genoemde variabelen wordt 

verwezen naar het hoofdstuk “variabelen en meeteenheden” van deze specificatie. De 

artefacttypen zijn conform BRL4000, specificatie OS17, Codetabel 1.40

Alle stenen met (mogelijke) sporen van bewerking of gebruik zijn individueel 

beschreven. Naast type en subtype zijn grondvorm, lengte, breedte, dikte, gewicht, 

fragmentatie, mate van verbranding en de aard en percentage van het natuurlijk 

oppervlak vastgelegd. Afmetingen zijn gemeten in millimeters met behulp van een 

onderlegger met millimeterverdeling en een schuifmaat. Artefacten met een gewicht 

tot 500 g zijn gewogen met een digitale weegschaal met een precisie van 0,1 g, 

zwaardere stukken zijn gewogen met een precisie van 1 g. Mogelijke werktuigen zijn 

op de aanwezigheid van bewerkingssporen, retouche en gebruikssporen gecontroleerd 

met behulp van een stereomicroscoop met opvallend licht.41 De determinaties van 

steensoorten zijn tot stand gekomen met behulp van vakliteratuur,42 de vergelij-

kingscollectie van de auteur en de web-based digitale vergelijkingscollectie www.

zwerfsteenweb.nl.43 

Onbewerkte stenen en stenen zonder eenduidige sporen van bewerking of gebruik 

zijn ingedeeld in groepen met gelijke kenmerken en per vondstnummer als één record 

ingevoerd. Hieronder vallen bijvoorbeeld onbewerkte rolstenen, maar ook brokken 

vesiculaire lava (tefriet) die zeker tot een bewerkt en gebruikt artefact zullen hebben 

behoord, maar waarop geen sporen van bewerking of gebruik meer herkenbaar zijn. 

In enkele gevallen konden fragmenten worden gepast tot een groter fragment. In die 

gevallen is het gepaste fragment als één beschreven en gemeten en ingevoerd.

8.3 Resultaten

De natuursteenassemblage bestaat uit 186 objecten met een totaalgewicht van 

19240,6 g. Hiervan vertonen 31 artefacten van bewerking of gebruik, oftewel 16,8% 

van het totale aantal en maar liefst 40,1% van het totale gewicht. Gezien het aantal en 

gewicht van de brokken vesiculaire lava (tefriet), die hoogstwaarschijnlijk afkomstig 

zijn van gefragmenteerde maalstenen, is het aandeel werktuig(fragment)en in 

werkelijkheid zelfs nog beduidend hoger. Drie afslagen kunnen worden beschouwd 

als bewerkingsafval. Het onbewerkte natuursteen wordt gevormd door rolstenen, 

brokstukken daarvan en brokken zonder natuurlijk oppervlak (voornamelijk van 

tefriet). Tabel 8.1 toont een overzicht van de verschillende aangetroffen artefacttypen, 

ingedeeld naar context.

39  Brinkkemper et al. 1998. 
40   https://www.sikb.nl/doc/OS17/PRJ%20144%20codetabel%201%20-%20artefacttype%20

v%201_4%2020150619.pdf
41  De gebruikte microscoop is een Zeiss Jena met vergrotingen van 10 tot 64 x.
42  Altmeyer 1980, Bosch 1992; Hellinga 1980; Huisman 1980; Huisman en Braaksma 2017a, Huis-

man en Braaksma 2017b, Huisman en Braaksma 2018, Rudolph 2011. Rudolph 2012, Van der 
Lijn 1935; Van der Lijn 1974; Schuddebeurs 1980, Zandstra 1988, Zandstra 1999.

43  Website van het IJstijdenmuseum.
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type artefact type sub 1 type sub 2

bouw
voor

vondstlaag (s9000, S9001)

vondstlaag in geul (s104)

oeverafzettingen (S5040)

greppel (m
idden-ijzertijd)

greppel (Rom
eins)

kuil

paalspoor

vlek

w
aterkuil (s61)

totaal

afslag         1         1     2

afslag bipolair           1           1

klopsteen eenzijdig      1 1               2

maalsteen afslag       1               1

maalsteen fragment      8 6 1             15

maalsteen loper       1   1           2

maalsteen loper afslag     1               1

maalsteen Van Heeringen b fragment    1                 1

napjeseetn fragment       1               1

rolsteen retouche           1       1   2

schrabber         1               1

slijpsteen fragment       1               1

slijpsteen wetsteen       1               1

slijpsteen wetsteen fragment     1               1

werktuig polijststn?      1                 1

rolsteen       4 5   2   1     1 13

rolsteen brok   1 6 9   2 1   3 1   23

brok       43 31   19   1 2 4 17 117

    totaal 1 64 61 1 26 1 2 6 6 18 186

8.3.1 Grondstoffen, herkomst en verwerving

De natuursteenassemblage wordt in aantal gedomineerd door vesiculaire lava, onder 

archeologen beter bekend als tefriet: 69,4 % van al het natuursteen en 39,95 % van 

het totale gewicht (Tabel 8.2). De dominantie in aantallen van tefriet wordt dus vooral 

veroorzaakt door een groter mate van fragmentatie dan de andere steensoorten, maar 

desalniettemin is het aandeel van tefriet in de assemblage zeer hoog. Zestien maal-

steenfragmenten, behorend tot maximaal zes maalstenen zijn van tefriet. De grote 

hoeveelheid tefrietbrokken zullen zonder veel twijfel ook van maalstenen afkomstig 

zijn. Alhoewel er geen petrografisch onderzoek is uitgevoerd is het zeer waarschijnlijk 

dat deze maalstenen afkomstig zijn uit de omgeving van Mayen in de Eifel, waar vanaf 

het neolithicum tot ver in de historische tijden op grote schaal maal- en molenstenen 

zijn geproduceerd die als eindproduct vooral stroomafwaarts langs de Rijn werden 

geëxporteerd.44

Van de rest van de gesteenten bezit een aanzienlijk deel een meer of minder gerold 

oppervlak dat wijst op een secundaire herkomst, zoals riviergrind of moreneafzet-

tingen. Deze groep bestaat vooral uit zandsteen, kwartsitische zandsteen, kwartsiet, 

gangkwarts en vuursteen. Andere steensoorten komen niet meer dan één keer voor; 

amfiboliet, fylliet, gneis en kalksteen. De meeste artefacten (anders dan die van tefriet) 

zijn van dezelfde steensoorten. Van zandsteen zijn 1 klopsteen, 2 maalsteenlopers, 2 

maalsteenafslagen en 2 slijpsteenfragmenten. Van kwartsitische zandsteen is alleen 

een (mogelijk) als polijststeen gebruikt werktuig. Eén napjessteen, 1 klopsteen en 2 

afslagen zijn van kwartsiet, 1 schrabber en 2 grof geretoucheerde kleine vuursteen-

knollen zijn van vuursteen. Ten slotte is 1 slijpsteen van fijne, blauwgrijze fylliet.

44  Zie bv Hörter 1994 en Mangartz 2008 voor uitgebreide studies naar de productie van- en 
handel in maal- en molenstenen uit de Eifel.

Tabel 8.1 
Aantallen natuursteen per artefacttype en 
context.
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Gezien de aangetroffen steensoorten moet het merendeel van de gerolde stenen 

verzameld zijn uit grindafzettingen van Rijn of Maas. Enkele gidsgesteenten voor 

maasafzettingen, zoals Revinien-kwartsiet en enkele vuurstenen maaseitjes bevestigen 

dit vermoeden. Typische noordelijke gesteenten zijn niet aangetroffen, maar een 

herkomst uit moreneafzettingen kan voor een deel van het materiaal ook niet geheel 

worden uitgesloten. De gerolde stenen zijn met aan zekerheid grenzende waarschijn-

lijkheid verzameld op de nabijgelegen Utrechtse Heuvelrug, waar zowel gestuwde 

grindafzettingen van Rijn en Maas als noordelijke gesteenten te vinden zijn. 

      vulkanisch metamorf sedimentair kwarts        

type artefact subtype 1
subtype 
2

am
fiboliet

tefriet

fylliet

gneis

kw
artsiet

kalksteen

kw
_ zandstn

zandsteen

gangkw
arts

vuursteen

totaal aantal

totaal gew
icht

%
 breuk

%
 verbrand

afslag             1         1 2 153,1 0,0 0,0

afslag bipolair           1           1 28,8 0,0 100,0

klopsteen eenzijdig           1     1     2 572 50,0 50,0

maalsteen afslag                 1     1 69,6 0,0 0,0

maalsteen fragment     15                 15 3176,8 100,0 0,0

maalsteen loper                 2     2 1630 50,0 50,0

maalsteen loper afslag               1     1 35,8 0,0 0,0

maalsteen Van Heeringen b fragment   1                 1 92,3 100,0 0,0

napjesteen fragment           1           1 1259 100,0 100,0

rolsteen retouche                     2 2 16,2 0,0 0,0

schrabber                       1 1 12,3 0,0 0,0

slijpsteen fragment                 1     1 475,8 100,0 100,0

slijpsteen wetsteen       1               1 48,5 0,0 0,0

slijpsteen wetsteen fragment               1     1 80,5 100,0 0,0

werktuig polijststn?               1       1 75,9 0,0 100,0

rolsteen                 2 7 1 3 13 3286,5 0,0 0,0

rolsteen brok   1     1 4   3 9 5   23 3189 100,0 69,6

brok       113       1   2 1   117 5038,5 99,1 38,5

    totaal 1 129 1 1 8 1 6 25 7 7 186 19240,6 86,0 36,0

8.3.2 Conservering

De conservering van het natuursteen is matig. Vooral maalsteenfragmenten en 

brokstukken van tefriet zijn sterk verweerd, waardoor schilfers loslaten van het 

oppervlak. Ook vertoont deze steensoort vaak scheuren die als gevolg van verbranding 

of verwering zijn ontstaan en waarlangs de fragmenten vaak in kleinere brokken 

uiteen zijn gevallen.45 Dit is niet alleen vastgesteld bij de twee gepaste maalsteen-

fragmenten, maar ook bij de tefrietbrokken; in tien vondstnummers zijn twee of meer 

passende fragmenten gevonden.46 De mate van breuk is met 86% in het algemeen 

zeer groot. Alleen 1 maalsteenloper, 1 klopsteen, 1 wetsteen, 1 mogelijke polijststeen, 

1 schrabber en 1 geretoucheerde rolsteen van vuursteen en 5 afslagen, waaronder 2 die 

van maalstenen afkomstig zijn, zijn compleet. De verbrandingsgraad is 36%, waarbij 

verbranding regelmatig als de oorzaak van breuk kan worden aangewezen (Tabel 8.2). 

Negen rolsteenbrokken vertonen duidelijke tekenen van verbranding en een hoekig 

breukpatroon, wat wijst op een gebruik als kooksteen.

45  Het is bij tefriet vaak lastig om te onderscheiden of een gelig verweerde buitenzijde en 
scheuren een gevolg zijn van verwering of lichte verbranding. Zwaar verbrande stukken zijn 
grijs verkleurd en voelen aanmerkelijk lichter en stoffiger aan en zijn daarom wel goed te 
herkennen.

46  V. 41, 69, 78, 105, 111, 115, 120, 142, 171 en 173.

Tabel 8.2 
Steensoorten, aantallen, gewichten en mate 
van breuk en verbranding per artefacttype.
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8.3.3 Artefacten

Maalstenen
Maalstenen werden gebruikt voor het malen van graan en hadden dus een belangrijke 

rol in de voedselvoorziening. Maalstenen vormen met 20 stuks dan ook het in aantal 

meest voorkomende artefacttype. De meeste hiervan zijn fragmentair. Slechts 

1 maalsteenloper van zandsteen is geheel compleet; 16 fragmenten van tefriet, 

afkomstig uit 6 vondstnummers behoren tot maximaal 6 verschillende maalstenen: 3 

uit S9001, 2 uit S104 en 1 uit S5040. Van slechts 1 fragment kon het type nader worden 

betaald, het betreft hier een klein randfragment met een glad gesleten maalvlak, 

een ruwe onderzijde en een dunne, afgeronde rand die afkomstig is van een platte, 

brede maalsteenligger, type Van Heeringen B (v. 173). Een fragment lijkt van de kiel 

van een maalsteenligger, te zijn, mogelijk type Van Heeringen B of C (v. 116). Vijf 

passende fragmenten vormen een groter fragment, waarvan een zijde bekapt lijkt 

te zijn met een steenbijl of -beitel. Waarschijnlijk gaat het hier om de zijde van een 

maalsteenligger (v. 111). Zeven passende vormen een enigszins hol gebouchardeerde 

(in putjes geklopte) zijde van een maalsteen, maar het type kon niet nader worden 

bepaald (v. 142). Op 2 fragmentjes is slechts een restant van het gesleten maalvlak 

herkenbaar maar geen verdere kenmerken (v. 46 en 158).

Een complete maalsteenloper, 1 bijna complete tweede, 1 afslag van een 

vermoedelijke maalsteenloper en 1 maalsteenafslag zijn van zandsteen. De complete 

maalsteenloper is gemaakt van een rolsteen van fijne, bijna witte zandsteen (v. 119; 

Figuur 8.1). De steen heeft een onregelmatige, door gebruik gesleten onderzijde met 

band zeer fijne klopsporen rondom; de bovenzijde vertoont twee gebruiksvlakken en 

een niet gebruikt vlak, die in afgeronde punt bijeen komen en die van elkaar worden 

gescheiden door ribben met vage, door het gebruik gesleten klopsporen. Een tweede, 

bijna complete lopersteen is gemaakt van een zeer grove zandsteen (v. 55). Dit 

exemplaar is rechthoekig van vorm en is tweezijdig gebruikt. Een gebruiksvlak bestaat 

uit natuurlijk gerold oppervlak met sterk gesleten plekken, vooral langs de rand. Het 

tegenoverliggende gebruiksvlak is convex gebouchardeerd en vertoont slijtageplekken 

door gebruik. Een rand bestaat uit gesleten natuurlijk oppervlak, een andere rand is 

een oud breukvlak. Een uiteinde is afgebroken. Van de twee maalsteenafslagen is er 

één afkomstig van een lopersteen die vergelijkbaar is met v. 119 (v.100). Het dorsale 

oppervlak bestaat deels uit een glad gesleten maalvlak en deels uit zeer fijne, gesleten 

klopsporen. De tweede maalsteenafslag heeft alleen een restant van een gesleten, 

gebouchardeerd maalvlak op de  zijde en zou zowel van een ligger als een loper 

kunnen zijn (v.114).

Figuur 8.1 
Complete maalsteenloper, gemaakt van een 
rolsteen van witte zandsteen (v. 119).
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Het is opvallend en verwonderlijk dat in de Nederlandse archeologische literatuur 

zelden loperstenen worden genoemd, aangezien een maalsteen altijd uit een ligger 

en een loper moet hebben bestaan. In de Nederlandse typologie van maalstenen van 

tefriet worden loperstenen wel vermeld, maar niet als apart type benoemd.47 In de 

Duitse literatuur worden loperstenen van tefriet wel vermeld, maar eveneens niet 

als apart type aangeduid. Ze lijken sterk op de broodvormige maalsteenlopers Van 

Heeringen type A en vertonen door de tijd heen weinig typologische ontwikkelingen.48  

Mogelijk worden de lopers vaak dus niet als zodanig benoemd, omdat er geen 

typeaanduiding voor bestaat. Toch zouden ze, omdat ze dwars op de maalrichting 

en in de hand worden gebruikt zijn, wel herkenbaar moeten zijn aan de vorm van 

de maalvlakken. Deze slijten immers in op de liggersteen.49 Combinaties van liggers 

van tefriet en lopers van andere steensoorten komen echter ook voor, zoals blijkt uit 

recente vondsten in Well-Aijen en Baarle.50 Het is goed mogelijk dat een deel van de in 

de literatuur beschreven wrijfstenen en klop/ wrijfstenen in feite maalsteenlopers zijn.

Slijpstenen
Drie slijpstenen zijn gebruikt voor het slijpen of wetten van metalen werktuigen. De 

enige complete slijpsteen is een wetsteen: een ad hoc gebruikte platte rolsteen van 

fylliet, waarvan een deel van deel van het oppervlak slijpkrassen vertoont. Een uiteinde 

en een zijde zijn hierna nog gebruikt als klopsteen, waardoor diverse splinters zijn 

afgesprongen (v. 120; Figuur 8.2). De steen meet 97 x 33 x 9 mm. Een tweede fragment 

is van een wetsteen van zeer fijne zandsteen, met een min of meer ovale doorsnede 

en onregelmatige als gevolg van intensief gebruik. Beide uiteinden zijn afgebroken, 

waarbij een van de breukvlakken sterk is gesleten en de andere niet. Mogelijk werd de 

wetsteen na deze tweede breuk te klein bevonden om nog verder te worden gebruikt 

(v. 114). Het fragment meet 62 x 56 x 16 mm. Het derde fragment is van een slijpsteen 

van fijne, toermalijn houdende zandsteen (v. 116). De oorspronkelijke vorm is niet meer 

te achterhalen.

Het fragment heeft twee gebruikte zijden, waarbij een gebruiksvlak geheel glad 

is gesleten, met duidelijke krassen in een richting. Het andere gebruiksvlak is een 

onregelmatig breukvlak met slijpsporen. 

Klopstenen
Twee klopstenen vertonen op een uiteinde klopsporen die wijzen op het bewerken van 

een hard materiaal. Ze kunnen zijvoorbeeld zijn gebruikt voor het bewerken van (vuur)

steen. De grootste is gemaakt van middelkorrelige, bruingrijze kwartsiet en meet 91 

x 69 x 45 mm (v. 134). De kleinste is van fijne zandsteen en is door verbranding rood 

verkleurd. Ook is een deel van de zijde hierdoor afgesprongen. Deze klopsteen meet 59 

x 49 x 37 mm (v. 118).

Napjesstenen
Een groot fragment van een rolsteen van lichtgrijze kwartsiet met kwartaders heeft 

aan een zijde een duidelijk ‘napje’, een rond kuiltje met een diameter van ca. 50 mm 

dat bedekt met sterk gesleten klopsporen (v. 107; Figuur 8.3). De holte lijkt te zijn 

gebruikt om iets in fijn te wrijven, of wellicht als aambeeld voor het kraken van noten. 

Om het exacte gebruik te achterhalen is gebruikssporenonderzoek noodzakelijk. De 

gebruikte zijde is zwart verkleurd als gevolg van lichte verbranding, het gebruik heeft 

47  Van Heeringen 1985.
48  Zie bv Hörter 1994, 15 en Holtmeyer-Wild 2000, 16.
49  Zie Graefe 2009, afb. 2. 
50  Houkes in prep a en Houkes in prep b.

Figuur 8.2 
Wetsteen van fylliet (v. 120).
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hierna pas plaats gevonden. Ook de breuk heeft na verbranding plaatsgehad, maar of 

de steen ook na het gebruik als napjessteen is gebroken kan niet worden vastgesteld. 

Mogelijke polijststeen
Een rolsteen van zeer fijne kwartsitische zandsteen heeft een sterk glanzende vlakke 

zijde, die gebruikt lijkt te zijn als polijststeen, bijvoorbeeld voor het polijsten van 

aardewerk (v. 140). Helemaal zeker is de interpretatie niet. De steen is door verhitting 

sterk gecraqueleerd en de glans zou ook nog het resultaat kunnen zijn van deze 

verhitting, waardoor ook een verglaasd oppervlak kan ontstaan. De steen meet 51 x 39 

x 26 mm.

Werktuigen van vuursteen
Drie werktuigen van vuursteen zijn een opvallende verschijning voor een ijzertijdvind-

plaats. Toch wordt in het rivierengebied in de ijzertijd sporadisch nog steeds vuursteen 

bewerkt en gebruikt.51 Het enige ‘formele’ werktuig is een afslagschrabber, gemaakt 

op een onregelmatige afslag van bruine, grove vuursteen met een gerold oppervlak 

(v. 105). De twee overige werktuigen zijn beide vorstsplijtstukken, waarop enkele 

retouches zijn aangebracht; duidelijk ad hoc gemaakte stukken. 

Bewerkingsafval
Bewerkingsafval is slechts sporadisch aanwezig. Er zijn slecht drie afslagen gevonden: 

1 van vuursteen en 2 van kwartsiet. Kernen ontbreken. Een forse afslag van 73 x 56 x 

32 mm is, getuige het gerolde dorsale oppervlak, geslagen van een rolsteen van fijne, 

donkergrijze kwartsiet (v. 111). De tweede afslag van kwartsiet is eveneens van een 

rolsteen. Hij is bipolair geslagen; er zijn twee duidelijke, tegenover elkaar gelegen 

inslagpunten zichtbaar en de afslag is rood verbrand. 

8.3.4 Conclusie

Het gevonden natuursteen sluit goed aan bij het beeld van een landelijke nederzetting 

uit de midden-ijzertijd. Een belangrijk deel van de assemblage bestaat uit tefriet. Van 

51  Verhart 2016, 194.

Figuur 8.3 
Napjessteen (v. 107).
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deze steensoort zijn niet alleen 16 maalsteenfragmenten behorend tot maximaal 

6 maalstenen gevonden, maar ook talloze brokstukken die vrijwel zeker ook tot 

maalstenen hebben behoord. De herkenbare fragmenten behoren alle tot maal-

steenliggers. Ze zijn hoogstwaarschijnlijk in de omgeving van Mayen in de Duitse 

Eifel geproduceerd en als eindproduct naar onze streken geëxporteerd. De overige 

artefacten zijn van rolstenen, die op de Utrechtse Heuvelrug kunnen zijn verzameld, 

in de nabijheid van de vindplaats. Twee maalsteenlopers en een afslag van een derde 

zijn gemaakt van rolstenen van rolstenen van zandsteen, waarmee maar weer eens 

duidelijk wordt dat de liggers en lopers van maalstenen niet per se van dezelfde 

steensoort hoeven te zijn. Lopers van tefriet worden opvallend weinig aangetroffen 

in Nederland. Dit beeld kan deels  vertekend zijn, omdat ze vaak onderbelicht worden 

in analyses. Het is echter niet uit te sluiten dat vooral liggers naar onze streken zijn 

verscheept. Naast maalstenen zijn enkele slijpstenen aangetroffen die waarschijnlijk 

gebruikt zijn voor het slijpen van snijdend gereedschap. Hiervoor zijn rolstenen van 

fijne zandsteen en fylliet gebruikt. Twee klopstenen van zandsteen en kwartsiet zijn 

mogelijk gebruikt voor het bewerken van (vuur)steen. 

Een opvallend artefact is een forse gebroken rolsteen van kwartsiet met een ‘napje’ 

van gesleten klopsporen. Deze steen kan zijn gebruikt voor het fijnwrijven van kleine 

hoeveelheid materiaal, of voor het kraken of fijnstampen van noten. Een kleine 

rolsteen met een sterk glanzende zijde is wellicht gebruikt als polijststeen, mogelijk 

voor aardewerk. Ook drie werktuigen van vuursteen vallen op; dit materiaal wordt niet 

geassocieerd met de ijzertijd. Toch worden in het rivierengebied wel vaker vondsten 

van ad hoc bewerkt vuursteen gedaan op ijzertijdvindplaatsen. Blijkbaar is het gebruik 

van vuursteen hier nog verassend lang in het collectieve geheugen blijven hangen.
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Dierlijke resten

J. van Dijk

9.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het archeozoölogisch onderzoek 

beschreven. In het PvE is daartoe een aantal vraagstellingen geformuleerd.52 Deze 

vragen zijn als volgt:

9. Welke uitspraken kunnen worden gedaan over de voedseleconomie van de 

nederzetting? Bevatten de vondstlagen nog resten van visresten?

25. Wat zijn de aanwijzingen voor veeteelt? Kunnen uitspraken worden gedaan over de 

samenstelling van de veestapel, gegevens over de leeftijdsopbouw, soortenvariatie en 

dergelijke?

26. Zijn op basis van macroscopisch onderzoek van onverbrand zoogdierbot uitspraken te 

doen met betrekking tot de voedseleconomie, het belang van veeteelt, de uitwisseling 

van producten, slachttechnieken etc.?

27. Zijn er aanwijzingen voor een aanvulling op het standaardmenu (vlees van vee en 

granen) in de vorm van wild, gevogelte, vis, wilde planten of vruchten?

Deze vragen zijn in twee thema’s samen te vatten, namelijk: 

· Voedselvoorziening: wat is er gegeten en hoe is het voedsel verkregen ?

· Veeteelt: welk gebruik is gemaakt van de dieren en zijn er aanwijzingen voor de 

uitwisseling van producten (uitruil)?

9.2 Materiaal en methoden

9.2.1 Beschrijving van de gekozen verzamelwijze en selectie

Het materiaal is voornamelijk met de hand verzameld. Er zijn enkele grondmonsters 

genomen,53 maar uit een scan van het vondstmateriaal uit deze monsters komt 

naar voren dat een archeozoölogische analyse weinig bruikbare informatie zal 

opleveren. Er is voor gekozen om alleen de aangetroffen visresten uit deze scan 

nader te onderzoeken. Daarnaast zijn in een botanisch monster nog enkele visresten 

aangetroffen. Deze visresten zijn op soort gebracht door prof. Van Neer.54 Het 

onderzoek naar het overige botmateriaal is uitgevoerd door Archeoplan Eco.55  

Aangezien in het onderzoek van het ijzertijdaardewerk uit de verschillende 

hoofdcontexten (met name de twee delen van de vondstlaag, de resgeul en de neder-

zettingssporen) een eenduidig dateringsbeeld en een  hoofdperiode van bewoning 

naar voren komen, is besloten om het botmateriaal van de vindplaats als een 

vondstcomplex te onderzoeken.

52  Goossens 2017.
53  V. 103 en v. 106 zijn afkomstig uit een restgeulvulling; v. 127 is afkomstig uit een vondstlaag die 

op de aangrenzende oever ligt.
54  Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.
55  Tijdens de analyse is gebruik gemaakt van de vergelijkingscollectie van Archeoplan Eco te 

Delft en de collectie van het Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archaeology (ACASA) 
van de Universiteit van Amsterdam.

9
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9.2.2 Beschrijving toegepaste analysemethoden en –technieken

Bij de analyse van de dierlijke fragmenten zijn van elk botfragment – indien mogelijk 

– gegevens genoteerd met betrekking tot dierklasse, familie, soort, skeletelement, 

leeftijd, sekse, fragmentatie, afmeting en specifieke kenmerken zoals hak- of 

snijsporen en sporen van verbranding, vraat of pathologische aandoeningen. De 

gegevens zijn opgeslagen in een databestand dat is opgebouwd conform het ROB 

Laboratoriumprotocol Archeozoölogie.56 

De zoogdierresten die niet meer op soort zijn te brengen, zijn ingedeeld naar 

diergrootte. Dit betreft onder meer resten uit de romp die door fragmentatie moeilijk 

aan een soort zijn toe te kennen, maar nog wel naar diergrootte zijn in te delen. 

Rund en paard behoren tot de grote zoogdieren en schaap/geit, varken en hond 

zijn middelgrote dieren. Otter is tot de kleine zoogdieren te rekenen. Het skelet van 

schapen en geiten lijkt sterk op elkaar en het is voor dit assemblage alleen mogelijk om 

één hoornpit met zekerheid aan schaap toe te wijzen. De overige resten zijn als schaap/

geit geregistreerd.

Naast het aantal resten is bij de zoogdieren ook het gewicht van de resten vastgelegd. 

Het gewicht is te beschouwen als een maat voor de hoeveelheid vlees om de botten.

9.2.3 Beschrijving uitwerkingsmethoden 

Een schatting van de leeftijd waarop de zoogdieren zijn geslacht (of gestorven) is 

enerzijds gedaan met behulp van de postcraniale (niet tot de schedel behorende) 

botten. Hiervoor zijn de vergroeiingstadia van de epifysen (groeischijven) van de 

pijpbeenderen en de platte beenderen zoals bekken en schouderblad genoteerd.57 

Anderzijds is de doorbraak, wisseling en slijtage van de gebitselementen gebruikt.58 De 

leeftijdsbepaling aan het paardengebit heeft plaatsgevonden door het meten van de 

kroonhoogte van de kiezen.59

De maten van de skeletelementen zijn genomen volgens de methode van Von den 

Driesch.60 De grootste lengtematen zijn gebruikt om de schofthoogte te berekenen.61 

De verdeling van de verschillende botfragmenten over de lichaamsdelen is in figuren 

weergegeven volgens de methode van Spenneman.62 Losse tanden en kiezen zijn 

daarbij buiten beschouwing gelaten. Bij de telling is de bovenkaak telkens samen 

genomen met de schedel en het tongbeen met de onderkaak. Uit de spreiding kan 

bijvoorbeeld blijken of sprake is van een onder- dan wel oververtegenwoordiging 

van lichaamsdelen, waardoor uitspraken met betrekking tot overmaat of gebrek aan 

respectievelijk consumptie- en slachtafval mogelijk worden. Het voordeel van deze 

methode is dat de klassen met de minste aantallen enigszins worden bevoordeeld, 

waardoor een lichte oververtegenwoordiging weg wordt gevlakt en een flinke overver-

tegenwoordiging ook daadwerkelijk opvalt.

Een overzicht van de aangetroffen skeletelementen, de leeftijdgegevens en de maten 

van de gedomesticeerde dieren zijn in bijlage VI vermeld. 

56  Lauwerier 1997.
57  Voor rund, paard, schaap/geit en varken: Habermehl (1975).
58  Voor de notatie van de slijtage (TWS) bij rund en varken: Grant 1982; de indeling van de leefti-

jdsgroepen bij rund en varken is gebaseerd op Hambleton (1999). 
59  Levine 1982.
60  Von den Driesch (1976) heeft een standaard voor het nemen van maten bij zoogdier- en 

vogelresten gedefinieerd.
61  Voor paard: May (1985), voor rund: Von den Driesch & Boessneck (1974) en Matolcsi (1971) en 

voor varken: Teichert (1974).
62  Spenneman 1985.
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9.2.4 Beschrijving kwaliteit en kwantiteit van het materiaal

In totaal zijn 1.749 dierlijke resten van zoogdieren met een totaal gewicht van bijna 

48 kg onderzocht. Door tijdens de analyse de fragmenten te passen zijn betere 

resultaten te behalen bij de determinatie. De passende fragmenten zijn als één 

skeletelement geteld. Op deze wijze blijven 1.358 elementen over. Het botmateriaal 

is deels te typeren als sterk, stevig en compact waarbij de buitenste laag grotendeels 

onbeschadigd is, en deels als breekbaar bot waarbij de buitenste laag afbladdert. De 

conservering is derhalve matig tot goed te noemen.63 De botresten zijn gemiddeld 

gefragmenteerd: iets meer dan de helft van de zoogdierresten (53,0%) is vertegen-

woordigd door 10% of minder van het oorspronkelijke botvolume (Tabel 9.1). De 

determinatiegraad is redelijk goed: 59,8% van de resten is op soort te brengen en 

16,9% is naar diergrootte in te delen. Bijna een kwart (23,4%) bestaat uit niet nader te 

specificeren botsplinters.

botvolume n %

0-10% 666 53,0

10-25% 268 21,3

25-50% 115 9,1

50-75% 100 8,0

75-100% 79 6,3

100% 29 2,3

subtotaal 1257 100,0

gebitselementen 78 5,8

totaal 1335  

9.3 Resultaten

Nagenoeg alle dierlijke resten dateren van de ijzertijd (n=1.347, Tabel 9.2). Slechts een 

kleine hoeveelheid is afkomstig uit de Romeinse greppel (n=8) of de greppel uit de 

Nieuwe tijd (n=3) en van deze resten is alleen een korte beschrijving opgenomen.

63  Conform specificatie OS11, KNA versie 4.0.

Tabel 9.1 
Fragmentatiegraad dierlijk bot (n = aantal 
elementen)

    ijzertijd
Romeinse 

tijd
Nieuwe 

tijd totaal  

Dierklasse Diersoort n HV n zeef n n n nAF g Nederlandse naam

zoogdier Bos taurus 516 - 2 3 521 740 31.425,6 Rund

  Equus caballus 131 - 3 - 134 224 12.238,8 Paard

  Ovis aries 1 - - - 1 1 21,0 Schaap

  Ovis aries / Capra hircus 110 - 2 - 112 150 1.129,0 Schaap/Geit

  Sus domesticus 36 - - - 36 51 696,8 Varken

  Canis familiaris 3 - - - 3 3 52,4 Hond

  Lutra lutra 1 - - - 1 2 3,3 Otter

  Cervidae 1 - - - 1 1 4,2 Hertachtigen

  large mammal (LM) 168 - 1 - 169 194 1.608,1 Grote zoogdieren

  medium mammal (MM) 56 - - - 56 56 192,5 Middelgrote zoogdieren

  mammal, indet. 312 - - - 312 315 414,9 Zoogdieren

vogel aves indet. 1 - - - 1 1 - Vogels

vis Cyprinidae - 2 - - 2 2 - Echte karpers

  Esox lucius - 6 - - 6 6 - Snoek

  pisces, indet - 3 - - 3 3 - Vissen

totaal   1.336 11 8 3 1.358 1.749 47.786,6  

Tabel 9.2 
Dierlijk bot: spectrum (n= aantal elementen; 
nAF = aantal fragmenten; g = gewicht in gram; 
HV = handverzameld; zeef = uit zeefresidu).
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9.3.1 IJzertijd

De handverzamelde resten zijn afkomstig van diverse zoogdieren en een vogel. Helaas 

is het pijpbeenfragment van de vogel niet aan een soort toe te wijzen. Dankzij het 

zeven van enkele grondmonsters zijn ook visresten aangetroffen. 

Onder de zoogdieren zijn de gedomesticeerde soorten rund, paard, schaap/geit en 

varken aanwezig. Daarnaast zijn er ook resten van wild aangetroffen, namelijk de 

onderkaak van een otter en een geweifragment van een hertachtige. 

Rund
Rund is door de meeste resten vertegenwoordigd (N= 516). De resten zijn afkomstig 

uit alle lichaamsdelen: de kop, de romp, de voor- en de achterpoot en de voet. 

Met name de onderkaak is goed vertegenwoordigd (Figuur 9.1). Andere kopdelen 

zoals de hersenschedel en de bovenkaak zijn weinig aanwezig. Enerzijds heeft de 

grote hoeveelheid onderkaken te maken met de goede herkenbaarheid, ook bij 

fragmentatie,  van dit skeletelement. Bijna de helft van de onderkaakfragmenten is 

vertegenwoordigd door nog geen 10% van de totale kaak. Anderzijds zijn er gewoon 

veel onderkaken aanwezig, hetgeen ook blijkt uit de 30 kaken die gebruikt kunnen 

worden voor een leeftijdsbepaling.

De elementen uit de voor- en achterpoten zijn ook ruim en bovendien vrij gelijkmatig 

vertegenwoordigd. Van de voet zijn vooral de grote elementen zoals het middenhands- 

en -voetsbeen in ruime mate aanwezig. De kleine elementen zoals de voetwortel-

beentjes en de teenkoten zijn minder goed gerepresenteerd. De handwortelbeentjes 

en de tweede teenkoot ontbreken zelfs geheel. Wat echter vooral in het oog springt 

bij de verdeling van de skeletelementen is het geringe aantal wervels. Ook bij de 

naar diergrootte ingedeelde fragmenten ontbreken de wervels van grote zoogdieren 

nagenoeg. De ribben zijn in deze groep wel aanwezig. Mogelijk kan de onevenredige 

verdeling van skeletelementen worden verklaard doordat niet de hele nederzetting is 

opgegraven.

Voor de leeftijdsbepaling zijn 156 postcraniale skeletelementen en 30 onderkaken 

beschikbaar.

Uit de postcraniale leeftijdsbepaling komt naar voren dat er geen resten zijn 

aangetroffen van runderen die in het eerste jaar zijn geslacht of gestorven (Figuur 9.2). 

Figuur 9.1 
Verspreiding van de skeletelementen over 
het runderskelet. Legenda categorie-indeling 
volgens Spenneman: klasse 2: 1-6 resten, 
klasse 3: 7-26 resten, klasse 4: 26-58 resten, 
klasse 5: 59-104 resten (De ribben zijn niet op 
soort gebracht en derhalve niet ingekleurd in 
de figuur).
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In de volgende leeftijdsgroepen is telkens tussen de 7,0-15,2% van de dieren aan hun 

einde gekomen, maar het merendeel van de dieren (63,9%) is ouder geworden dan vier 

jaar. 

De leeftijdsbepaling met behulp van de onderkaken laat een ander beeld zien. Daaruit 

blijkt dat in de eerste acht maanden van hun leven een klein deel van de dieren (6,7%) 

aan hun einde is gekomen (Figuur 9.3). In de daarop volgende leeftijdsgroepen is 

telkens ongeveer een kwart van de dieren (tussen de 23,3-36,7%) geslacht. Slechts een 

vijfde deel (20,0%) van de dieren kwam pas in of na het vierde levensjaar onder het 

mes. 

Het verschil tussen de beide leeftijdsbepalingen heeft waarschijnlijk te maken met 

de conservering van het botmateriaal en de differentiële verwering van postcraniale 

resten en onderkaken. Het skelet van jonge dieren is poreus en gevoelig voor 

verwering en het is de verwachting dat vooral de postcraniale botten uit de eerste 

leeftijdsgroep (< 10 maanden) zijn ondervertegenwoordigd. De kaken, of eigenlijk de 

gebitselementen, zijn meer resistent. Het is aannemelijk dat de onderkaken een beter 

beeld van het aandeel jong geslachte dieren laat zien.

Aan de hand van de grootste lengte van zeven complete pijpbeenderen zijn 

schofthoogtes berekend die variëren tussen de 100-116 cm. De gemiddelde 

schofthoogte bedraagt 107,6 cm.
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Figuur 9.2 
Leeftijdsopbouw van de runderen, postcra-
niaal.
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Figuur 9.3 
Leeftijdsopbouw van de runderen, gebit.
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Op diverse botten zijn slachtsporen aanwezig. Een hoornpit is los gehakt van de 

schedel. Tevens lopen dwars door de pijpbeenderen (zoals bij het dijbeen, het 

opperarmbeen en het scheenbeen) haksporen, maar ook dwars door het schouderblad. 

Op een onderkaak is een hakspoor te zien ter hoogte van het gewricht. De 

middenhands- en -voetsbenen zijn veelal in de lengte doorgehakt, evenals de wervels. 

De bekkens zijn in meerdere stukken gehakt. Ook snijsporen komen voor, bijvoorbeeld 

op een sprongbeen, een teenkoot en meerdere middenvoetsbenen. Daarnaast zijn op 

de schacht van pijpbeenderen snijsporen zichtbaar evenals op een onderkaak.

Vijf runderresten vertonen afwijkingen. Bij een onderkaak is de wortelholte van een 

kies (M2) dicht gegroeid. Hetzelfde is gebeurd met de wortelholtes van een valse 

en een ware kies (resp. P4 en M1) in een andere onderkaak. Dit dichtgroeien geeft 

aan dat de kiezen al tijdens het leven zijn uitgevallen of verwijderd. Mogelijk was in 

deze gevallen sprake van parodontitis waarbij als gevolg van tandvleesontstekingen 

de wortelholtes zijn vergroot en de kiezen zijn uitgevallen.64 Een kies (M3) uit een 

andere onderkaak is anders gevormd dan ‘normaal’, in plaats van drielobbig is de 

kies tweelobbig. Dit heeft meestal een genetische oorzaak.65 Twee voetwortelbeen-

tjes uit een rechtervoet zijn met elkaar vergroeid. Deze vergroeiing wordt ankylosis 

genoemd en wordt veelal veroorzaakt door artrose (aandoening van het kraakbeen), 

veelal als gevolg van overbelasting door zware arbeid.66 Tot slot staat de richel (spina) 

van een schouderblad sterk naar buiten gericht. Het is niet duidelijk waardoor dit is 

veroorzaakt. 

Paard
Paard is vertegenwoordigd door skeletelementen uit alle lichaamsdelen: de kop, 

de romp, de voor- en de achterpoot en de voet (N=131). De verdeling van de 

skeletelementen lijkt op die van rund. De voor- en de achterpoot en de voet zijn goed 

vertegenwoordigd met uitzondering van de hand- en voetwortelbeentjes. Elementen 

uit de kop en de romp zijn in mindere mate aanwezig. 

Er zijn 49 skeletelementen geschikt voor een leeftijdsbepaling en daaruit komt naar 

voren dat er weliswaar enkele paarden zijn gestorven of geslacht in de eerste drie 

levensjaren, maar dat het merendeel ouder is geworden dan 3,5 jaar (Figuur 9.4). 

Hoeveel ouder deze dieren zijn geworden, is enigszins af te lezen uit de leeftijdsbe-

paling door middel van de kroonhoogtes van de kiezen. Een bovenkaak is van een 

64  Bartosiewicz 2013.
65  O’Connor 2000, 121.
66  Baker & Brothwell 1980.
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dier dat een leeftijd heeft bereikt van 7-11 jaar. Twee onderkaken zijn van dieren die 

zijn doodgegaan op een leeftijd van 6-8 jaar en 7-11 jaar. Een losse kies komt uit een 

onderkaak van een dier dat is gestorven toen het 6-7 jaar oud was en twee kiezen zijn 

van dieren die 9-10 jaar oud zijn geworden. 

De grootste lengtes die zijn gemeten aan acht complete pijpbeenderen duiden op 

schofthoogtes tussen de 128-140 cm. De gemiddelde schofthoogte bedraagt 133,9 cm.

Op enkele resten zijn hak- en snijsporen te zien. Haksporen zijn aanwezig op een eerste 

nekwervel, dwars op de schacht van een scheenbeen en een middenhandsbeen en op 

het heupbeen van een bekken. Op een opperarmbeen en rondom het proximale deel 

van een eerste teenkoot zijn snijsporen te zien. 

Schaap/geit
Een nagenoeg complete hoornpit is van een schaap. Van de overige resten is niet 

met zekerheid te zeggen of het schaap is of geit (N= 110). De resten zijn afkomstig 

uit de kop, de romp, de voor- en de achterpoot en de voet. De romp, de voor- en de 

achterpoot en de voet – inclusief de hand- en voetwortelbeentjes - zijn goed verte-

genwoordigd. De kop is vooral gerepresenteerd door (fragmenten uit) de onderkaak. 

Fragmenten van de bovenkaak of schedel zijn nauwelijks aanwezig. Voor het maken 

van een (grove) leeftijdsopbouw zijn 22 postcraniale skeletresten beschikbaar. De 

helft van de dieren is geslacht in de eerste twee levensjaren. In de daaropvolgende 

leeftijdsgroep van 24-42 maanden is 12,5% van de dieren geslacht. Iets meer dan een 

derde deel van de dieren is ouder geworden dan 42 maanden. 

Acht onderkaken van schaap/geit wijzen eveneens uit op welke leeftijd de dieren zijn 

geslacht. Een kaak is van een dier dat is gestorven of geslacht, toen het nog geen twee 

maanden oud was. Twee kaken zijn afkomstig van dieren die slechts een leeftijd van 

2-6 maanden hebben bereikt. Een kaak is van een dier dat is geslacht tussen de 6-12 

maanden en drie van dieren die tussen de 1-2 jaar oud zijn geworden. Daarnaast is 

nog een kaak van een dier van 2-3 jaar oud aanwezig. Samengenomen zijn de meeste 

dieren in de eerste twee levensjaren aan hun einde gekomen. Er zijn nauwelijks 

slachtsporen waargenomen op de resten; slechts een opperarmbeen vertoont een 

snijspoor.

Varken
De varkensresten zijn afkomstig uit de kop, de voor- en de achterpoot (N= 36). 

Skeletelementen uit de romp en de voeten ontbreken. Een deel van de rompresten 

- vooral ribfragmenten - die zijn ingedeeld bij middelgroot zoogdier zijn mogelijk 

afkomstig van varken. Negen postcraniale resten zijn van dieren die zijn geslacht op 

een leeftijd tussen de 12-42 maanden. Twee van deze resten zijn van dieren die rond 

de 42 maanden oud zijn geworden. Elementen van heel jonge dieren (jonger dan 12 

maanden) en oude dieren (ouder dan 42 maanden) ontbreken. Drie onderkaken zijn 

geschikt voor een leeftijdsbepaling en zij zijn van varkens die 14-21 maanden oud 

zijn geworden. Met behulp van een compleet opperarmbeen is voor een dier een 

schofthoogte te berekenen van 68,5 cm. Op de varkensbotten zijn geen slachtsporen 

waargenomen. 

Hond
De geringe resten van hond komen uit de voor- en de achterpoot (N= 3). Een van de 

dieren is ouder geworden dan negen maanden, maar nadere informatie over de sterf-

teleeftijden van de honden is niet voorhanden.
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Wilde zoogdieren
Wilde zoogdieren zijn vertegenwoordigd door een fragment van de onderkaak van een 

otter en een geweifragment van een hertachtige. Helaas is het geweifragment te klein 

om aan een soort toe te wijzen. Er zijn geen bewerkingssporen op te zien.

Vraat- en brandsporen
Op 68 zoogdierresten (5,1%) zijn vraatsporen zichtbaar, die deels door honden zijn 

aangebracht. 

Een klein deel van de zoogdierresten (2,7%, n=36) is in aanraking geweest met vuur. 

Vis
Onder de visresten zijn snoeken en leden van de karperfamilie (Cyprinidae) aanwezig. 

Binnen die familie zijn de skeletelementen van de karperachtigen niet nader aan een 

specifieke soort toe te schrijven. Zowel de snoek als de cypriniden zijn zoetwatervissen. 

De snoek is een echte roofvis. 

Aan de hand van de bekende afmetingen van enkele vissen in de vergelijkingscol-

lectie van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen is een indruk 

verkregen van de standaardlengte van de vissen. De standaardlengte van een vis is 

de afstand tussen de snuit en de laatste wervel (dus exclusief de staartvin). De lengte 

van de snoeken varieert tussen de 35-55 cm en daarmee zijn de snoeken van redelijk 

formaat voor consumptie. Gebaseerd op een recente inventarisatie van de verhouding 

tussen lengte en gewicht wogen de snoeken tussen de 1-2 kg.67 De karperachtigen zijn 

20-30 cm lang. 

9.3.2 Romeinse tijd

In het Romeinse greppelsysteem zijn resten van rund (N= 2), paard (N= 3) en schaap/

geit (N= 2) aangetroffen. De runderresten zijn afkomstig uit de kop en de achterpoot. 

Een scheenbeen is van een dier dat niet ouder is geworden dan 30 maanden.

De paardenresten komen uit de kop, de achterpoot en de voet. Er is een leeftijdsbe-

paling mogelijk met een middenvoetsbeen. Dit dier is niet ouder geworden dan 15 

maanden.

Van schaap/geit zijn resten uit de kop en de achterpoot aanwezig. Een scheenbeen is 

van een dier dat ouder is geworden dan 15 maanden. Dit scheenbeen vertoont tevens 

distaal een hakspoor dat is ontstaan tijdens het doorhakken van het enkelgewricht. 

9.3.3 Nieuwe tijd

De botresten uit de Nieuwe tijd zijn afkomstig van rund en representeren de voorpoot 

en de voet. Een distaal onvergroeid spaakbeen is van een dier dat niet ouder is 

geworden dan 48 maanden. Op het distale gewricht van een middenhandsbeen zijn 

vraatsporen te zien. 

9.4 Discussie en interpretatie

9.4.1 Voedselvoorziening in de ijzertijd

De matig tot goed geconserveerde botresten zijn vooral afkomstig van de gebruikelijke 

consumptiesoorten zoals runderen, schapen/geiten en varkens en vertonen deels 

67  De Laak & Van Emmerik 2006, 32.
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slachtsporen. Het is derhalve aannemelijk dat de resten voedselafval vertegenwoor-

digen. Uitgaande van de verhouding tussen de gebruikelijke consumptiesoorten 

is rundvlees het meest gegeten gevolgd door het vlees van schapen/geiten (14%). 

Varkensvlees kwam het minst vaak op tafel (4,5%). 

Op de paardenbotten zijn eveneens hak- en snijsporen aangetroffen. De slachtsporen 

bevinden zich zowel op de vleesrijke als op de vleesloze delen. Er zijn proportioneel 

evenveel sporen aanwezig op de paardenbotten als op de runderbotten (resp. 4,6% 

tegenover 5,4%). Naast de slachtsporen kan ook de mate van fragmentatie een 

indicatie geven of paardenvlees is gegeten. De botten van rund, hét consumptiedier bij 

uitstek, zijn meestal sterk gefragmenteerd want om een dergelijk groot dier te kunnen 

eten moet het in vele stukken worden gehakt. Het paard is qua grootte te vergelijken 

met rund. Indien het paard is gebruikt voor de consumptie is de verwachting dat 

de fragmentatiegraad van de runder- en paardenbotten ongeveer gelijk ligt. De 

paardenbotten in deze assemblage zijn iets minder sterk gefragmenteerd dan de 

runderbotten, maar het verschil is niet groot (Tabel 9.3). Samen met de slachtsporen 

is consumptie van paardenvlees daarom wel aannemelijk. In andere gelijktijdige 

vindplaatsen zijn eveneens aanwijzingen gevonden dat paardenvlees is gegeten.68 

Behalve vlees is ook vis gegeten, in ieder geval snoek en karperachtigen. Misschien 

is ook gevogelte gegeten, maar het ene vogelbotje levert geen nadere informatie 

hierover. 

  rund paard

botvolume n % n %

0-10% 145 30,5 28 23,7

10-25% 149 31,4 30 25,4

25-50% 65 13,7 17 14,4

50-75% 63 13,3 13 11,0

75-100% 39 8,21 19 16,1

100% 14 2,95 11 9,3

subtotaal 475 100 118 100,0

gebitselementen 41   13  

totaal 516   131  

Slachtmethode
De hak- en snijsporen op de runderresten geven een indruk hoe het slachten in zijn 

werk ging. Helaas is aan de botten niet af te lezen op welke manier de dieren precies 

zijn gedood. Een veel gebruikte methode is om het dier te verdoven door middel van 

een harde klap op de kop. Na deze verdoving wordt de hals doorgesneden of een 

messteek in het hart gegeven. De volgende stadia van de slacht zijn wel zichtbaar op 

de botten in dit assemblage. De hoorn is verwijderd en het dier is onthuid. Vervolgens 

is het karkas verdeeld door de wervelkolom in de lengte door te hakken en daarna zijn 

de karkasdelen verder opgedeeld en in kleine stukken gehakt. Vervolgens is het vlees 

van de botten verwijderd en zijn sommige botten open gehakt voor de mergextractie. 

9.4.2 Veeteelt in de ijzertijd

De leeftijd waarop de runderen zijn geslacht geeft informatie over het doel waarvoor 

ze tijdens het leven voor zijn gebruikt. In Culemborg zijn in alle leeftijdsgroepen dieren 

geslacht en dit is een indicatie dat de dieren voor meerdere doeleinden zijn gebruikt. 

De kalfjes zijn mogelijk een natuurlijke dood gestorven, maar ze kunnen ook zijn 

geslacht zodat de melk voor menselijke consumptie beschikbaar was. Bij de jonge 

68  Prummel 1991, 255; Van Dijk 2007, 12.

Tabel 9.3 
Fragmentatiegraad bij rund en paard 
(n= aantal elementen).
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runderen die in het tweede jaar zijn geslacht en de runderen in de daarop volgende 

leeftijdsgroep (2-4 jaar) was vooral het vlees van belang. De oudere runderen zijn 

ingezet voor de instandhouding van de kudde, de melkproductie en de trekkracht 

voordat uiteindelijk ook zij onder het mes kwamen. Een van de runderen vertoont een 

pathologische afwijking aan de rechtervoet die mogelijk is ontstaan door een gebruik 

als trekdier. 

De schapen/geiten zijn vooral op jonge leeftijd tussen 0-2 jaar geslacht. Hieronder 

kunnen zich dieren bevinden die een natuurlijke dood zijn gestorven, maar ook 

dieren die zijn geslacht zodat de melk beschikbaar bleef voor de mens. De dieren in 

de volgende leeftijdsgroep (2-3,5 jaar) zijn vooral voor hun vlees gehouden en van 

de oudere dieren (> 3,5 jaar) kan de melk en de wol gebruikt. Gezien de slachtleeftijd 

speelde de vleesproductie een belangrijke rol bij het houden van de schapen/geiten. 

Dat paardenvlees werd gegeten, betekent niet dat deze dieren vooral voor dit doel 

zijn gehouden. Er waren enkele jonge dieren (< 3 jaar) aanwezig, maar het merendeel 

betreft oudere dieren waaronder dieren die leeftijden van zes jaar of ouder hebben 

bereikt. Jonge paarden zijn nog niet bruikbaar als werkdier. De africhting van paarden 

begint als ze ongeveer drie jaar oud zijn en duurt ook ca. drie jaar. Paarden van tien tot 

twaalf jaar oud zijn goed bruikbaar voor het berijden of het dragen van lasten.69 Uit de 

leeftijdsopbouw en het hoge aandeel paardenresten mag worden herleid dat er in de 

nederzetting niet alleen paarden zijn gebruikt als rij- en lastdier, maar ook zijn gefokt 

en afgericht. 

Varkens leveren nauwelijks andere producten dan vlees en spek en de leeftijd waarop 

zij zijn geslacht ligt derhalve niet hoog.

Naast deze gedomesticeerde diersoorten is ook gebruik gemaakt van wilde zoogdieren 

in de nederzetting. De otter is hoogstwaarschijnlijk gevangen voor zijn pels hoewel 

zijn vlees ook voor consumptie kan zijn gebruikt. Er zijn geen botresten van herten 

aangetroffen; mogelijk is het geweifragment van edelhert afkomstig van een 

afgeworpen gewei. 

9.4.3 Regionale vergelijking voor de ijzertijd

Het complex dierlijk bot van vindplaats Culemborg-Pavijen V komt goed in aanmerking 

voor een vergelijking met andere vindplaatsen in de omgeving en de regio daarbuiten. 

Hoewel in onderhavige plangebied en in het plangebied net ten noorden hiervan (Hoge 

Prijs, Parijsch-Zuid) diverse archeologische onderzoeken hebben plaatsgevonden 

waarbij (uitgebreide) nederzettingsterreinen uit de ijzertijd zijn aangetroffen, is alleen 

het dierlijke botmateriaal van de vindplaats Pavijen V volledig archeozoölogisch 

onderzocht. Het dierlijk botmateriaal (n=362) dat is aangetroffen tijdens het proefsleu-

venonderzoek in 2014 is alleen gewaardeerd.70 Helaas geldt dat ook voor de bijna 6000 

resten van vindplaats 6 (Hoge Prijs, Parijsch-Zuid).71 De grote hoeveelheid botresten en 

de stratigrafisch goed van elkaar te scheiden perioden bieden juist bij deze vindplaats 

een unieke kans om meer inzicht te krijgen in de (midden-) ijzertijd samenlevingen 

in de regio. Desondanks is bij de uitwerking van deze vindplaats ervoor gekozen om 

de vraagstellingen met betrekking tot de economische bestaansmiddelen weinig 

aandacht te geven. 

Weliswaar niet in de directe omgeving van Culemborg, maar wel in het Utrechts 

-Gelders rivierengebied is het botmateriaal van zeven gelijktijdige nederzettingen 

69  McBane 1997.
70  Knippenberg 2015.
71  Verhelst et al 2015.
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archeozoölogisch onderzocht. Bij twee vindplaatsen gaat het om een flinke 

hoeveelheid, namelijk Kesteren-De Woerd en Meteren-Lage Blok. De vindplaats 

Meteren-Lage Blok ligt ca. 20 km ten zuiden van Culemborg. Het grootste deel 

(91%) van de ruim 20.000 dierlijke resten die tijdens de opgraving zijn gevonden, 

is handmatig verzameld en een klein deel (9%) is uit zeefmonsters afkomstig.72 

Ook tijdens de opgraving van de vindplaats Kesteren-De Woerd, ca. 30 km ten 

oosten van Culemborg, is het bot niet alleen met de hand verzameld, maar zijn ook 

grondmonsters gezeefd (2 mm maaswijdte).73 Hier zijn ruim 2000 resten onderzocht.

Verder oostelijk hebben twee nederzettingen wat minder dierlijk materiaal opgeleverd: 

Nijmegen (vindplaats P9/57) en Herwen. Wel is bij Nijmegen-P9/57 de inhoud van een 

kuil gezeefd over maaswijdtes van 5, 2 en 1 mm en zijn er visresten gevonden.74 Tijdens 

de opgraving van de vindplaats te Herwen is niet gezeefd. 

De vindplaats Houten-Terrein 9 ligt ten noorden van Culemborg. Tijdens deze 

opgraving zijn 650 dierlijke resten met de hand verzameld.75 

Ten zuidoosten in Oss liggen nog twee kleine midden-ijzertijdvondstcomplexen, 

namelijk Mikkeldonk en Ussen. De conserveringsomstandigheden waren hier slecht 

voor het botmateriaal en alleen op de dieper gelegen plekken is het bot in enige mate 

door het grondwater geconserveerd. Tijdens deze opgravingen zijn de contexten niet 

gezeefd.76 

Voedselvoorziening
In nagenoeg alle nederzettingen is rund het meest voorkomende consumptiedier 

(Figuur 9.5). Alleen in Nijmegen is het aandeel rund net zo hoog als het aandeel 

schaap/geit. Mogelijk is hier de verhouding tussen de soorten vertekend door het 

geringe aantal resten, want: uitgedrukt in gewicht is het aandeel rund viermaal hoger 

dan het aandeel schaap/geit bij deze vindplaats. Door de slechte omstandigheden in 

de beide vindplaatsen van Oss is het aandeel rund en paard daar relatief oververte-

genwoordigd.77 Varken representeert op de meeste vindplaatsen het kleinste aandeel 

onder de drie gebruikelijke consumptiesoorten.  

Wild is nauwelijks aangetroffen. Behalve de otter in Culemborg-Pavijen V is nog 

edelhert aanwezig in Meteren-Lage Blok, Oss -Mikkeldonk en Oss-Ussen. Het relatief 

grote aantal resten edelhert in Oss-Mikkeldonk is mogelijk afkomstig van een schedel 

met gewei van één individu. In Oss-Ussen betreft het een onderkaak. In Meteren is niet 

alleen gewei, maar ook een ellepijp en een onderkaakskies van edelhert gevonden. 

Vogels zijn eveneens nauwelijks aangetroffen. Alleen in Meteren-Lage Blok en 

Houten-Terrein 9 is het gevogelte op soort te brengen; het  bestaat uit gans, eend, 

aalscholver en zeearend. Of de zeearend voor de consumptie of voor andere 

doeleinden is gevangen, is niet bekend. 

De jacht en de vogelvangst lijkt nauwelijks een bijdrage te hebben geleverd aan de 

voedselvoorziening. 

Dankzij het zeven van grondmonsters tijdens de opgravingen van Culemborg-Pavijen 

V, Kesteren-De Woerd, Meteren-Lage Blok en Nijmegen-P9/57 is enige informatie 

over de visconsumptie verkregen. In alle vier de nederzettingen zijn karperachtigen 

gegeten, waaronder rietvoorn en zeelt. In Nijmegen-P9/57 stond ook blankvoorn 

op het menu. Andere zoetwatervissen die zijn gegeten, zijn snoek, baars, paling en 

72  Buitenhuis & Halici 2002.
73  Zeiler 2001.
74  Van Dijk 2016.
75  Esser & Van Dijk 2004.
76  Ussen: Lauwerier & IJzereef 1994, Mikkeldonk: Van Dijk 2010.
77  Lauwerier & IJzereef 1998, 235.
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pos. Deze zoetwatersoorten uit de brasemzone kunnen in de directe omgeving van 

de nederzetting zijn gevangen in kreken en geulen. Dit geldt ook voor de paling, 

een katadrome soort die zich voortplant in zee maar het grootste deel van zijn leven 

doorbrengt in het zoete water. 

De zalm/zeeforel en steur zijn anadrome soorten. Deze vissen zijn gevangen in de 

grote rivieren die in direct contact stonden met de zee. Anadrome vissen zwemmen in 

het voorjaar en de vroege zomer de rivieren op naar de paaigronden. 

Hoe groot de bijdrage van visvangst aan de voedseleconomie is geweest, is lastig te 

zeggen. De hoeveelheid vis in Meteren is vooral een gevolg van de verzamelwijze.

   
Culemborg 

Pavijen V
Kesteren

De Woerd
Meteren 

Lage Blok
Nijmegen 

P9/57
Houten 

Terrein 9
Oss 

Mikkeldonk
Oss 

Ussen

handverzameld 
en zeef diersoort n n n n n n n

wild edelhert - - 3 - - 18 1

  otter 1 - - - - - -

vogel (grauwe) gans - - 2 - 1 - -

  eend - - 2 - - - -

  zeearend - - 1 - - - -

  aalscholver - - 1 - - - -

vis rietvoorn - 1 4 - - - -

  blankvoorn - - - 4 - - -

  zeelt - 1 2 8 - - -

  karperachtige 2 8 16 46 - - -

  snoek 6 4 18 4 - - -

  baars - - 5 1 - - -

  pos - - - 8 - - -

  paling - 2 8 - - - -

  steur - - 1 - 1 - -

  zalm/zeeforel - - 39 - - - -

Veeteelt
De vindplaatsen Nijmegen, Herwen, Oss-Mikkeldonk en Oss-Ussen hebben te weinig 

inzicht in de slachtleeftijden opgeleverd om uitspraken te doen over het gebruik van de 

dieren.

In Meteren, Houten en Kesteren was de vleesproductie een belangrijke doelstelling 

binnen de runderteelt. Daarnaast zijn ook oude runderen ingezet als trekdier en 

voor de instandhouding van de kudde. Voor Culemborg is geen duidelijke nadruk te 

zien op vleesproductie; de runderen zijn voor alle doeleinden gehouden. Duidelijke 

aanwijzingen voor melkproductie in de vorm van veel kalverbotten is in geen van de 

nederzettingen gevonden. De schapen/geiten zijn (net als de varkens) vooral gehouden 

voor hun vlees; de productie van wol speelde geen hoofdrol bij de schapen.
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Figuur 9.5 
Verhouding tussen rund, schaap/geit, varken 
en paar bij midden-ijzertijd vindplaatsen in 
het rivierengebied.

Tabel 9.4 
Overzicht van de wilde soorten, de 
vogel- en de vissoorten bij ned-
erzettingen in het rivierengebied 
(n= aantal elementen).
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Er is verondersteld dat de runderen behalve een economische rol ook een rol in sociale 

transacties hebben gespeeld, bijvoorbeeld bij de uitwisseling tussen ijzertijdgemeen-

schappen onderling.78 Mogelijk is een dergelijke culturele rol ook voor het paard 

weggelegd. Het aandeel paard is in het rivierengebied nagenoeg overal hoog, en in 

Oss-Ussen is het aandeel paard (35,1%) zelfs zeer hoog. In de midden-ijzertijd komt 

dit vooral in het rivierengebied voor; in de nederzettingen in West-Nederland stijgt het 

aandeel paard meestal niet boven de 5%.79 Behalve een hoog aandeel paard zijn in 

Meteren, Houten, Kesteren en Culemborg resten van jonge paarden gevonden en zoals 

hierboven ook voor Culemborg is beargumenteerd, is dit een aanwijzing dat paarden 

werden gefokt. Mogelijk zijn deze dieren niet alleen voor eigen gebruik gefokt maar 

werden ze ook uitgeruild. Een speciale status voor het paard in de ijzertijd is al eerder 

geopperd.80 

9.5 Conclusie

In de midden-ijzertijdnederzetting van Culemborg-Pavijen V bestond de dierlijke 

component van het voedsel vooral uit het vlees van runderen en schapen/geiten. 

Het aandeel varkensvlees in het menu was gering. Een enkele keer is ook paard 

gegeten. De consumptie van vlees werd afgewisseld met zoetwatervis, zoals snoek 

en karperachtigen, en mogelijk gevogelte. Hoe groot de rol van de jacht, vis- en 

vogelvangst is geweest is niet vast te stellen. 

Het menu van de bewoners van de nederzetting wijkt weinig af van het menu elders 

in het Utrecht-Gelders rivierengebied. Behalve het vlees van de drie gebruikelijke 

consumptiedieren zijn aanwijzingen gevonden voor de consumptie van edelhert, 

gevogelte zoals gans, eend en aalscholver en vissen zoals karperachtigen (blankvoorn, 

rietvoorn, zeelt), snoek, baars, pos, paling, steur en zalm/zeeforel. 

De runderen zijn gehouden voor alle doeleinden: het leveren van melk, kalveren, 

trekkracht en vlees. In andere nederzettingen zijn aanwijzingen gevonden dat vooral 

de vleesproductie belangrijk was bij het houden van runderen. De schapen/geiten zijn 

voor het vlees gehouden. 

Er zijn ook paarden gefokt en afgericht. Ondanks dat hun vlees werd gegeten was 

dat niet het voornaamste doel om paarden te houden. Een gebruik als rij- en lastdier 

ligt meer voor de hand. Ook in de andere nederzettingen in het rivierengebied is het 

aandeel paard hoog en zijn er aanwijzingen dat er paarden zijn gefokt en afgericht. 

Mogelijk hadden de dieren een speciale status en speelden ze een rol in uitwisselings-

netwerken, net zoals eerder is verondersteld voor de runderen in de midden-ijzertijd.  

78  Van Dijk & Groot 2013: 182-184
79  Van Dijk 2015.
80  IJzereef, Laarman & Lauwerier 1989: 261-262, Lauwerier & IJzereef 1994:236, Van den Helm & 

Van Dijk 2017.
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Metaal

De opgraving van vindplaats Pavijen V heeft slechts één metaalvondst opgeleverd. 

In de vondstlaag (S9000) tegen de noordflank van restgeul 1 (put 11) is  een bronzen 

naald van een fibula aangetroffen. Het betreft een 6,1 cm lange naald met aan een 

uiteinde twee windingen van de veer (v. 123, Figuur 10.1). Dergelijke naalden komen al 

voor op fibulae vanaf ca. 750 v. Chr. (zogenaamde Hallstatt-fibula), maar worden ook 

op diverse typen Romeinse fibulae aangetroffen en de vondst heeft daarom weinig 

daterende waarde.81

81  Heeren & Van der Feijst 2017.

Figuur 10.1 
Bronzen naald (v. 123) (Foto: Restaura).

10
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Hout

E.E. van Hees

11.1 Inleiding

In de zuidoosthoek van de opgraving (put 11) is direct ten zuiden van restgeul 1 een 

parallelle restgeuldepressie of greppel aangesneden (Figuur 5.9 en Figuur 5.10). 

Onderin de opvulling van het spoor bevond zich een, vermoedelijk structuur, bestaande 

uit twee min of meer parallelle stakenrijen. Mogelijk gaat het om de fundering van 

een loopplank over deze waterloop. De houtstructuur is uitgebreid bemonsterd. Vier 

van de vijf verticale staken zijn in het archeo- en paleobotanisch laboratorium aan de 

Faculteit der Archeologie in Leiden geanalyseerd. Hierbij is gekeken naar de gebruikte 

houtsoort, de geschiktheid voor (dendrochronologische) datering en eventuele bewer-

kingssporen om zo informatie te achterhalen over de landschappelijke omgeving en 

menselijke activiteit.

11.2 Methoden

Het hout is eerst gewassen onder zacht stromend water om sediment dat de analyse 

belemmert, te verwijderen. Vervolgens is het hout opgemeten en beschreven, waarna 

van drie zijdes (Figuur 11.1) dunne plakjes zijn gesneden ter identificatie. De plakjes zijn 

bekeken onder een microscoop met doorvallend licht bij een vergroting tot 250x.

11.3 Resultaten

De onderzochte stukken hout betreffen paaltjes of staken van wilgenhout, die verticaal 

in de opvulling van waterloop S116 waren geplaatst (Tabel 11.1). De paaltjes of staken 

zijn aan de onderkant aangepunt met een scherpe, waarschijnlijk ijzeren bijl. Bij v. 89 

zijn op de punt duidelijke braamsporen zichtbaar. Van v. 90 is een zijtak verwijderd met 

een ijzeren bijl, van v. 91 en 92 zijn de zijtakken waarschijnlijk verwijderd door ze af te 

breken.

Bij alle gevallen bestaat het hout uit de complete stam met bast en zelfs schors 

(stamcode 1b). De maximale breedte (3 cm) is in dit geval daarom ook de maximale 

diameter en het aantal jaarringen (13) is relatief veel voor de dikte van de stam, wat 

doet vermoeden dat het hier om een boomtak gaat. 

Het hout is niet geschikt voor jaarringenonderzoek, maar wel voor 14C-analyse. V. 91 

van S137 is ingestuurd, dit heeft een datering van 1001-835 cal. v. Chr. opgeleverd. 

transversaal

radiaal

tangentiaal

Figuur 11.1 
Schematische weergave van de schematische 
zijdes van hout (bron: Schweingruber 1978).

Spoor Vnr.  Soort Art Art-spec Stc L B D Odiam Sdiam PV PL Cons Schors Njr Dendro 14C

140 89 Salix sp. ja paal/staak 1b 28 4 4 4 4 1 9 g ja 12-14 n j

136 90 Salix sp. ja paal/staak 1b 62 1-2,5 2,5 2,5 2,5 1 5 g ja 10-12 n j

137 91 Salix sp. ja paal/staak 1b 53 1-3 3 3 3 1 4 g ja 10-12 n j

139 92 Salix sp. ja paal/staak 1b 52 1-2 2 2 2 1 6 g ja 10-12 n j

Tabel 11.1 
Kenmerken van de houten paaltjes/ staken.

11
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Palynologie en macrobotanie

Y.F. van Amerongen

12.1 Inleiding

Dit hoofdstuk bevat zowel de resultaten van het macrorestenonderzoek als het 

palynologisch onderzoek. In totaal zijn drie monsters uit paalsporen van de mid-

den-ijzertijdnederzetting en een monster uit een kuil in de omliggende randzone 

geanalyseerd op macroresten. Drie monsters uit de bovenste verlandingsvullingen van 

de naburige restgeul 1 - die vermoedelijk de fasen (kort) voor en tijdens de ijzertijdbe-

woning vertegenwoordigen -  zijn onderzocht op pollen. De analyses zijn gericht op de 

beantwoording van de volgende onderzoeksvragen uit het PvE:82

1.  Wat kan gezegd worden over de lokale vegetatiegeschiedenis en landschapsont-

wikkeling? Is er een landschappelijke verklaring voor de afwezigheid van bewoning 

voorafgaand aan de midden-ijzertijd en voor het verlaten van het gebied na deze 

bewoningsperiode?

2.  Hoe zag het landschap eruit ten tijde van de bewoning (midden-ijzertijd)? Welke 

invloed had de mens op de landschapsontwikkeling?

3.  Wat kan gezegd worden over de agrarische landinrichting?

9.  Welke uitspraken kunnen worden gedaan over de voedseleconomie van de 

nederzetting? Bevatten de vondstlagen nog resten van visresten?

18. Zijn er aanwijzingen voor specifieke ambachten en dus lokale productie? Welke 

grondstoffen zijn verwerkt en waar kwamen deze vandaan?

22. Wat waren de exploitatiemogelijkheden van het landschap; welke natuurlijke 

grondstof- en voedselbronnen zijn er in de omgeving van de vindplaats en welke 

daarvan worden gebruikt?

23. Wat zijn aanwijzingen voor akkerbouw? Wat was de aard van de gewassen?

24. Wat was de omvang van de akkers? Wat was de gebruiksduur van de akkers?

28. Zijn er aanwijzingen voor een aanvulling op het standaardmenu (vlees van vee en 

granen) in de vorm van wild, gevogelte, vis, wilde planten of vruchten?

Deze vragen kunnen worden samengevat in de volgende onderzoeksthema’s, die het 

uitgangspunt vormen voor de analyse in dit hoofdstuk: 

1. Lokaal paleolandschap 

2. Landschapsgebruik 

3. Voedselproductie en -consumptie  

12.2 Materiaal, methoden en data-analyse

Voorafgaand aan de analyse heeft een waardering van de verzamelde monsters 

plaatsgevonden. Hierbij zijn zes macrobotanische- en vier pollenmonsters 

gewaardeerd (Tabel 12.1 en Tabel 12.2). Op basis van de resultaten van de waardering 

zijn vervolgens drie macrobotanische monsters (v. 154, 192 en 326) en drie 

pollenmonsters (v. 84, 85 en 87) geanalyseerd.

82  Goossens 2017, 13-4

12
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V. Spoor Context Conservering Concentratie Diversiteit Wilde 
planten

Cultuur-
planten

Macro 
analyse

14C-analyse

127* 9000 coproliet - - - - - N N

154 143 kuil goed middel-hoog hoog J J J J

192 189 paalspoor middel matig laag J J J J

193 181 paalspoor matig laag zeer laag N J N J

325 314 paalspoor - - - - - N N

326 336 paalspoor, Huis 1 redelijk redelijk laag N J J J

Vnr. Spoor Vulling Context Conservering Concentratie Diversiteit Analyse

86 104 1 restgeul middel laag laag N

85 104 2 restgeul goed redelijk middel-hoog J

84 104 3 restgeul goed redelijk middel-hoog J

87 104 4 restgeul goed redelijk middel J

12.2.1 Palynologie

Analysemethodes
Voor het palynologisch onderzoek werd door E.E. van Hees van het archeobotanisch 

lab van de Universiteit van Leiden een monster van 1 cm3 van elk van de monsters 

geprepareerd volgens een standaard pollenbereiding. Vervolgens zijn de preparaten 

met behulp van een doorvallend-lichtmicroscoop met een vergroting van 400x-1000x 

geanalyseerd waarbij de microfossielen (pollen en sporen) gedetermineerd en 

geteld83,84. De pollenpreparaten werden geanalyseerd waarbij de volgende totaalpol-

lensommen werden bereikt (Tabel 12.3): 

Vnr. Totaalpollensom

85 117

84 162,5

87 152

De totaalpollensommen zijn aan de lage kant. Echter, er werd telkens tegen het einde 

van een preparaat geen wezenlijke toevoeging van nieuwe taxa meer vastgesteld, 

waardoor het toch aannemelijk is dat er een representatief beeld van de omgeving te 

geven is. In de pollensom zijn alle pollentypen opgenomen behalve die van moeras-, 

oever- en waterplanten. De relatieve bijdragen (percentages) van de verschillende 

pollentypen en andere microfossielen zijn berekend over de pollensom. Vervolgens zijn 

de taxa ingedeeld in groepen op basis van vegetatie-/milieutype.85 De resultaten van 

het palynologisch onderzoek zijn te vinden in bijlage VII.

12.2.2 Macrobotanie

Voor de analyse is 1 l materiaal geanalyseerd 86. De afgemeten grond is met 

kraanwater gespoeld op een serie zeven met maaswijdten van respectievelijk 2.0, 1.0, 

0.5 en 0.25 mm. Vervolgens zijn de zeefresiduen geïnspecteerd op de aanwezigheid 

van botanische macroresten (zaden, vruchten, takjes etc.), alsmede zoölogische 

indicatoren voor landschap en menselijke aanwezigheid (mollusken, (vis)botresten, 

insecten, foraminiferen, etc.). Alle botanische macroresten zijn zo specifiek mogelijk op 

83  Volgens: Beug 2004.
84  van Geel & Aptroot 2006.
85  Tamis et al. 2004.
86  Alle fracties zijn bekeken, maar in sommige gevallen is slechts een deel bekeken van de klein-

ste fractie(s). De gevonden resten uit deze fracties zijn geëxtrapoleerd naar het totale volume 
dat bekeken is voor de overige fracties per monster.

Tabel 12.1 
Monsterlijst macro-
botanische waardering 
en geschiktheidsbepaling 
voor 14C-datering met 
resultaten en aanbeveling 
ter analyse. J=ja; N=nee; - 
= geen determineerbare 
botanische macroresten 
aangetroffen; * in dit 
monster is visbot aange-
troffen.

Tabel 12.2 
Monsterlijst palynologische waardering met 
resultaten en aanbeveling ter analyse. J = ja 
en N = nee.

Tabel 12.3 
Totaalpollensom per monster.



Nieuwbouw bedrijveNterreiN PavijeN v    91

naam gebracht87 met naamgeving volgens de drieëntwintigste druk van Heukels’ flora 

van Nederland;88 van de aangetroffen zoölogische resten is getracht een algemene 

beschrijving van het leefmilieu te geven. Hierbij is gebruik gemaakt van de vergelij-

kingscollectie van het archeobotanisch laboratorium van de Universiteit Leiden.

Voor bepaling van zowel de productie, eventuele handel en consumptie van 

cultuurgewassen, als het natuurlijk voorkomen van planten en het gebruik daarvan, 

is een scheiding gemaakt op basis van gebruiksplanten en wilde planten. Onder 

de gebruiksplanten vallen onder andere granen, vruchten en kruiden; onder de 

wilde planten zijn de categorieën cultuurbegeleiders (akkeronkruiden, tredplanten 

en ruderalen) en overige wilde planten (graslandplanten, planten van vochtige 

locaties, waterkantplanten, waterplanten en planten van diverse standplaatsen) te 

onderscheiden. De wilde planten zijn ingedeeld op grond van de vegetatiestructuur en 

abiotische standplaatsfactoren. Voor de beschrijving van de standplaatsen is gebruik 

gemaakt van de indeling op basis van ecogroepen89 en de Nederlandse Oecologische 

Flora.90 Ten slotte is informatie ingewonnen over de voorkeur van planten voor lokale 

abiotische factoren welke belangrijk zijn voor de groei (bijv. licht, warmte, stikstof)91. 

De resultaten van de macrobotanische analyses zijn te vinden in bijlage VIII.

12.3 Vegetatiereconstructie

Voordat het landschap op basis van pollengegevens van geschikte contexten 

gereconstrueerd kan worden, dient rekening te worden gehouden met de plant-speci-

fieke eigenschappen.

Plant-specifieke eigenschappen
Er zijn verschillende aspecten van invloed op de interpretatie van de openheid van 

het landschap op basis van pollen. Onder deze aspecten valt vooral de hoeveelheid 

pollen die een plant produceert, hoe en hoe gemakkelijk deze verspreid worden, hoe 

goed het pollen bewaard blijft in de bodem en hoe goed het pollen herkend wordt 

tijdens analyse. Een voorbeeld van een boom die veel pollen produceert en verspreid, 

is de den (Pinus)92. Door de luchtzakken die zich aan de pollenkorrel bevinden kan het 

pollen soms honderden kilometers ver van de boom verspreid worden.93 Aanwezigheid 

van dennenpollen, zeker in lage percentages, is dus niet direct te koppelen aan de 

aanwezigheid van de boom in de omgeving. Andere bomen, zoals elzen (Alnus), 

produceren ook veel pollen dat goed verspreid en zeer goed herkenbaar is en 

herkenbaar blijft bij analyse, zelfs na gedeeltelijke afbraak van de pollenkorrel. Daarom 

is els vaak over-gerepresenteerd in pollenmonsters. Ondanks deze over-representatie 

is het pollen van els bij bepaalde percentages wel indicatief voor de aanwezigheid 

van de boom in de omgeving.94,95 Er zijn ook sommige planten(groepen) die juist 

een lage productie en een slechte verspreiding van het pollen kennen, waardoor de 

aanwezigheid van het pollen lokale aanwezigheid kan indiceren. Onder deze planten 

87  Volgens Cappers et al. 2006.
88  Van der Meijden et al. 2003.
89  Volgens Tamis et al. 2004.
90  Weeda et al., 2003.
91  Ellenberg et al. 1991.
92  Dit geldt ook in mindere mate voor Abies (zilverspar) en Picea (fijnspar).
93  bijv. Lindgren et al. 1995.
94  Douda et al. 2014: Bij waardes van minder dan 0,5% wordt afwezigheid van els verondersteld 

in de omgeving, bij waardes van 0,5-2,5% is er sprake van aanvoer van verderaf of regionaal 
sporadisch voorkomen, bij waardes van 2,5-10,0% is els aanwezig in de regio en bij waardes 
van meer dan 10% kan worden aangenomen dat de els lokaal voorkomt rond de onder-
zochte locatie.

95  Huntley & Birks 1983; Montanari 1996; Lisitsyna et al. 2011.
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vallen onder andere de beuk (Fagus) en de linde (Tilia), en ook de kruiden behorend tot 

de schermbloemigen (Apiaceae), heide (Ericaceae) en de cypergrassen (Cyperaceae).

12.3.1 Palynologie 

De restgeul
De verschillende onderzochte lagen van de restgeul zijn te karakteriseren als 

vondstlaag (vulling 2), de schone/natuurlijke laag hieronder (vulling 3) en de oudste 

fase van de verlanding (vulling 4). Vulling 3 en 4 zijn te dateren tussen ca. 1200 en 500 

v. Chr. (late bronstijd – vroege ijzertijd). In deze periode voorafgaande aan de ijzertijd-

bewoning is de geul al in zijn eindfase beland en slibt langzaam dicht. De restgeul was 

nog wel lange tijd als een laagte van ca. 1,5 m aanwezig in het landschap en de kans 

is groot dat er nog natte vegetatie rond gegroeid heeft. Vulling 2 representeert de 

daadwerkelijke bewoningsfase in de ijzertijd, waarin de restgeullaagte als dumpplek 

voor afval werd gebruikt. 

Voor de analyse betekent dit dus dat vulling 4 en vulling 3 meer informatie kunnen 

opleveren over de omgeving in de late bronstijd – vroege ijzertijd: toen de geul niet 

meer actief was, maar waarschijnlijk nog wel periodiek water zal hebben bevat, en er 

nog geen of weinig invloed van de mens was in het plangebied. De analyse van vulling 

2 zou uit kunnen wijzen hoe de omgeving eruitzag in de periode daarna: met invloed 

van mens, toen de aangrenzende ijzertijdnederzetting volop bewoond werd.

De resultaten van het pollenonderzoek naar de bovenste verlandingsafzettingen van 

de restgeul 1 worden nu beneden naar boven (en dus van oud naar jong) besproken. 

In aanvulling op het grondmonster uit de jongste laag, de vondstlaag uit de midden-

ijzertijd, is tevens onderzoek gedaan naar een coproliet uit deze context.

V. 87/vulling 4, eerste verlandingsfase in de late bronstijd– vroege ijzertijd
In vulling 4 is het boompollen (AP, 25,0%; Figuur 12.1) sterk in de minderheid. De 

aangetroffen boomsoorten zijn els (Alnus; 9,9%), eik (Quercus; 3,9%), berk (Betula; 

2,6%), den (Pinus; 2,3%), hazelaar (Corylus; 2,0%). Daarnaast zijn beuk (Fagus; 1,3%), 

wilg (Salix; 2.0%) en zilverspar/fijnspar (Abies/Picea; 1,0%) aanwezig. 

Het niet-boom pollen (NAP, 75,0%) overheerst in vulling 4 en bestaat hoofdzakelijk 

uit pollen van grassen (Poaceae; 61,8%). Ook is er pollen van smalle weegbree-type 

(Plantago lanceolata-type), lintbloemigen (Asteraceae liguliflorae), kruisbloemigen 

(Brassicaceae), hennepnetel/ballote-type (Galeopsis/Ballota-type) en kleine brandnetel 

(Urtica urens) aangetroffen, net als van knolspirea (Filipendula vulgaris) en scherpe 

boterbloem-type (Ranunculus acris-type; 6,6%) (Figuur 12.2). Ten slotte is er pollen van 

kroos (Lemna) en kikkerbeet (Hydrocharis morsus-ranae; 2,0%) aanwezig, die beide 

voorkomen in voedselrijke kleine wateren. Naast pollen zijn er ook sporen van planten 

aangetroffen, namelijk van varens.

In het landschap rond de restgeul was dus zowel nat bos met els en wilg, als droog 

bos met eik, hazelaar, beuk en berk aanwezig. Het pollen van den, maar zeker van 

zilverspar/fijnspar is niet lokaal, want deze soorten kwamen in de bronstijd/ijzertijd 

niet voor in Nederland. Beide taxa hebben pollenkorrels met luchtzakken, waardoor ze 

goed getransporteerd kunnen worden. Pollen van den kan over grote afstanden met 

de wind worden meegevoerd (zie plant-specifieke eigenschappen hierboven), maar 

het pollen van de zilverspar/fijnspar is hiervoor te zwaar. Dit pollen laat zich uitstekend 

verplaatsen over water,96 waardoor het aannemelijk is dat dit pollen is meegevoerd 

96  Traverse 1994, 63-4
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met rivieren vanuit Duitsland, het dichtstbijzijnde groeigebied van deze bomen in die 

tijd.

De combinatie van taxa in het niet-boompollen duidt op de aanwezigheid van een 

voornamelijk open landschap bestaand uit graslanden en ruderale vegetatie in de 

omgeving van de geul, maar lokaal ook met meer natte vegetatie. Kroos en kikkerbeet 

duiden op stilstaand water met geringe diepte en een hoge voedselrijkheid. Dit 

bevestigt het beeld dat er ten tijde van het vormen van vulling 4 een waterhoudende 

laagte aanwezig was op de plek van de (voormalige) restgeul. Menselijke aanwezigheid 

is in deze vulling niet aangetoond.

Figuur 12.1 
Hoofddiagram pollenmonster v. 87/vulling 
4. In groen: percentage “arboreaal pollen” 
(AP; bomen); in geel: percentage “non-arbo-
reaal pollen” (NAP; heide, cultuurgewassen 
en kruiden); samen vormen deze groepen 
de totale pollensom.

Figuur 12.2 
Staafdiagram van de resultaten van de analyse 
van het pollenmonster v. 87. Om de lees-
baarheid te vergroten, zijn de hoogste staven 
afgesneden; in die gevallen staan de percent-
ages als getal weergegeven. De behaalde pol-
lensom is n=152.
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V. 84/vulling 3, tweede verlandingsfase (kort) voor de bewoning in de midden-
ijzertijd
Vulling 3 heeft een aanzienlijk groter deel boompollen (AP, 50,8%; Figuur 12.3) dan 

vulling 4. Het bomenspectrum bestaat voornamelijk uit els (23,4%), gevolgd door eik 

(7,4%) en beuk 8,0%), hazelaar (5,5%), berk (2,5%), den (1,5%), iep (Ulmus; 1,2%), wilg 

(0,6%) en zilverspar/fijnspar (0,6%). 

Het niet-boom pollen (NAP, 49,2%; Figuur 12.3) is meer gevarieerd dan in vulling 4 en 

bestaat uit pollen van grassen (21,5%) en smalle weegbree (1,8%), maar ook van heide 

(Ericaceae; 2,5%), overige kruiden (samen 20,9%) en mogelijke graanpollenkorrels 

(Cerealia; 2,5%). Heide is in vulling 4 niet aangetoond.  

Onder de overige kruiden bevinden zich taxa als de schermbloemigen (Apiaceae; 

4,9%), hennepnetel/ballote-type (3,1%), lint- en buisbloemigen (Asteraceae liguliflorae; 

3,7%, Asteraceae tubuliflorae; 2.5%) en de amarantenfamilie (Amaranthaceae; 3,1%). 

Verder zijn in lagere percentages pollenkorrels aanwezig van kruisbloemigen (1,2%), 

perzikkruid-type (Persicaria maculosa-type; 0,6%), anjerfamilie (Caryophyllaceae; 0,6%) 

en mogelijk hennep/hop (Cannabis/Humulus; 0,6%) en de rozenfamilie (0,6%) (Figuur 

12.4). De mogelijke pollenkorrels van graan zouden ook afkomstig kunnen zijn van 

grote grassen, omdat karakteristieke onderscheidende kenmerken niet met zekerheid 

konden worden vastgesteld.

Er is ook pollen van waterkantplanten aangetroffen in vulling 3, zoals van cypergrassen 

(Cyperaceae) en egelskop-type (Sparganium-type). Ten slotte zijn sporen van mossen 

en wateralgen aanwezig in deze vulling.

Vulling 3 is waarschijnlijk een natuurlijk afdekkend pakket, wat aangeeft dat er in 

deze periode nog steeds afzettingen plaatsvonden in de laagte, bijvoorbeeld tijdens 

overstromingen van de hoofdgeul. Het pollen in deze laag kan dus deels afkomstig zijn 

uit water van locaties verder weg (zoals voor den en zilverspar/fijnspar het geval zal 

zijn), maar over het algemeen zal het pollenspectrum de regionale en lokale vegetatie 

weerspiegelen. 

Het landschap ten tijde van vulling 3 is meer bosrijk dan op basis van vulling 4 

verondersteld kon worden. Het zal hebben bestaan uit een afwisseling van bossen 

die bestonden uit eiken, beuken, hazelaar, maar ook berk en iep, en open gebieden 

bestaande uit heide, graslanden en ruderale vegetatie. 

Rond natte plaatsen in de omgeving kwam els voor, maar ook zeker lokaal rond de 

laagte gezien het hoge percentage aan pollen dat in het spectrum aanwezig is (zie voor 

uitleg plant-specifieke eigenschappen). Er zijn meerdere taxa die waarschijnlijk ook 

lokaal hebben gegroeid, omdat hun productie en verspreiding van pollen erg beperkt 

is. Dit geldt in ieder geval voor schermbloemigen, de anjerfamilie en cypergrassen. 

Deze zullen samen met egelskop, varens en de zoetwateralg Spirogyra lokaal aanwezig 

zijn geweest. Er zijn geen duidelijke indicatoren voor menselijke aanwezigheid 

aangetroffen in vulling 3.

Figuur 12.3 
Hoofddiagram pollenmonster v. 84/vulling 
3. In groen: percentage “arboreaal pollen” 
(AP; bomen); in geel: percentage “non-arbo-
reaal pollen” (NAP; heide, cultuurgewassen 
en kruiden); samen vormen deze groepen 
de totale pollensom.



Nieuwbouw bedrijveNterreiN PavijeN v    95

V. 85/vulling 2, vondstlaag gevormd ten tijde van de bewoning in de midden-
ijzertijd
In vulling 2 is het boompollen (AP, 23,1%; Figuur 12.5) sterk ondervertegenwoor-

digd, zelfs nog minder dan in vulling 4. Ook het spectrum aan boomsoorten is 

sterk verminderd, slechts bestaande uit els, berk, hazelaar, eik, linde en iep. Het 

niet-boompollen (NAP, 76,9%; Figuur 12.5) daarentegen is zowel in percentage als in 

variatie toegenomen ten opzichte van de vorige lagen/perioden. Graslandplanten zoals 

grassen en smalle weegbree voeren opnieuw de boventoon (samen 44,4%) binnen 

het niet-boompollen. De overige kruiden zijn ten opzichte van vulling 3 uitgebreid met 

gewoon varkensgras (Polygonum aviculare; 0,9%), bitterzoet (Solanum dulcamara; 

0,9%) en lijsterbes-groep (Sorbus-groep; 0,9%). De oevervegetatie blijft ongewijzigd 

met egelskop en cypergrassen. Er zijn ook sporen van mossen aanwezig in deze vulling 

(Figuur 12.6).

Vulling 2 is de enige vulling waar duidelijke aanwijzingen zijn voor menselijke 

aanwezigheid. Zo zijn er enkele pollenkorrels van graan aangetroffen, evenals de 

cultuurvolger bijvoet (Artemisia; 0,9%) die bijvoorbeeld langs akkerranden voorkomt. 

Pollenkorrels van tarwe verspreiden zich over het algemeen niet goed omdat de 

bloemen gesloten blijven tijdens de bloei en er zelfbevruchting plaatsvindt. Het pollen 

komt in zeer beperkte mate lokaal op de akker voor, maar verspreidt zich met name 

wanneer er geoogst of gedorst wordt. Er kan dus van worden uitgegaan dat er in de 

nabijheid van de restgeullaagte in ieder geval oogstverwerking plaatsvond.

Ten tijde van de bewoning van het gebied waren in de omgeving van de restgeul nog 

steeds bossen aanwezig, maar in veel mindere mate dan in de voorgaande periode. 

Figuur 12.4 
Staafdiagram van de resultaten van de anal-
yse van het pollenmonster v. 84. Om de lees-
baarheid te vergroten, zijn de hoogste staven 
afgesneden; in die gevallen staan de percent-
ages als getal weergegeven. De behaalde pol-
lensom is n=162,5.
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Het landschap zal een veel meer open karakter hebben gekregen door de bewoning 

en het gebruik van het landschap voor het bestaan. Open gebieden bestonden 

uit graslanden, heide en mogelijk ook akkers. De combinatie en verhouding van 

taxa binnen de overige kruiden lijkt daarnaast te wijzen op de aanwezigheid van 

braakliggend(e) terrein(en).97 

97  Behre 1981.

Figuur 12.5 
Hoofddiagram pollenmonster vnr. 85/vull. 
2. In groen: percentage “arboreaal pollen” 
(AP; bomen); in geel: percentage “non-arbo-
reaal pollen” (NAP; heide, cultuurgewassen 
en kruiden); samen vormen deze groepen 
de totale pollensom.

Figuur 12.6 
Staafdiagram van de resultaten van de anal-
yse van het pollenmonster v. 85. Om de lees-
baarheid te vergroten, zijn de hoogste staven 
afgesneden; in die gevallen staan de percent-
ages als getal weergegeven. De behaalde pol-
lensom is n=117.
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Coproliet uit de vondstlaag (vulling 2) van de restgeul
In de vondstlaag is een coproliet aangetroffen die bij de waardering is bekeken. In 

deze coproliet zijn de volgende pollen en sporen aangetroffen: grassen (Poaceae), 

varens (monoletae psilatae), cypergrassen (Cyperaceae), iep (Ulmus), zoetwateralg 

(Spirogyra), hazelaar (Corylus), mogelijk wilg (cf. Salix), schermbloemigen (Apiaceae), 

mossen (triletae psilatae), els (Alnus), amarantenfamilie (Amaranthaceae), boterbloem 

(Ranunculus) en mogelijk graanpollen (Cerealia). De meeste taxa zijn in ook in de 

vondstlaag zelf aangetroffen, met uitzondering van wilg en boterbloem (al zijn die 

wel in voorgaand onderzoek aangetoond).98 Deze taxa kunnen allemaal in en rond de 

restgeullaagte gegroeid hebben. Het is dan ook aannemelijk dat het pollen afkomstig 

is uit het water uit de restgeullaagte en dat het pollen dus na het nuttigen van dit 

drinkwater uiteindelijk in de coproliet terecht is gekomen. 

Het is onduidelijk of de gevonden coproliet afkomstig is van mens of dier. In de 

coproliet zijn verder nog visresten aangetroffen, waaronder nog complete viswervels 

en graten. Samengenomen is het waarschijnlijk dat het hier om een dierlijke coproliet 

gaat, bijvoorbeeld van een hond of varken, zeker aangezien er een waterkuil op de 

nederzetting was waar vermoedelijk het drinkwater voor de mensen uit werd gehaald.

12.3.2 Macrobotanie 

In de kuil die is ingegraven in de opvulling van de restgeullaagte (S143) zijn 

macroresten aangetroffen die het lokale milieu ten tijde van de bewoning zouden 

moeten representeren. De soorten omvatten met name planten van vochtige 

standplaatsen, maar ook graslanden, ruderale vegetatie, planten van oevers en 

waterkanten en kroos. Dit spectrum aan vegetatietypen past goed in het beeld van de 

lokale vegetatie die op basis van het pollen in vulling 2 van de restgeul is aangetroffen. 

12.3.3 Veranderingen door de tijd en vergelijking met voorgaand 
onderzoek

Het landschap dat kon worden gereconstrueerd op basis van het pollen en de 

macroresten uit de opvullingen van de restgeul beslaat een tijdspanne van late 

bronstijd tot de midden-ijzertijd. Uit de vroegste opvullingsfase die in dit onderzoek is 

geanalyseerd, is gebleken dat het landschap rond de geul voornamelijk open gebieden 

zoals graslanden en ruderale vegetatie had, maar ook droge en natte bossen. In deze 

periode bevatte de laagte waar de restgeul gestroomd heeft nog water, getuige de 

lokale natte vegetatie die is aangetroffen, en vonden er ook nog inspoelingen van 

water uit de rivier plaats. Menselijke aanwezigheid is in deze periode op basis van het 

pollen niet aangetoond.  

In de tweede opvullingsfase is het aandeel bos in de omgeving sterk toegenomen. 

Daarnaast is er voor deze periode een nieuw type vegetatie in open delen van het 

landschap aangetoond, namelijk heide. De restgeullaagte is nog steeds waterhoudend, 

maar dit was niet heel diep (meer). Er zijn nog steeds geen duidelijke indicatoren voor 

menselijke aanwezigheid in de omgeving in deze periode.

In de vondstlaag op de opvullingen was het gebied duidelijk minder bebost, zeer 

waarschijnlijk door de invloed van de mens, die in deze periode het gebied bewoonde. 

De open gebieden zijn uitgebreid met de aanwezigheid van braakliggende terreinen en 

vermoedelijk akkers.

De resultaten sluiten goed aan op het bestaande beeld van de vegetatie voor de 

bewoningsfase zoals verkregen ten tijde van het proefsleuvenonderzoek.99

98  Knippenberg 2015, 43-4.
99  Knippenberg 2015, 43-44.
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12.4 Voedseleconomie

12.4.1 Productie van gewassen

Op basis van de pollenanalyse is duidelijk dat er in de omgeving van de restgeullaagte 

graan werd verwerkt. Lokale productie van granen is echter niet met zekerheid 

vastgesteld, omdat ook geïmporteerd graan gedorst kan worden en pollen achter kan 

laten, zonder dat het ter plekke op de akker heeft gegroeid. Echter, aangezien er op 

basis van het pollen aanwijzingen zijn voor braakliggend terrein in de vondstlaag, is het 

wel mogelijk dat graan lokaal verbouwd is geweest.

Onder de macroresten zijn ook granen en verwerkingsafval aanwezig, waarbij 

het waarschijnlijk om tarwe (Triticum) gaat. De specifieke graansoort kon door de 

matige conservering van de verkoolde resten helaas niet meer worden vastgesteld. 

In paalspoor v. 192 is kelkkaf aangetroffen, wat een van de laatste stappen in de 

oogstverwerking is, en in paalkuil v. 326 zijn drie aartjesbases aanwezig, die een stap 

eerder verwijderd worden. Ook de grote verkoolde onkruiden van dreps (Bromus 

secalinus-type) wijzen op late stappen in de oogstverwerking. Beide typen kaf duiden 

erop dat het graan in ieder geval in aartjes lag opgeslagen, waarna het voor de 

dagelijkse consumptie verder verwerkt werd. Mogelijk dat het graan zelfs in aren of 

schoven opgeslagen werd, maar voor eerdere stappen in de oogstverwerking zijn geen 

corresponderende resten (zoals halmresten of kleine onkruidzaden) aangetroffen. 

Door de schaarsheid aan resten kan helaas weinig gezegd worden over eventuele 

verschillen tussen huishoudens of de manier waarop het graan verbouwd werd.

Het enige dat duidelijk is: waar het graan ook gegroeid heeft, op basis van het 

akkeronkruid dreps gaat het waarschijnlijk om wintertarwe (Tabel 12.4). Voor deze 

tijdsperiode is emmertarwe of spelttarwe het meest aannemelijk.

Taxa
Nederlandse 
naam

Zomer/
wintergewas 
onkruid

Levens-
cyclus

Max. 
hoogte 
(cm) L T V P N Z

Bromus secalinus Dreps winter eenjarig 100 6 6 - 5 - 0

Naast graan is ook een kapselfragment van lijnzaad (Linum usitatissimum) gevonden 

in v. 154. Lijnzaad, of vlas, kan verbouwd zijn voor zowel de oliehoudende zaden als de 

vezelrijke stengels waar linnen van gemaakt kon worden.

12.4.2 Aanwijzingen voor consumptie en gebruik

De verkoolde resten van granen geven aan dat het stapeldieet in deze periode bestond 

uit meelvruchten, waarschijnlijk emmertarwe of spelttarwe. Verder wijzen de resten 

van kaf erop dat de verwerking van de oogst van dit gewas voor consumptie lokaal 

plaatsvond. Daarnaast kunnen de zaden van lijnzaad gegeten zijn of gebruikt voor 

oliewinning. Onder de wilde planten is het enige fruit de braam.

Naast botanische resten zijn er nog dierlijke resten aanwezig in de onderzochte 

monsters, waaronder resten van (verbrand) bot, visbot en visschubben. Het dieet werd 

dus duidelijk aangevuld met vlees en vis. Ook in de in de waardering onderzochte 

coproliet zijn visresten aangetroffen, maar hierbij gaat het mogelijk om de 

uitwerpselen van een hond of varken. 

Tabel 12.4 
Overzicht van de onderzochte aspecten 
gerelateerd aan de (productie van) gewas-
sen op basis van de aangetroffen akkeronk-
ruiden. L=licht; T=temperatuur; V=vocht; 
P=pH; N=stikstof; Z=zout. Deze waarden zijn 
ontleend aan Ellenberg et al. 1991 en repre-
senteren een voorkeur voor lokale abiotische 
omstandigheden: deze waarden variëren van 
0 tot maximaal 9. 
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Synthese

13.1 Inleiding

De opgraving in het plangebied Culemborg-Pavijen V heeft, zoals verwacht, een 

nederzetting uit de midden-ijzertijd opgeleverd. In tegenstelling tot wat verwacht werd 

op basis van het proefsleuvenonderzoek, bevindt de bewoning zich niet direct langs de 

depressie in het zuidelijk deel van het terrein, maar wordt deze door een relatief lager 

gelegen zone gescheiden. Deze laagte maakte wel deel uit van het cultuurlandschap

De onderzoeksvragen uit het PvE (paragraaf 3.2) worden hieronder in de lopende 

tekst beantwoord. De vragen met betrekking tot rituele praktijken (29 t/m 35) kunnen 

niet worden beantwoord, omdat er geen archeologische resten zijn aangetroffen 

die met dergelijke praktijken in verband gebracht kunnen worden. Tevens kan de 

onderzoeksvraag met betrekking tot de omvang en gebruiksduur van de akkers niet 

worden beantwoord (vraag 24).

13.2 Het natuurlijke landschap en de ontwikkeling van het laat-
prehistorische cultuurlandschap

Onderzoeksvragen 1 t/m 3
In de ondergrond van het onderzoeksgebied bevinden zich kronkelwaardafzettingen, 

die door een dun oeverpakket zijn afgedekt. De top van dit oeverpakket vormt het 

archeologisch sporenvlak. Belangrijk voor het beeld van het natuurlijke landschap en 

de ontwikkeling van het laatprehistorische cultuurlandschap zijn twee restgeulen op 

het terrein. De zuidelijke restgeul werd tijdens het proefsleuvenonderzoek al ontdekt 

en uitvoerig onderzocht. Tijdens de opgraving is een tweede restgeul ontdekt, die 

ten tijde van de bewoning in de midden-ijzertijd al compleet blijkt te zijn verland. 

Desondanks vormde deze verlande restgeul wel de zuidelijke grens voor de ijzer-

tijdbewoning. De zone vanaf de verlande restgeul tot aan de depressie in het zuiden 

van het terrein maakte geen deel meer uit van de nederzetting, maar vormde wel 

onderdeel van het cultuurlandschap. Het pollenonderzoek heeft aangetoond dat er in 

de nabijheid van de restgeullaagte in ieder geval oogstverwerking plaatsvond.

De zuidelijke restgeul vormde ten tijde van de bewoning in de ijzertijd een depressie 

in het landschap. Het proefsleuvenonderzoek heeft aangetoond dat er al vanaf ca. 

1200 v. Chr. sprake was van een langzaam verlandende geul. Onderzoek naar pollen 

uit de geul wijst uit dat de geul in de eerste periode van verlanding nog watervoerend 

was en er voorafgaand aan de bewoning sprake was van een open landschap met 

graslanden en rurale vegetatie, maar dat er ook droge en natte bossen voorkwamen. In 

de loop van de tijd nam het aandeel bos in de omgeving toe, maar deed ook heide zijn 

intrede. Ten tijde van de bewoning in de midden-ijzertijd werd het landschap, onder 

invloed van de mens, weer opener. De van nature meer open gebieden werden op 

hun beurt uitgebreid met braakliggende terreinen en vermoedelijk akkers. Op grond 

van de aanwezigheid van macroresten van oeverplanten en kroos in de kuilen in de 

restgeullaagte kan worden aangenomen dat de depressie ten tijde van de bewoning 

nog steeds periodiek watervoerend was. De aanwezigheid van enkele scherven 

Romeins aardewerk in de vondstlaag in de depressie wijst er op dat deze pas op zijn 

vroegst in de loop van de Romeinse tijd compleet werd opgevuld en afgedekt.

Het onderzoek heeft geen directe verklaring opgeleverd voor het verlaten van de 

13
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nederzetting na de midden-ijzertijd en het compleet verlaten van het terrein in de 

Romeinse tijd. Mogelijk moet dit worden gezocht in de voortschrijdende vernatting 

van het landschap rond Culemborg.100

13.3 Een kuil uit de vroege ijzertijd

De oudste aanwijzingen voor menselijk aanwezigheid op het terrein dateren uit de 

eerste helft van de vroege ijzertijd. Slechts één kuil kan met zekerheid in deze periode 

worden gedateerd (S65). Deze kuil was centraal in de laagte tussen beide restgeulen 

gelegen en bevatte 39 scherven aardewerk. De vroege datering van de context is 

gebaseerd op de aanwezigheid van kwartsmagering van deze scherven en een aantal 

versieringen op het materiaal. De kuil vormt de neerslag van het gebruik van het 

landschap rond de depressie in de restgeul voorafgaand aan de bewoning. Uit het 

pollenbeeld van deze periode kan menselijke aanwezigheid niet worden opgemaakt, 

dus waarschijnlijk was er slechts sprake van kortstondige, of weinig intensieve 

menselijke activiteit in het onderzoeksgebied. De kuil kan mogelijk in verband worden 

gebracht met de bewoning uit deze periode in de noordelijker gelegen vindplaats 6.101 

 

13.4 Bewoning en landgebruik in de midden-ijzertijd

13.4.1 De nederzetting

Onderzoeksvragen 4 t/m 8; 10 t/m 12
Het aangetroffen nederzettingsterrein bestaat uit de resten van twee erven, gelegen 

in het meest noordelijke deel van het onderzoeksgebied. Hierbij moet worden 

opgemerkt dat de bewoning richting het oosten en noorden niet is begrensd en het 

opgegraven areaal dus maar een deel van de gehele nederzetting betreft. Geen van 

de onderzochte erven kon binnen de contouren van het onderzoeksgebied compleet 

worden vrij gelegd en/of worden begrensd. Afbakeningen in bijvoorbeeld de vorm 

van greppels zijn niet gevonden. In de palenzwerm van het oostelijke erf konden 

geen duidelijke plattegronden worden herkend, maar hierbinnen lijkt in ieder geval 

een huisplattegrond (huis 1) te liggen. Bijgebouwen van dit erf zijn niet herkend. Het 

westelijke van de twee erven bestaat uit een huisplattegrond (huis 4) en een bijgebouw 

(bijgebouw 5). Het sporencluster in proefsleuf 15 vormt mogelijk onderdeel van een 

tweede bijgebouw (bijgebouw 2) op dit erf. Waterputten kwamen op de erven niet 

voor, waarschijnlijk voorzagen twee waterkuilen in de laagte ten zuiden van het neder-

zettingsterrein in de watervoorziening van de bewoners.

Van de huisplattegrond op het oostelijke erf konden de constructie en de exacte 

ligging niet worden vastgesteld, er is sprake van een zogenaamde palenzwerm. Ook de 

constructie op het westelijke erf was niet compleet duidelijk. Er is hier sprake van een 

13 x 6,4 m grote plattegrond, die in het oostelijk deel tweebeukig lijkt. In de westelijke 

helft is de constructie onregelmatiger. Het verschil in de lay-out van het oostelijke 

en westelijke deel kan wijzen op een onderscheid tussen het woon- en staldeel van 

de boerderij, maar duidelijke sporen van een dergelijke indeling (bijvoorbeeld in de 

vorm van een haardkuil of stalboxen) ontbreken. De onduidelijke plattegronden op 

de vindplaats passen goed in het bestaande beeld van midden-ijzertijdvindplaatsen 

in het rivierengebied. Ook op veel andere vindplaatsen uit deze periode komen 

100  Verhelst, Porreij-Lyklema & Willemse 2015.
101  Verhelst, Porreij-Lyklema & Willemse 2015.
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palenzwermen en onduidelijke plattegronden voor.102 Het onderzoek naar vindplaats 

6, ten noorden van de Wethouder Schoutenweg heeft wel een herkenbare plattegrond 

uit deze periode opgeleverd.103 Dit betrof een deels drie- en deels vierbeukige 

plattegrond van 14,6 x 6,1 m met duidelijk herkenbare rijen buiten- en binnenstijlen. 

De plattegrond wijkt hiermee af van de plattegronden in Pavijen V, waar veel minder 

van een dergelijke regelmaat sprake lijkt. 

Veruit het merendeel van het vondstmateriaal uit de midden-ijzertijd is teruggevonden 

in de vondstlagen in de depressie van de restgeul en op de oeverzone ten noorden 

daarvan. Slechts ca. 20% van de vondsten is afkomstig uit de sporen van de hoger 

gelegen nederzetting, waar de vondstlaag ontbrak; vermoedelijk als gevolg van 

aftopping. Ter hoogte van de nederzettingssporen zijn geen opvallende concentraties 

of ruimtelijke patronen vast te stellen. Het meest vondstrijke spoor betreft een kuil op 

het oostelijke erf (S298) dat mogelijk als afvalkuil is te interpreteren.

13.4.2 De restgeullaagte

Onderzoeksvragen 13 t/m 17
Ten zuiden van de bewoning bevindt zich een ca. 25 m brede overgangszone tot aan 

de depressie in de restgeul. Hoewel deze zone niet werd bewoond, tonen de sporen en 

de vondstlaag aldaar aan dat ook dit gebied deel uitmaakte van het cultuurlandschap. 

In deze overgangszone zijn enkele palenrijen, greppeltjes en kuilen gevonden. Er zijn 

geen duidelijke aanwijzingen voor het specifieke gebruik van dit deel van het terrein. 

Er kan worden gedacht aan bijvoorbeeld landbouw, het gebruik voor ambachtelijke 

activiteiten zoals het verwerken van de oogst of het weiden van vee. Voor dit laatste 

ontbreken echter wel aanwijzingen in de vorm van bijvoorbeeld mestschimmels of 

koe-pootindrukken. Sporen in de vorm van ploegkrassen zijn evenmin gevonden, maar 

botanische resten uit de depressie lijken wel uit te wijzen dat er in de directe omgeving 

graan werd verbouwd. De restgeul zelf werd tevens gebruikt voor het dumpen van 

nederzettingsafval. Op de noordelijke flank in de restgeul lag een ca. 20 cm dikke 

vondstlaag, die tot ca. 6 m ten noorden van de depressie te volgen is. De vondstlaag 

heeft in totaal 4.397 vondsten opgeleverd: handgevormd aardewerk uit met name de 

midden-ijzertijd, keramische objecten, Romeins gedraaid aardewerk, natuursteen, 

dierlijk bot, een coproliet, verbrande klei en een bronzen naald. Binnen de vondstlaag 

zijn geen concentraties aan vondstmateriaal waargenomen en kon geen onderlinge 

stratigrafie worden vastgesteld. De tijdens het proefsleuvenonderzoek waargenomen 

tweedeling in het vondstpakket blijkt tijdens de opgraving eigenlijk niet aanwezig. Het 

blijkt om één pakket uit één bewoningsfase te gaan. Het enige onderscheid dat binnen 

de vondstlaag is te maken, betreft post-depositionele processen: de onderkant van de 

vondstlaag lijkt een gebioturbeerd niveau van de gerijpte toplaag te zijn.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden in de restgeul tevens houten palen 

aangetroffen, waarvan werd vermoed dat deze deel uit hebben gemaakt van een 

constructie in de restgeul. De opgraving heeft geen aanvullende houten palen in de 

hoofdloop van de restgeul opgeleverd. Wel werden in een mogelijke aftakking of lokale 

depressie aan de zuidzijde van deze restgeul een structuur van twee parallelle rijgen 

van enkele wilgenhouten staken aangetroffen. Deze structuur kan onderdeel hebben 

gevormd van een constructie, zoals de fundering van een loopplank of bruggetje over 

de waterloop of laagte.  

102  Arnoldussen & Theunissen 2014.
103  Verhelst, Porreij-Lyklema & Willemse 2015, 77-79.
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13.4.3 Productie, distributie en gebruik van mobilia

Onderzoeksvragen 18 t/m 21
Een groot deel van het vondstmateriaal is afkomstig uit de vondstlaag in de restgeul en 

op de noordelijke oever van deze geul. Het aangetroffen vondstmateriaal bestaat uit 

vaatwerk, keramische objecten, natuursteen, dierlijk bot, hout en brons: een typisch 

vondstcomplex voor een ijzertijd-nederzettingsterrein. Het aardewerk bestaat uit 

lokaal vervaardig materiaal, er zijn geen eenduidige aanwijzingen voor importstukken. 

Het werd vermoedelijk op kleine schaal geproduceerd. Naast vaatwerk zijn er op basis 

van de aangetroffen keramische objecten ook aanwijzingen voor de productie van 

textiel (weefgewichten en spinklossen). Ook dit vond vermoedelijk plaats op een klein 

(huishoudelijke) schaal.

Het steenmateriaal wijst wel op handel en uitwisseling zoals bij andere vindplaatsen 

uit deze periode. De tefriet is namelijk gewonnen in de omgeving van Mayen in de 

Eifel en als eindproduct naar Culemborg geëxporteerd. De rest van het steenmateriaal 

(voornamelijk zandsteen, kwartsitisch zandsteen, kwartiet, gangkwart en kalksteen)  is 

waarschijnlijk lokaal verzameld, op de Utrechtse Heuvelrug. 

Van het fragment brons, een naald van een fibula, is niet duidelijk of deze tot de bewo-

ningsperiode in de midden-ijzertijd gerekend kan worden, of met de activiteit in de 

Romeinse tijd op het terrein in verband gebracht moet worden. Er zijn in de vondstlaag 

immers ook enkele fragmenten Romeins aardewerk aangetroffen (paragraaf 13.5).

13.4.4 De agrarische bestaansbasis en de (voedsel)economie

Onderzoeksvragen 9, 22, 23, 25 t/m 28
De verkoolde resten van granen in twee paalsporen van de nederzetting en het pollen 

uit de restgeul geven aan dat het stapeldieet bestond uit meelvruchten, waarschijnlijk 

emmertarwe of spelttarwe. Resten van de akkers zelf zijn niet gevonden. De resten van 

kaf wijzen wel uit dat de verwerking van de oogst voor consumptie lokaal plaatsvond. 

Verder heeft het botanisch onderzoek resten van lijnzaad en bramen opgeleverd.

De veestapel bestond uit runderen, schapen/geiten, varkens en paarden. Het is niet 

bekend of de dieren ter plaatse van de nederzetting werden gehouden of van elders 

werden aangevoerd of middels uitwisseling werden verkregen. Het pollenonderzoek 

heeft geen sporen van mestschimmels opgeleverd die wijzen op de aanwezigheid van 

vee in de laagte ten zuiden van de nederzetting. De dieren werden voor meerdere 

doeleinden gebruikt. Gezien de slachtleeftijd was een deel van de dieren bedoeld voor 

menselijke consumptie. Daarnaast werden ze ook als trekkracht en voor melkproductie 

ingezet. Het dieet is mogelijk aangevuld met ottervlees, maar dit dier is hoogstwaar-

schijnlijk voor zijn pels gevangen. De consumptie van vlees werd afgewisseld met 

zoetwatervis, zoals snoek en karperachtigen, en mogelijk gevogelte: dieren die in het 

omliggende zoete rivierlandschap voorkwamen. De omvang van de rol van jacht-, vis- 

en vogelvangst kon niet worden vastgesteld.

13.5 Een greppelstelsel uit de Romeinse tijd

In het noorden van het onderzoeksterrein bevindt zich een rechthoekig verkavelings-

systeem dat waarschijnlijk in de Romeinse tijd te dateren is. Gezien het ontbreken van 

verdere Romeinse sporen betreft het waarschijnlijk een verkaveling van een agrarisch 

gebied. Mogelijk behoorde het terrein toe aan de Romeinse nederzetting die ten 

noordoosten van het plangebied, ter hoogte van de zandwinplas Lokkershoek gelegen 
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was. Ook op vindplaats 6 zijn greppelstelsels uit de Romeinse tijd aangetroffen.104

Het vondstmateriaal dat met het gebruik van het greppelsysteem in verband is 

te brengen, bestaat uit enkele scherven gedraaid import aardewerk in een van de 

greppels en de vondstlaag in restgeul 1. Ook de bronzen fibula naald kan mogelijk in 

deze periode worden geplaatst.

13.6 Sporen uit de Nieuwe tijd

Onderzoeksvraag 36
Ten slotte zijn enkele sporen uit de Nieuwe tijd aangetroffen. De dubbele rij paalsporen 

is tijdens de opgraving niet verder blootgelegd, maar er zijn wel enkele percele-

ringsgreppels opgegraven die parallel liggen aan deze palenrij. De oriëntatie van 

de greppels is gelijk aan die van de huidige percelering. Op grond van historisch 

kaartmateriaal gaat deze landschapsinrichting terug tot tenminste het begin van de 

19e eeuw.105 Gezien het ontbreken van vondstmateriaal uit de greppels is een nadere 

datering van de sporen niet te geven.

104  Verhelst, Porreij-Lyklema & Willemse 2015, 303.
105  Kadastrale minuut: www.topotijdreis.nl.
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Figuur 8.1 Complete maalsteenloper, gemaakt van een rolsteen van witte zandsteen (v. 

119).

Figuur 8.2 Wetsteen van fylliet (v. 120).

Figuur 8.3 Napjessteen (v. 107).

Figuur 9.1 Verspreiding van de skeletelementen over het runderskelet. Legenda cate-

gorie-indeling volgens Spenneman: klasse 2: 1-6 resten, klasse 3: 7-26 resten, klasse 4: 

26-58 resten, klasse 5: 59-104 resten (De ribben zijn niet op soort gebracht en derhalve 

niet ingekleurd in de figuur).

Figuur 9.2 Leeftijdsopbouw van de runderen, postcraniaal.

Figuur 9.3 Leeftijdsopbouw van de runderen, gebit.

Figuur 9.4 Leeftijdsopbouw van de paarden, postcraniaal.

Figuur 9.5 Verhouding tussen rund, schaap/geit, varken en paar bij midden-ijzertijd 

vindplaatsen in het rivierengebied.

Figuur 10.1 Bronzen naald (v. 123) (Foto: Restaura).

Figuur 11.1 Schematische weergave van de schematische zijdes van hout (bron: 

Schweingruber 1978).

Figuur 12.1 Hoofddiagram pollenmonster v. 87/vulling 4. In groen: percentage 

“arboreaal pollen” (AP; bomen); in geel: percentage “non-arboreaal pollen” (NAP; 

heide, cultuurgewassen en kruiden); samen vormen deze groepen de totale pollensom.

Figuur 12.2 Staafdiagram van de resultaten van de analyse van het pollenmonster v. 87. 

Om de leesbaarheid te vergroten, zijn de hoogste staven afgesneden; in die gevallen 

staan de percentages als getal weergegeven. De behaalde pollensom is n=152.

Figuur 12.3 Hoofddiagram pollenmonster v. 84/vulling 3. In groen: percentage 

“arboreaal pollen” (AP; bomen); in geel: percentage “non-arboreaal pollen” (NAP; 

heide, cultuurgewassen en kruiden); samen vormen deze groepen de totale pollensom.

Figuur 12.4 Staafdiagram van de resultaten van de analyse van het pollenmonster 

v. 84. Om de leesbaarheid te vergroten, zijn de hoogste staven afgesneden; in die 

gevallen staan de percentages als getal weergegeven. De behaalde pollensom is 

n=162,5.

Figuur 12.5 Hoofddiagram pollenmonster vnr. 85/vull. 2. In groen: percentage 

“arboreaal pollen” (AP; bomen); in geel: percentage “non-arboreaal pollen” (NAP; 

heide, cultuurgewassen en kruiden); samen vormen deze groepen de totale pollensom.

Figuur 12.6 Staafdiagram van de resultaten van de analyse van het pollenmonster v. 85. 

Om de leesbaarheid te vergroten, zijn de hoogste staven afgesneden; in die gevallen 

staan de percentages als getal weergegeven. De behaalde pollensom is n=117.
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