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Samenvatting

T. A. Goossens

Archeologisch Onderzoek Leiden bv heeft in februari 2017 een Archeologische 

Begeleiding conform protocol Opgraven in plangebied De Vierkom te Bodegraven 

uitgevoerd, in opdracht van Omgevingsdienst Midden-Holland en gemeente 

Bodegraven-Reeuwijk. 

In het verleden zijn verspreid binnen dit gebied al verschillende onderzoeken 

uitgevoerd door de AWN (1996), BAAC (2003-2004) en RAAP (2010-2011). De 

onderzoekers zijn het eens dat het terrein van De Vierkom, ten westen van de Oud-

Bodegraafseweg, resten van houtbouw en overige vondsten herbergt die getuigen 

van een militaire aanwezigheid in de Romeinse tijd.  Er was echter onenigheid over de 

relatie tussen deze resten en het eerder door de AWN (1995) opgegraven poortgebouw 

met castellumwal ten oosten van diezelfde Oud-Bodegraafseweg. Vertegenwoordigen 

de Romeinse resten aan weerzijden van deze weg twee verschillende militaire 

structuren of maken ze samen onderdeel uit van één groot castellum? Bij deze 

vraag speelt de interpretatie van een waterloop, die mogelijk ter hoogte van de 

tussenliggende Oud-Bodegraafseweg heeft gestroomd, een belangrijke rol. Heeft deze 

waterloop, de voorloper van de historische Oude Bodegrave, daar inderdaad gelegen 

en was deze actief ten tijde van de Romeinse bewoning van het castellum?

Archol heeft met deze gerichte onderzoeksvragen een aanvullende opgraving 

uitgevoerd binnen De Vierkom. Bij de uitwerking is tevens ingezet op een 

synthetiserende analyse van voorgaande onderzoeken om tot een goed en 

samenhangend beeld te komen van de ontwikkeling van het castellum van 

Bodegraven.

Uit het Archol-onderzoek blijkt dat de oudste resten ten westen van de Oud-

Bodegraafseweg vermoedelijk tot een inheems-Romeinse fase, voorafgaand aan het 

castellum, behoren. Tussen ca. 20 en 35 n. Chr. is hier namelijk een looppad ingericht 

dat was ingeklemd tussen parallelle palenrijen.  

Na een hiaat van minstens vijf jaar wijzen vooral vroege munten op de eerste militaire 

aanwezigheid in Bodegraven tussen ca. 40 en 50 n. Chr. Het gaat om tijdelijk hier 

gestationeerde soldaten die het terrein gereed moesten maken voor de bouw van 

het castellum. Binnen de schaars beschikbare zones langs de linkeroever van de Oude 

Rijn is daarvoor een gebied met opgeslibde oevers uitgekozen, op het kruispunt van 

de Oude Rijn en een reeds verlande zijrivier: de voorloper van de Oude Bodegrave. 

De drassige laagte van deze zijrivier is daarbij voor lief genomen. Vermoedelijk is 

met name tussen ca. 45 en 50 n. Chr. siltige klei uit nabije rivieroevers gewonnen om 

de laagte verder op te vullen. Na het zetten van de grond is het castellum rond 50 n. 

Chr. over het genivelleerd met inheemse sporen gebouwd: resten van het castellum 

bevinden zich dan ook aan weerszijden van de Oud-Bodegraafseweg. Uit de piek 

van het aardewerk blijkt dat het castellum tussen ca. 50 en 70 n. Chr. is bewoond. 

Vermoedelijk vond deze bewoning in twee fasen plaats: een eerste fase van ca. 50 tot 

58; na een tussentijdse (ver)bouwperiode, die op grond van dendrochronologische 

dateringen tussen 58 en 61 plaatsvond, volgde een tweede fase tot ca. 69/70 n. Chr. In 

navolging van andere castella langs de Nederlandse Limes, kwam de bewoning toen 

ten einde bij de opstand van de Bataven. Mogelijk speelde een lokale vernatting vanuit 

het achterland ook een rol. Waar de Romeinen elders na de Batavenopstand namelijk 

nog investeerden in een herbouw, hebben ze daar in Bodegraven van afgezien. 



8 Oud-BOdegraafseweg

Uitgaande van de drassige omstandigheden in Bodegraven is de voorkeur gegeven aan 

de heropbouw van twee naburige castella te Zwammerdam en Woerden. Deze hadden 

namelijk een gunstigere, strategischere ligging op het kruispunt van de Oude Rijn en 

een actieve zijrivier.

Er zijn aanwijzingen dat het terrein van De Vierkom kort na 70 n. Chr. nog is 

opgehoogd. De bewoning lijkt zich dan echter toch te verplaatsen naar het gebied 

direct ten zuiden: het Albert-Heijn-terrein. Indien waarnemingen van archeologievrij-

willigers in 1994 op dit terrein correct zijn, dan moet hier in het laatste kwart van de 1e 

eeuw de Romeinse Limesweg zijn aangelegd. Aan weerszijde van de weg zijn sporen 

waargenomen van een sterk geromaniseerde bewoning met onder andere een winkel 

en een herberg of badgebouw, die met name gericht zou zijn op de handel langs deze 

route. De bewoning kwam vermoedelijk tussen 115 en 120 n. Chr. tot een einde als 

gevolg van een grote brand. Uit de periode na deze bewoning zijn slechts losse en 

vooral verspoelde vondsten uit de omgeving bekend, die op activiteiten tot in de 3e 

eeuw en mogelijks zelfs de 4e eeuw wijzen. Gezien het ontbreken van sporen, blijft de 

aard van deze activiteiten echter onduidelijk.
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1 Inleiding

T. A. Goossens

1.1 Aanleiding en doelstelling

Archeologisch Onderzoek Leiden bv (Archol) heeft in februari 2017 een Archeologische 

begeleiding conform protocol Opgraven in plangebied De Vierkom te Bodegraven 

uitgevoerd in opdracht van Omgevingsdienst Midden-Holland en gemeente 

Bodegraven-Reeuwijk (Figuur 1.1). 

Aanleiding voor de begeleiding was de bouw van een appartementencomplex met 

parkeergarage door V.O.F. De Vier-Kom op het braakliggend terrein direct ten westen 

van Oud-Bodegraafseweg. Vooraf was bekend dat de graafwerkzaamheden in het 

kader van de bouw, met name het uitgraven van funderingssleuven en van gaten voor 

de poeren en liftschacht, de ondergrond lokaal zouden verstoren. 

Locatie Vierkom ligt binnen een archeologisch monumententerrein van zeer hoge 

waarde. Binnen het terrein zijn resten te verwachten van een Romeinse legerplaats, 

een castellum, structuren van de verbindingsweg en eventuele randelementen 

behorende bij (één van) beiden. Al deze elementen samen zijn onderdeel van de 

Romeinse rijksgrens, de Limes, die Bodegraven doorkruiste. Bij diverse eerdere 

onderzoeken van onder andere BAAC, RAAP en met name de AWN  zijn in de 

noordwesthoek van het monument, deels binnen het huidige plangebied, reeds resten 

van een houtbouwfase van het castellum aangetroffen. Omdat het plangebied zich 

binnen een archeologisch monumententerrein van zeer hoge waarde bevindt, is in de 

voorwaarden van de Omgevingsvergunning (d.d. 22 oktober 2012) opgenomen dat:

- archeologisch toezicht op de grondwerkzaamheden gehouden dient te worden;

- bij aansnijding van archeologische resten deze resten onderzocht en ex situ 

bewaard dienen te worden om de informatie over de vindplaats veilig te stellen;

- de delen die niet bedreigd worden door de geplande ontwikkeling in situ behouden 

dienen te blijven.

Ondanks deze vergunningsregels hebben de Omgevingsdienst Midden-Holland en 

gemeente Bodegraven-Reeuwijk in het laatste onderdeel van het bouwproject de 

projectontwikkelaar ontzorgd door de verantwoordelijkheid voor het onderhavige 

onderzoek op zich te nemen (respectievelijk het veldwerk en de uitwerking inclusief 

rapportage). 

De richtlijnen voor de archeologische begeleiding conform protocol Opgraven, zijn 

vastgelegd in het Programma van Eisen.1 

Doelstelling van de begeleiding, zoals verwoord in het Programma van Eisen, was 

vondsten en grondsporen die tijdens de grondwerkzaamheden werden waargenomen 

te documenteren en, indien van toepassing, te bergen. Aanvullend was het doel om 

tijdens de uitvoering van de werkzaamheden archeologisch toezicht te houden op een 

juiste uitvoering van de civiele werkzaamheden conform de vergunningsvoorwaarden. 

Uitganspunt was mogelijke schade aan het archeologisch monument door een onjuiste 

uitvoering van, of toevalsvondsten bij, de werkzaamheden voorkomen. Indien bij deze 

toezichthoudende taak toch archeologische resten aangesneden werden, dienden 

deze meteen onderzocht en gewaardeerd te worden, dan wel dienden beschermende 

maatregelen genomen worden.2

1  Stiller 2016.
2  Stiller 2016, 16.
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1.2 Onderzoeksgebied

Het plangebied, tevens onderzoeksgebied, bestaat uit een langgerekt en zuidwest-

noordoost georiënteerd terrein van ca. 65 x 19 m, direct ten westen van de Oud-

Bodegraafseweg (nrs 9 t/m 21) in de bebouwde kom van Bodegraven.3 

Voorafgaand aan de start van het bouwproject met archeologische begeleiding 

waren maximale diepten voor de diverse ingrepen op het bouwterrein afgesproken 

en vastgelegd in het Programma van Eisen (Figuur 1.2).4 De verwachting was dat met 

deze uitgangspunten een groot deel van de vindplaats niet bedreigd zou worden. Met 

de afgesproken maximale aanlegdiepte van de onderste vloer van (de parkeergarage) 

van het gebouw zou de top van de vondstlaag van de vindplaats immers mogelijk niet 

geraakt, of hooguit geschampt worden. Alleen ter hoogte van de dieper geplande 

sleuven en gaten van de funderingsbalken, poeren en liftschacht zou met zekerheid 

verstoring plaats vinden. Bij aanvang is de aannemer tegen de afspraak in, echter 

afgeweken van de maximale aanlegdiepte van de onderste vloer (parkeergarage), fun-

deringsbalken en poeren van het gebouw. Gevolg van de nieuwe maatvoering was dat 

de vindplaats niet alleen lokaal ter hoogte van de funderingsstroken, poeren en liften, 

maar vrijwel over het gehele oppervlak bloot zou komen te liggen. Naar aanleiding 

hiervan heeft spoedoverleg tussen de ontwikkelaar, aannemer, de gemeente 

Bodegraven-Reeuwijk en de Omgevingsdienst Midden-Holland plaats gevonden. 

Aangezien het bouwproject al in volle gang was, bleek er nauwelijks nog ruimte voor 

alternatieven. Na overleg zijn toen aangepaste diepten afgesproken en is overgaan op 

archeologische begeleiding van het gehele plangebied (zie hoofdstuk 3).

3  Het gaat om de kadastrale percelen 6866, 7949, 7950 en 7952.
4  Stiller 2016.

Figuur 1.1 
Ligging plangebied Bodegraven-De Vierkom.
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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. Het vooronderzoek is opgebouwd uit twee onderdelen: 

het bureauonderzoek (BO) en een eventueel inventariserend veldonderzoek (IVO), 

elk met bijbehorende standaardrapportages. Het doel van een bureauonderzoek is 

het vaststellen of, en zo ja, welke typen archeologische vindplaatsen precies in het 

plangebied worden verwacht (“gespecificeerde archeologische verwachting”). Het 

IVO dient ertoe deze vindplaatsen daadwerkelijk op te sporen (karterende fase) en de 

omvang en waarde in kaart te brengen (waarderende fase). Op basis van de resultaten 

van het vooronderzoek neemt de betrokken overheid een besluit (het “selectiebesluit”) 

hoe met eventueel aanwezige vindplaatsen dient te worden omgegaan. Als 

geen archeologische waarden zijn aangetroffen kan het besluit inhouden dat het 

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

denswaardige archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, dan kan de initiatiefnemer 

verplicht worden tot een aanpassing van de plannen (de vindplaats blijft in de grond 

behouden), of tot een archeologische opgraving.

Verschillende onderzoeken van onder andere de Archeologische Werkgemeenschap 

voor Nederland (AWN, afdeling Rijnstreek),5 BAAC6 en RAAP7 in het plangebied in de 

periode van 1996 tot en met 2011 hebben reeds aangetoond dat het archeologisch 

monument vele vondsten van onder andere hout, aardewerk en metaal bevat, die toe 

zijn te schrijven aan een castellum of aanverwante structuur van de Limes. Omdat 

volledige inpassing van de vindplaats in de toekomstige ontwikkelingsplannen niet 

mogelijk bleek, heeft de gemeente Bodegraven-Reeuwijk besloten de bedreigde 

stroken van de nieuwbouw De Vierkom opgegraven dient te worden binnen. Gezien 

de beperkte omvang van deze stroken en het vereiste toezicht op de werkzaamheden 

in de rest van het plangebied heeft gemeente besloten de opgraving in de vorm van 

een archeologische begeleiding plaats te laten vinden. Bijkomend voordeel van een 

gecombineerd onderzoek was dat de civiele bouw voorzag in een ontgraving onder 

droge omstandigheden dankzij de inzet van bronbemaling. 

Het veldwerk heeft plaatsgevonden van 9 tot en met 22 februari 2017, door een 

team van Archol, bestaande uit een veldwerkleider en veldarcheologen, aangevuld 

met enkele houtspecialisten van BIAX Consult en de Faculteit Archeologie van de 

Universiteit Leiden (Tabel 1.1 en Tabel 1.2).  Tijdens de uitwerking en rapportage 

zijn daarnaast verschillende specialisten betrokken. Projectleider T.A. Goossens 

heeft het veldwerk en de uitwerking gecoördineerd. D. Stiller van Omgevingsdienst 

Midden-Holland trad tijdens het veldwerk op als archeologisch adviseur voor het 

bevoegd gezag. Hij is tijdens de uitwerking opgevolgd door C. Thanos. P. Rouing was 

tijdens het gehele project contactpersoon namens het bevoegd gezag, gemeente 

Bodegraven-Reeuwijk. 

5  Van der Kooij et al. 2013: opgraving in 1996.
6  Habraken en Van Mousch 2004: proefsleuvenonderzoek in 2003-2004.
7  Jansen 2018: opgraving in 2010-2012.
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Tot slot wil ik Hans Postma van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland 

(AWN-afdeling 6, Rijnstreek) en Julia Chorus bedanken voor het kritisch doornemen 

van de tekst.

Soort onderzoek: Archeologische begeleiding (AB) conform protocol 
Opgraven

Projectnaam: De Vierkom, Oud-Bodegraafseweg, Bodegraven

Archol-projectcode: BOV1636

ARCHIS-zaakidentificatienummer: 4032490100

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 9 – 22 februari 2017 

Periode van uitvoering uitwerking: Februari 2017 - mei 2020

Provincie: Zuid-Holland

Gemeente: Bodegraven - Reeuwijk

Plaats: Bodegraven

Toponiem: Oud-Bodegraafseweg

Kaartblad: 31D

Coördinaten gebied: 110.979/ 455.298
110.985/ 455.293
110.953/ 455.238
110.944/ 455.245

CMA/AMK-status: Terrein van zeer hoge archeologische waarde

Archis-monumentnr: 9376

Opdrachtgever: Omgevingsdienst Midden-Holland (veldwerk),
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk (uitwerking)

Bevoegd gezag: Gemeente Bodegraven-Reeuwijk (dhr. P. Rouing)

Adviseur bevoegd gezag: Omgevingsdienst Midden-Holland (drs. D. Stiller/drs. C. 
Thanos) (uitwerking)

Rapportversie: Definitieve versie 2.0

Rapport gereed: 30 juni 2020

Goedkeuring bevoegd gezag: Ja

Beheer en plaats van documentatie en vondsten: Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Zuid-Holland

Oppervlakte plan- of onderzoeksgebied: Ca. 1000 m2

Huidig grondgebruik: Braakliggend

Geomorfologie: Rivierinversierug (3K26)

Bodem: Rivierkleigronden (Rn44CG-II)

Naam Functie Bedrijf

Tiziano Goossens projectleider Archol 

Minja Hemminga veldwerkleider Archol 

Judith van der Leije veldwerkleider/veldarcheoloog Archol 

Jorinde Vroenensteijn veldassistent Archol 

Frank Stevens veldassistent Archol 

Raf Timmermans veldassistent Archol 

Jill Reif stagiaire Universiteit Leiden

Eckhart Heunks fysisch geograaf Eckhart Heunks-Landschapsarcheoloog

Yardeni Vorst houtspecialist BIAX Consult

Caroline Vermeeren houtspecialist BIAX Consult

Kirsti Hänningen houtspecialist BIAX Consult

Erica van Hees houtspecialist Universiteit Leiden-Faculteit Archeologie

Han Maksymiak vrijwilliger metaaldetectie

Eric-Jan Duijn vrijwilliger metaaldetectie

1.4 Opgraving en publieksbereik

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft de verantwoordelijkheid van de project-

ontwikkelaar overgenomen door het veldwerk, de uitwerking en rapportage van het 

archeologisch onderzoek te bekostigen. Aangezien het onderzoek naar het castel-

lumterrein versnipperd en verspreid over verschillende jaren is uitgevoerd, heeft 

de gemeente tevens ingezet op een verdiepende synthese. De gemeente heeft 

daartoe reeds gedurende de analysefase van het onderhavige opgravingsproject een 

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.

Tabel 1.2 
Samenstelling veldteam.
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symposium georganiseerd: op 28 juni 2018 waren onderzoekers van de afgelopen 

jaren uitgenodigd om hun bevindingen en hun visie op het castellumterrein uit te 

wisselen. In het onderhavige rapport is vervolgens een vergelijking met de voorgaande 

onderzoeken gemaakt, gevolgd door een synthese.

De gemeente kon voor de bekostiging van de opgraving en het vergelijkend onderzoek 

deels terugvallen op twee subsidieregelingen van de provincie Zuid-Holland: de 

subsidie voor stedelijke vernieuwing en de subsidie voor publieksbereik. Deze 

laatste subsidie is met name ingezet om de nieuwe inzichten van het onderzoek ook 

onder de aandacht van het publiek te brengen. Hiertoe zijn onder aansturing van de 

gemeente twee brochures samengesteld en zijn aansluitend twee tentoonstellingen 

georganiseerd. Deze tentoonstellingen waren te bewonderen in achtereenvolgend het 

gemeentehuis (september-oktober 2018) en de bibliotheek van Bodegraven (december 

2018-januari 2019).8 

  

    

8  De brochure is opgesteld door TGV Presentaties en D. Stiller in samenwerking met Archol bv. De tentoonstel-
ling is ingericht door D. Stiller. 
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een onbekend Romeins fort langs de Oude Rijn

Figuur 1.3 
Publieksbereik van de opgraving in de vorm 
van een brochure en bijbehorende tentoon-
stelling.



Oud-BOdegraafseweg    15

2 Doel- en vraagstellingen

T. A. Goossens

2.1 Doelstellingen

Belangrijk doel van het veldwerk was archeologisch toezicht te houden 

op een juiste uitvoering van de civiele werkzaamheden conform de 

vergunningsvoorwaarden.9Tijdens de gehele begeleiding is de civiele werkwijze 

vanuit deze doelstelling nauwlettend gecontroleerd. Met de aanpassing van de 

aanlegdiepte van de parkeergarage van het appartementencomplex, kwam de nadruk 

in een vroeg stadium echter al snel te liggen op de tweede doelstelling: het bergen en 

documenteren van de aangesneden resten enerzijds en het treffen van beschermende 

maatregelen voor de overige (onderliggende) resten die in de ondergrond achterblijven 

anderzijds. Doel van de uitwerking was uiteindelijk om met de resultaten van de 

opgraving en het nieuwe licht dat dit onderzoek op voorgaande onderzoeken werpt, 

te komen tot nieuwe inzichten in de aard, omvang en datering van het castellum te 

Bodegraven te komen. Deze nieuwe inzichten dienden niet beperkt te blijven tot 

(een publicatie binnen) de kleine kring van archeologische specialisten. Conform de 

doelstellingen van de subsidieregeling Publieksbereik van de provincie Zuid-Holland 

dienden de vondsten en nieuwe inzichten ook zichtbaar te worden gemaakt voor een 

breed publiek. Alleen op deze wijze is immers het draagvlak voor de archeologie onder 

de inwoners van Zuid-Holland te vergroten.

2.2 Vraagstellingen

De vraagstelling bij dit onderzoek was gericht op een aanvulling van de bestaande 

kennis en een verkleining van de bestaande lacunes daarbinnen. Rekening houdend 

met de (beperkingen) van een archeologische begeleiding was vooraf al duidelijk 

dat een deel van de onderstaande vragen uit het Programma van Eisen alleen te 

beantwoorden zou zijn door de koppeling van de (begeleidings)resultaten aan de 

andere, voorgaande onderzoeken. De onderstaande onderzoeksvragen dienden 

daarom ook mede als leidraad en aanwijzing voor de belangrijkste aandachtpunten bij 

onderzoek binnen het monumententerrein. Bij uitwerking dienden de volgende vragen 

zover als mogelijk op basis van de resultaten te worden beantwoord:10

Landschappelijke ligging
- Lag de Oude Bodegrave in de Romeinse tijd open? Was deze watervoerend of een 

dode rivierarm?

- Wat is (de variatie in) de natuurlijke bodemopbouw?

- Onder welke omstandigheden zijn de natuurlijke sedimenten afgezet (brak /zoet; 

droog/nat)?

- Is er sprake van rivieractiviteit ten tijde van de (Romeinse) bewoning? Zijn er sporen 

van overstromingen. Indien ja, welke uitspraken kunnen gedaan over de gevolgen 

voor de archeologische conservering eroderend/afdekkend etc.)?

- Zijn er aanwijzingen voor onbekende geulen en/of andere zijrivieren in de ondergrond? 

Indien ja, zijn er uitspraken te doen over de periode van activiteit?

- Wanneer was de Oude Bodegrave een actieve stroom? Zijn er meerdere actieve fasen?

9  Stiller 2016, 16.
10  Stiller 2016, 17-18.
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- Kunnen de afzettingen van de Oud Bodegraven onderscheiden worden van de 

afzettingen van de Oude Rijn en zo ja wat is de (relatieve) ouderdom ervan?

- Is er één of zijn er meer momenten van verlanding/demping van de Oud Bodegraven 

anders dan de demping in de 19e/begin 20e eeuw? 

Sporen en structuren
- Wat is de exacte locatie van de sporen en structuren? Op welke diepte liggen de 

sporen en structuren? Wat is de omvang in het horizontale vlak?

- Wat is de aard van de sporen en structuren?

- Behoren de sporen tot een militaire context? Indien niet, zijn de sporen toe te wijzen 

aan de civiele infrastructuur/bewoning die in de omgeving verwacht wordt? Bij 

civiele of onbekende structuren: Hoe verhouden en/of welke relatie is er tussen deze 

structuren en de bekende militaire structuren in het Nederlandse deel van de Limes?

- Indien sprake is van militaire gebouwstructuren hoe verhouden deze zich qua 

afmetingen en funderingswijze ten opzichte van bekende militaire gebouwstructuren 

zoals barakken of werkplaatsen? Is het materiaal uit de Romeinse tijd verspoeld of zijn 

de vondsten en sporen in situ (bijvoorbeeld verstevigingsmateriaal)?

- In geval van dempings- of ophogingspakketten: Is hiervoor onder andere afval 

gebruikt? Indien ja, kan op basis van het vondstmateriaal uitspraken gedaan worden 

over de herkomst? Militair of civiele contexten en wat kan op basis hiervan afgeleid 

worden over deze context?

Datering en fasering
- Wat is de datering van de sporen?

- Zijn er meerdere fasen aan te wijzen?

Militaire fortificatie
- Is er in Bodegraven sprake van een castellum, een wachtpost of iets daartussenin, een 

‘minicastellum’?

- Kunnen de aangetroffen (gebouw) structuren gerelateerd worden aan de aan de 

overzijde van de Oud-Bodegraafseweg aangetroffen structuren (d.w.z. aan de 

oostkant van de (middeleeuwse) Oude Bodegrave)?

- Gezien het grote aantal tentharingen dat bij onderzoeken aangetroffen is: zijn er 

aanwijzingen voor een eerdere fase van het castellum dat (deels) ingericht was met 

tenten in plaats van vaste bebouwing?

- Waar liggen (eventueel) de Romeinse barakken, hoe zijn deze ingedeeld en wat voor 

(eventueel ook welke) troepen waren hier gelegerd? Waar is de werkplaats gelegen en 

hoe was deze ingericht? Heeft het kamp nog voor andere doeleinden gediend? 

- Welke typen gebouwen zijn aangetroffen? Welke functie hadden deze gebouwen? 

Welke indeling had het militaire kamp?

- Wat is het moment van verlanding/demping van de veenrivier en hoe verhoudt dit zich 

tot de Romeinse bewoning ter plaatse?

Leven in het militaire kamp
- Welke informatie levert het vondstmateriaal en de botanische resten over het 

dagelijks leven in het militaire kamp in Bodegraven?

- Van welke soorten bomen is het aangetroffen hout afkomstig (aan de hand van een 

selectie van dendrochronologische monsters)? Waar kwam het hout vandaan?

- Welke informatie levert het vondstmateriaal over de grondstofvoorziening, 

voedseleconomie en handelscontacten (aan de hand van een selectie van monsters)?
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- Bij andere castella is vastgesteld dat de consumptie van varkens hoger is in militaire 

contexten dan in civiele contexten. Is dit patroon in Bodegraven ook waar te nemen? 

En zo ja wat kan geconcludeerd worden over het castellum en Romeins Bodegraven/

regio in het algemeen? Zo nee waarom niet, en wat kan hieruit afgeleid worden?

Limes-zone
- Zijn er aanwijzingen voor de ligging van de Limesweg? Zo ja welke uitspraken zijn 

mogelijk over de constructie van de weg? Welke uitspraken zijn mogelijk over de 

datering van de bouw(fasen)? Heeft de Limesweg op dezelfde locatie gelegen of is een 

verschuiving in locatie waar te nemen? Indien ja, welke redenen zijn hiervoor aan te 

geven?

- Zijn er aanwijzingen voor andere transportwegen/methoden naast de Limesweg? Zijn 

er andere wegen of aanwijzingen voor een haven/aanlegplaats? 

- Is er iets te zeggen over de relatie tussen het militaire kamp uit de Romeinse periode 

en de andere castella (regio, nationaal en internationaal) gedurende de Romeinse tijd? 

En over de relatie tussen het militaire kamp en het achterland?

Vol- en laat-Romeinse tijd en middeleeuwen
- Zijn er sporen en vondsten aanwezig uit de 2e en 3e eeuw die enig licht kunnen werpen 

over activiteiten binnen het plangebied of het voortbestaan van het castellum in deze 

periode?

- Zijn er sporen en vondsten aanwezig uit de overgang Romeinse tijd/vroege 

middeleeuwen (ca. 275 – 625 n. Chr.) die enig licht kunnen werpen op deze periode?

- Zijn er sporen en vondsten uit de Middeleeuwen en Nieuwe tijd aanwezig?

Conserveringstoestand
- Wat is de grondwaterstand ten tijde van het onderzoek?

- Op welke diepte (in NAP) ligt de oxidatie, reductiegrens? 

- Zijn er aanwijzingen voor verspoeling/erosie van het archeologisch niveau? En zo ja 

wanneer heeft dit plaatsgevonden?

- Wat is de conserveringstoestand van het hout op verschillende diepten?

- Wat is de conserveringstoestand van andere vondstcategorieën?

- Welke verstoringen zijn geconstateerd en welke invloed hebben deze gehad op de 

intacte resten?
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3 Strategie en methodiek veldwerk

T. A. Goossens

3.1 Strategie opgraving en behoud in situ

Voorafgaand aan de start van het archeologisch onderzoek waren de heipalen voor 

de fundering van het appartementencomplex reeds geplaatst. Voor de heiwerkzaam-

heden was geen archeologisch onderzoek verplicht. De verstoring van de heipalen 

bleek namelijk binnen de marges (5%) te vallen van wat acceptabel wordt geacht 

voor vindplaatsen binnen Nederland.11 Het palenplan was bovendien vooraf dusdanig 

ontworpen (regelmatig patroon en palen op minimaal 1 m onderlinge afstand) dat 

tijdens de daaropvolgende begeleiding (of nog later in de toekomst) archeologisch 

onderzoek tussen de palen uitgevoerd zou kunnen worden. 

De archeologische begeleiding ving aan bij de volgende fase van het civiele proces: 

het afgraven van de bovengrond tot op de beoogde diepte. De begeleiding is in grote 

lijnen uitgevoerd conform de vigerende versie van de KNA en het Programma van 

Eisen. Enkele belangrijke afwijkingen ten opzichte van dit programma betreffen de 

nieuwe aanlegdieptes van de civiele ingrepen die reeds in paragraaf 1.2 zijn besproken. 

Deze wijzigingen hadden gevolgen voor de aanpak: de strategie veranderde van een 

deels actieve, deels passieve begeleiding in een grootschalige opgraving met her en 

der verschillende vlakken. Hier is op ingespeeld door het veldteam in principe op volle 

sterkte in te zetten (vier personen), waar nodig aangevuld met extra houtspecialisten. 

Bijkomend probleem was de wateroverlast in de vorm regen, sneeuw en afvalwater 

dat vanuit doorgebroken leidingen de put in stroomde. Tijdens de civiele uitgravingen 

is ten slotte ook een gasleiding geraakt. Het opgeschaafde sporenvlak met Romeinse 

houten vloerresten is toen bij de noodreparatie betreden en deels vertrapt.

Het gehele onderzoeksterrein is onderzocht als één werkput (put 1). Het maaiveld 

(Mv) schommelde kort voor aanvang van de graafwerkzaamheden rond 0,95 m – 

NAP.  Het grootste deel van de werkput beslaat de bouwput voor de fundering van 

de parkeergarage. De onderkant van deze fundering is zoals voornoemd niet op 1,91 

m – NAP, maar op 2,01 m –NAP aangelegd. Een uitzondering geldt voor het centraal 

oostelijk terrein. Hier is de graafmachinist tijdens het veldwerk plaatselijk te diep 

gegaan; de aanlegdiepte schommelde er rond 2,18 m –NAP (Figuur 3.1).

In eerste instantie is het vlak (vlak 1) aangelegd op het niveau waarop de eerste 

sporen en het eerste hout tevoorschijn kwamen. Dit niveau lag net boven of op de 

uiteindelijke verstoringsdiepte van de parkeergarage, namelijk 2,01 m –NAP. De meest 

ondiepe sporen bevonden zich rond 1,82 m –NAP. Daar waar geen sporen of hout zijn 

aangetroffen, is het vlak direct tot op 2,01 m –NAP verdiept. In enkele delen van de 

werkput bleek het sporenniveau echter dieper dan 2,01 m –NAP te liggen. In deze 

zones waren dan ook geen archeologische sporen te registreren. 

Daar waar de bovenste sporen/ houtresten zich boven 2,01 m –NAP bevonden, is na 

documentatie verder verdiept tot de beoogde werkdiepte. De nieuwe sporen en het 

nieuwe houtresten die hierbij zijn op verschillende niveaus aangetroffen, zijn als vlak 2 

en 3 gedocumenteerd en ingemeten.

11  Over het algemeen genomen wordt een verstoring tot 5 % acceptabel geacht. In de aanloop van het project 
is in 2012 overlegd met Lauren Bruning (Hazenberg Archeologie) over de invloed van het palenplan op de 
vindplaats. Conclusie was dat de verstoringsgraad acceptabel werd geacht (Stiller 2016, 7). Zie ook de ‘Han-
dreiking Archeologievriendelijke bouwen' van de Rijksdienst voor het Cultureel Efgoed uit 2016.
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Na de aanleg en documentatie van alle sporen, hout en vondsten zijn conform het 

Programma van Eisen maatregelen genomen om de onderliggende resten die in de 

ondergrond zouden blijven te beschermen (Figuur 3.2). Zoals afgesproken tijdens een 

vooroverleg met de aannemer, bevoegd gezag gemeente Bodegraven-Reeuwijk en 

de Omgevingsdienst Midden-Holland is het onderste gedocumenteerde vlak eerst 

afgedekt met worteldoek (zie Figuur 3.1 voor de NAP-hoogte van dit vlak). Hierop is 

vervolgens een laag puin van 15 cm dikte aangebracht. Hierbij is erop toegezien dat 

een (kleine) kraanmachine niet over het worteldoek reed, maar het puin voor zich uit 

verspreidde. Deze werkzaamheden zijn grotendeels al tijdens de opgraving uitgevoerd. 
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N:\Lopende Projecten\1636 AB Bodegraven Vierkom\2.uitwerking\1.sporen_en_structuren\Workspaces\ingrepenkaart met maximale diepten_nieuw.wor (16/07/2019)

Figuur 3.1 
Overzicht van der maximale graafdiepte bin-
nen de verschillende funderingszones van het 
plangebied.
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Alleen één van de poergaten en de liftschacht zijn pas aansluitend op de opgraving 

onder archeologisch toezicht van een Archol-medewerker afgedekt. Nadat de hele 

vindplaats was afgedekt, zijn de betonpalen tot op de puinlaag afgeknipt. Daarna is 

overgegaan op de (niet begeleide) civiele opbouw van het appartementencomplex, 

beginnend met het storten van het funderingscement.

3.2 Methodiek opgraving

De bovengrond is (zoveel mogelijk) laags- en vlaksgewijs ontgraven door een 

graafmachine (van de civiele aannemer) voorzien van een gesloten bak met gladde 

rand. De stort is direct afgevoerd naar een gronddepot buiten het plangebied en 

het centrum van Bodegraven. Tijdens de aanleg is het tussenvlak telkens visueel en 

met de metaaldetector gecontroleerd op vondstmateriaal (Figuur 3.3).12 Het vlak 

is gefotografeerd met behulp van een drone. Hierbij zijn meetbuizen als referentie 

voor de exacte locatie bepaald. Aan de hand van deze referentiepunten zijn de 

vlakfoto’s gecombineerd tot één grote vlakfoto. Alle vlakken, sporen, meetbuizen, 

12  Tijdens het controleren van het vlak met de metaaldetector bleek dat de metaaldetectie gestoord werd 
door het signaal van het (met ijzer) gewapend beton van de heipalen. 

Figuur 3.2 
Behoud in situ: het afdekken van het onder-
zochte opgravingsvlak met achtereenvolgend 
worteldoek en een puinlaag.
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vlakhoogtes, profielen en puntvondsten zijn tevens ingemeten met behulp van een 

GPS. Grondsporen zijn gecoupeerd tot op het verstoringsniveau (zie sporenlijst Bijlage 

I en vondstenlijst Bijlage II). 

Het aangetroffen hout is bij aanleg schoongemaakt en vrij gelegd (Figuur 3.4). Hierbij 

is niet dieper gegraven dan de verstoringsdiepte waardoor een deel van de planken en 

vloeren niet in zijn geheel vrij gelegd konden worden. Al het constructiehout (palen, 

planken, beschoeiingen, vloeren) is voorzien van een spoornummer. In het geval van 

palenrijen is af en toe één spoornummer uitgedeeld voor een hele rij. Van constructies, 

vloeren en bijzondere sporen zijn detailfoto’s genomen.

Langs de randen van de werkput en in de dieper ontgraven poeren en de liftschacht 

zijn enkele representatieve profielen binnen de maximale opgravingsdiepte 

gedocumenteerd (Figuur 3.5, profielen 1-8). In aanvulling hierop heeft de fysisch 

geograaf enkele boringen gezet tot 5,7 m beneden vlak 1 (7,7 m – NAP) (Figuur 3.6). 

De boringen zijn met name in twee raaien haaks op de Oud-Bodegraafseweg (en de 

vermoede waterloop) gezet, zodat doorsneden van het landschap door het onder-

zoeksgebied vervaardigd konden worden. 

Na afronding van de begeleiding heeft een van de vrijwilligers metaaldetectie het 

stortdepot bezocht om de afgevoerde grond van de opgraving af te zoeken op gemiste 

metalen. Bij aankomst bleek de stort al – zonder toestemming – afgezocht te zijn door 

een amateur-metaalzoeker die niet bij het project betrokken was. Hij heeft naderhand 

via een tussenpersoon wel foto’s van enkele metaalvondsten toegestuurd.13 

13  Uitgaande van de onbekende identiteit van de amateur- metaalzoeker en de ligging van het stortdepot 
buiten de gemeentegrenzen van het bevoegd gezag (gemeente Bodegraven-Reeuwijk) bleek het juridisch 
niet mogelijk om deze metaalvondsten op te eisen en in het onderzoek te betrekken. 

Figuur 3.3
 Metaaldetectie bij vlakaanleg.

Figuur 3.4 
Vrijprepareren houten vloer bij vlakaanleg. 
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Figuur 3.5 
Werkput met ligging van de profielen en 
boorpunten.
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3.3 Monstername

Op grond van voorgaande onderzoeken was vooraf bekend dat het sporenvlak veel 

hout kon bevatten. Toen de archeologische begeleiding bij aanvang van het veldwerk al 

snel werd opgeschaald naar een grote opgraving, is in overleg met het bevoegd gezag 

een team van houtspecialisten van BIAX-Consult en Universiteit (Faculteit Archeologie) 

Leiden ingezet. De specialisten hebben het hout vrij gelegd en vervolgens onderzocht 

op houtsoort, bewerkingssporen en geschiktheid voor dateringsonderzoek. Van het 

meeste hout is een houtmonster verzameld (Figuur 3.7). Deze zijn geregistreerd met 

een vondstnummer en indien noodzakelijk als puntvondst ingemeten, zodat de exacte 

locatie van bemonstering vastlag. 

In aanvulling op het hout zijn ook monsters genomen van sporen en ophogingslagen 

met hout(skool)rijke en/of humeuze vulling. Naast monstername voor botanisch 

macrorestenonderzoek (emmer met 5 l inhoud) zijn ook pollenbakken geslagen (50 x 

15 x 15 cm) met het oog op pollenonderzoek.

Ten slotte heeft Hans Huisman van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in 

aanvulling op de reguliere profieldocumentatie nog extra onderzoek verricht naar 

de bodemopbouw (natuurlijke kleilaag met afdekkende Romeinse ophogingslaag) 

in de directe nabijheid van een van de betonnen heipalen. In de zuidwestzijde van 

de liftschacht zijn vijf monsterbakken geslagen met het oog op micromorfologisch 

onderzoek (Figuur 3.5, profiel 2b). De uitwerking van de monsters zal plaatsen vinden 

binnen een overkoepelend onderzoek naar de effecten van heien op de natuurlijke 

ondergrond en de archeologische resten daarin. Hierbij werkt Hans Huisman nauw 

samen met Maarten Groenendijk die momenteel bezig is met een promotieonderzoek 

op dit gebied.  

 

Figuur 3.6 
Het zetten van diepe boringen als aanvulling 
op de gedocumenteerde profielen. Voor lig-
ging, zie Figuur 3.5). 
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Figuur 3.7 
Documentatie van het hout door specialisten 
van BIAX-Consult en Universiteit Leiden.
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4 Landschappelijk kader

E. Heunks

4.1 Het landschap in de regio

De opgravingslocatie bevindt zich op de zuidoever van de Oude Rijn. De Oude Rijn is 

actief geweest vanaf ca. 4400 v.Chr. tot de afdamming van de verlandende geul bij 

Wijk bij Duurstede in 1122 n. Chr.  Ter hoogte van Bodegraven heeft de meandergordel 

van de rivier een beperkte breedte van ca. 800 m. Dit is de zone waarbinnen de actieve 

geul al die eeuwen gemigreerd heeft en zandige beddingsedimenten heeft afgezet. 

Het plangebied ligt juist ten zuiden van deze zandbaan. De restgeul, de laatste 

stroomdraad voor de Rijn buiten werking geraakte, ligt ter hoogte van Bodegraven aan 

de zuidzijde van deze meandergordel (Figuur 4.1). Het laatmiddeleeuwse Bodegraven 

heeft zich als gestrekt dorp ontwikkeld langs de dijkjes die op zeer korte afstand van 

de noord- en zuidoever van deze restgeul zijn aangelegd. Waar de actieve Rijngeul 

in de Romeinse tijd lag is niet precies bekend. Wel  hebben twee proefsleuven van 

RAAP in 2005 aangetoond dat  in het meest zuidelijk deel van de meandergordel in 

de Romeinse tijd sprake moet zijn geweest van een verlande restgeul (zie Figuur 5.1 

en paragaaf 5.6).14  In de top daarvan is een relatief dunne kleiige laag aangetroffen 

met veel Romeinse vondsten die overeen moet komen met het (moerassige) maaiveld 

in de Romeinse tijd. Op grotere diepte ontbreekt hier beddingzand en gaan de rest-

geulafzettingen abrupt over in venige afzettingen. Iets noordelijker is een jongere 

restgeulfase aangetroffen die vermoedelijk nog openlag in de Romeinse tijd. Hier 

ontbreekt een Romeins loopvlak en zijn over grotere diepte verspreid Romeinse, 

vermoedelijk verspoelde vondsten aangetroffen en aangepunte houten palen. De 

middeleeuwse geul van de Oude Rijn lag noordelijker. Deze heeft het Romeinse niveau 

afgedekt met kleiige oeverafzettingen. 15

De Oude Rijn doorsnijdt ter hoogte van Bodegraven een groot gebied met dikke 

veenafzettingen. Deze voornamelijk natte laagveenmoerassen (eutrofe riet- en 

bosvenen) ontwaterden via een stelsel van veenriviertjes af op de Oude Rijn. Behalve 

veenafwateringsgeultjes wordt de oeverzone van de Oude Rijn gekenmerkt door een 

stelsel van diep ‘landinwaarts’ doorlopende crevassegeulen. Deze zijn gevormd tijdens 

hoge waterstanden van de rivier waarbij het water met kracht landinwaarts door en 

over de oeverwallen is gebroken en daarbij een geul heeft uitgesleten. Met name in 

buitenbochten van de actieve Rijnloop kunnen crevassen ontstaan.  Te verwachten is 

dat crevassen zich voegen naar de laagste delen van het landschap en deze zullen in 

veel gevallen zijn gevormd in de geulen van voormalige veenriviertjes. Dat is echter 

moeilijk aan te tonen. Na totstandkoming hadden de crevassegeulen een vergelijkbare 

waterregulerende functie als de veenriviertjes. De veenmoerassen werden erlangs 

ontwaterd maar tegelijkertijd kon de Rijn zich via deze geulen ontlasten van het hoge 

water en het achterland inunderen. In alle situaties vormden de iets hoger gelegen 

kleiig opgeslibde oevers van de Rijn de meest stabiele en best gedraineerde zones in 

het landschap. 

14  Lesparre-de Waal & De Kort, 2006, 23-29.
15  Lesparre-de Waal & De Kort, 2006, 23-29.
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4.2 Voorgaand onderzoek naar het landschap in plangebied en 
omgeving

De Oude Bodegrave: veenriviertje of crevassegeul?
Behalve de Oude Rijn is in Bodegraven ook sprake van een zijriviertje, de Oude 

Bodegrave. Deze is op diverse oude kaarten als open water weergegeven met op de 

oostoever een iets hoger gelegen kade. In het huidige verstedelijkte landschap van 

Bodegraven is de ligging ervan nog herkenbaar aan de gekromde vorm van de Oud-

Bodegraafseweg en de lage ligging ervan. Onderhavig plangebied ligt juist ten westen 

van deze weg. In het landelijk gebied ten zuiden van Bodegraven vormt het riviertje 

als licht kronkelend open water met historische bebouwing aan weerszijden ervan nog 

steeds een beeldbepalend element in het slagenlandschap. Het laatmiddeleeuwse ver-

kavelingspatroon is hier volledig geënt op de aanwezigheid van de Oude Bodegrave die 

hier als ontginningsas heeft gefungeerd. 

Ondanks het vele onderzoek naar de precieze omvang en landschappelijke ligging 

van het Romeinse castellum van Bodegraven, bestaan er nog steeds veel onduidelijk-
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Figuur 4.1 
Uitsnede van de paleogeografische kaart van 
Van Dinter (2013) van het westelijk deel van 
de Romeinse Limeszone.
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heden over de betekenis van de Oude Bodegrave. In de eerste plaats is niet duidelijk 

of het om een crevassegeul van de Oude Rijn dan wel een veenriviertje gaat. Op de 

paleogeografische kaart van de Romeinse Limes in Utrecht-Holland vormt het geultje 

één geheel met de iets zuidelijker gelegen smalle crevasserug van Zwammerdam, die 

een zuidelijke bypass vormt van de Oude Rijn (Figuur 4.1). Op deze kaart lijkt de Oude 

Bodegrave dus deel uit te maken van een vertakt stelsel van kleine crevassegeulen. 

Het tot nu toe uitgevoerde veldonderzoek nabij de vermoedelijke loop van de Oude 

Bodegrave heeft echter geen enkele aanwijzing opgeleverd voor de aanwezigheid van 

een actieve rivierloop dan wel crevasse. Daarvoor ontbreken de dan te verwachten 

zandige en/of siltrijke afzettingen, alsook afwijkende profielen die mogelijk duiden op 

een diepe geulinsnijding.16   Om deze reden is ook een mogelijk vroegmiddeleeuwse 

datering van de geul, samenhangend met de dan toenemende activiteit van de Oude 

Rijn niet waarschijnlijk.17 

In een geologisch boorprofiel van de AWN en Van Dinter (2018) dwars op de 

Oud-Bodegraafseweg juist ten westen daarvan, is sprake van een vrij uniforme 

profielopbouw met een 1,0 tot 1,5 m dik pakket kleiige oeverafzettingen (Ks2/3) 

op zware komklei (Ks1), vanaf een diepte tussen 2,0 en 3,5 m -Mv overgaand in 

venige afzettingen.  Opvallend is wel dat het oever- en komkleipakket nabij de Oud-

Bodegraafseweg (en de hier vermoede geul) in dikte toeneemt.  Dat zou kunnen 

duiden op een laagte in het veenlandschap die met kleiige sedimenten vanuit de 

Rijngeul geleidelijk opgevuld is geraakt.18 

Ook onder de Bodegraafseweg zelf zijn in het verleden in het kader van archeologisch 

onderzoek boringen geplaatst.19  Onder de geroerde bovengrond bestaat de top 

van het ongestoorde bodemprofiel hier op meerdere plaatsen uit humeuze kleien 

met op een diepte van 2,5 tot 3,0 m –Mv een laagje zand van enkele centimeters. 

Dit laagje ligt erosief op een pakket rietveen en is als bodem van het veenriviertje 

opgevat. Opmerkelijk is dat in verschillende boringen juist in dit zandlaagje Romeinse 

vondsten zijn gedaan. In de kleilaag daarboven zijn deze niet gedaan. Een vergelijkbare 

profielopbouw is in 1976 waargenomen door de heer P.C. Beunder tijdens de aanleg 

van een riool in het cunet van de Oud- Bodegraafseweg.20  Onder een ca. 160-200 cm 

dik pakket compacte vette klei werd een 20 cm dik pakket zandige klei met Romeinse 

vondstmateriaal aangetroffen, naar beneden overgaand in bosveen.

Dat er sprake moet zijn van een laagte ter hoogte van de Oud-Bodegraafseweg kan 

ook worden opgemaakt uit de eveneens door Beunder (in 1976) ontdekte Romeinse 

resten van een dam- of brugconstructie iets ten zuiden van de opgraaflocatie.21 Door 

de meeste onderzoekers wordt deze constructie als onderdeel van de Limesweg 

opgevat die hier door een laagte moet zijn aangelegd. Ook de tijdens diverse 

opgravingen aangetroffen Romeinse palenconstructies en ophogingen/dempingen 

parallel aan de westzijde van de Oud-Bodegraafseweg wijzen op een vermoedelijke 

laagte, waarbij de palen als beschoeiing of stutpalen hebben gediend.  Tot slot zijn 

tijdens een opgraving van RAAP in 2003/2004 direct ten noorden van onderhavig 

plangebied naar het oosten wegduikende en in dikte toenemende antropogene en 

natuurlijke overstromingslagen aangetroffen.22  Op basis daarvan wordt een geul onder 

de Oud-Bodegraafseweg verondersteld. 

16  Leijnse 2005.
17  Geopperd in Vos et al. 2016.
18  Van Grinsven en Van Dinter 2018, 19-21.
19  Leijnse 2005.
20  Beunder 1980, 7-9.
21  Beunder 1980, 8-9.
22  Jansen 2018, pag 21-23.
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Een uitgebreidere beschrijving van de individuele onderzoeken naar de waterloop te 

hoogte van de Oud-Bodegraafsweg volgt in hoofdstuk 5, paragraaf 5.2.

Een open/gedempte geul binnen een castellum-terrein?

De aanwezigheid van de Oude Bodegrave werd tot voor kort standaard als verklaring 

opgevoerd voor de specifieke ligging van het castellum van Bodegraven.  Met deze 

geul ligt immers ook dit castellum op een strategisch confluentiepunt van hoofdrivier 

(Oude Rijn) met zijrivier (de Oude Bodegrave), zoals dat bij de meeste bekende castella 

langs de Hollandse en Utrechtse Limes het geval is (Figuur 4.2).23 Omdat andere geulen 

ontbreken en met dit geultje mogelijk een flink achterland kon worden bestreken 

(richting Hollandse IJsel), ligt een relatie met de specifieke ligging van het castellum 

voor de hand.

Bij de reconstructie en ruimtelijke begrenzing van het Romeinse castellum van 

Bodegraven vormt de aanwezigheid van een geul onder de Oud-Bodegraafseweg 

dan ook veel voer voor discussie. Deze ruimtelijke begrenzing is gebaseerd op onder 

andere de ligging van het opgegraven noordelijke poortgebouw, de verbreiding van 

andere Romeinse gebouwsporen en parallellen met bekende castellum-plattegron-

den. De Oude Bodegrave zou volgens de eerste verslaglegging van de AWN (in de 

Westerheempublicatie uit 2005) een logische westelijke begrenzing van een klein, 

asymmetrisch castellum vormen (Figuur 5.11). Volgens Vos et al (2016) is uit het 

formaat van het poortgebouw juist een groter formaat van het castellum af te leiden: 

een die zich vanuit het poortgebouw verder westelijk uitstrekt, zelfs ten westen 

van de Oud-Bodegraafseweg.24 Dat impliceert dat de geul binnen de grenzen van 

het castellum moet zijn opgenomen. Daarvan uitgaand is het meest waarschijnlijke 

scenario dat de geul reeds (grotendeels) opgevuld was, of door de Romeinen is 

opgevuld tijdens aanleg van het castellum. Het ontbreken van aanwijzingen voor een 

crevasse sterkt de gedachte dat de dimensies van de geul beperkt moeten zijn geweest 

en het idee dat het veenriviertje mogelijk al goeddeels gevuld was met Rijn-klei ten 

tijde van de bouw van het castellum. 

Het opnemen van de geul binnen de plattegrond van het castellum kan samenhangen 

met de beperkte ruimte die de smalle oeverzone bood voor de aanleg van een 

castellum. Vermoedelijk kenmerkt de oever van de Rijn zich door tal van veenriviertjes, 

crevassen en andere laagten en waren de mogelijkheden voor een optimale 

locatiekeuze zonder opname moerassige laagten en geultjes in het grondplan van het 

castellum domweg beperkt. 

Aanwijzingen voor sedimentatie tijdens en verspoeling na de gebruiksfase 
van het castellum
Gedetailleerde profielwaarnemingen van RAAP in de zone direct ten noorden van 

onderhavig plangebied hebben laten zien dat tijdens de gebruiksfase van het castellum 

sprake moet zijn geweest van overstromingen met afzetting van kleiige sedimenten 

(zie ook verderop in § 6.1).25  Een Romeinse dumplaag in de westoever van de Oude 

Bodegrave wordt hier afgedekt door een pakket ‘restgeulafzettingen’ (uiterst siltige 

klei) die op hun beurt worden afgedekt door een Romeinse cultuurlaag (zie Figuur 5.8). 

Op zich is het niet vreemd dat de Oude Rijn als dé actieve hoofdgeul van deze regio, in 

de vroeg-Romeinse tijd overstroomde en daarbij kleiige sedimenten afzet. Wel vormt 

de waarneming een aanwijzing dat de Oude Bodegrave tijdens de gebruiksfase van 

het castellum nog een laagte was en mogelijk nog open water bevatte die versneld 

opslibde met kleiige afzettingen. Binnen de veronderstelde grenzen van het castellum!  

23  Van Dinter 2013.
24  Vos et al. 2016, 91-94.
25  Jansen 2019, 21-24.
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Een uitgebreidere beschrijving (met literatuurverwijzing) van de individuele 

onderzoeken naar de relatie tussen de waterloop en de Romeinse resten ter hoogte 

van de Oud-Bodegraafseweg volgt in hoofdstuk 5, paragraaf 5.2,5.4 en 5.5.

Figuur 4.2 
Interpretatie van het Romeinse landschap 
in de Romeinse tijd rondom Bodegraven-De 
Vierkom (rode ster) (uit: Jansen 2018, 16, 
Figuur 3.1).
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5 Archeologisch kader

T. A. Goossens

5.1 Inleiding

Het archeologisch onderzoek in Bodegraven startte kort na de Tweede Wereldoorlog. 

Figuur 5.1 toont een overzicht van alle waarnemingen/begeleidingen, proefsleuven-

onderzoeken en opgravingen die sindsdien in de afgelopen 70 jaar zijn vastgelegd. 

Het verspreidingsgebied van archeologische resten uit de Romeinse tijd wordt aan 

de noordzijde begrensd door de huidige loop van Oude Rijn. Uitgaande van een 

geromaniseerd Bodegraven ligt deze grens voor de hand: de Oude Rijn vormde immers 

de noordgrens van het Romeinse rijk. Deze grens lag in de eerste helft de 1e eeuw 

echter 100 m zuidelijker. Dit verklaart waarom de meeste onderzoeken en resten uit 

de Romeinse tijd zich vooral ten zuiden van de lijn Overtocht-Tolstraat concentreren. 

Aan de zuidzijde wordt het verspreidingsgebied begrensd door een archeologische 

waarneming van De Jong uit 1948-1949: tevens het oudste onderzoek in het centrum 

van Bodegraven. De eerste resten uit de Romeinse tijd kwamen toen aan het licht 

bij het afkleien van een landbouwperceel ten westen van de Oud-Bodegraafseweg 

en direct ten zuiden van de spoorlijn Leiden-Utrecht. De resten concentreerden 

zich vooral op de oostelijk helft van het perceel, bovenop een oeverwal. Onder de 

graszoden werd een meer dan één decimeter dikke brandlaag waargenomen. Verspreid 

is ook veel materiaal gevonden: vooral gladwandig-, ruwwandig- en ook terra-sigillata-

aardewerk, maar ook veel bouwpuin.  Het enige spoor is in het westen van de oeverwal 

aangetroffen: een waterput met een gladwandige kruik.26

De onderzoeken die in de ‘70 jaren daarna zijn uitgevoerd, laten zien dat de meeste 

resten uit de Romeinse tijd zich op soortgelijke oeverafzettingen concentreren aan 

weerszijden van de Oud-Bodegraafseweg. Een optelling van alle waarnemingen 

was voor Beunder aanleiding in 1980 om  een artikel met de volgende prikkelende 

titel in de Westerheem te laten verschijnen: ‘Tussen Laurum (Woerden) en Nigrum 

Pullum (Zwammerdam) lag nog een castellum ’.27 Een belangrijk argument voor deze 

stelling, buiten de vele vondsten van Romeins afval- en bouwmateriaal, was vooral 

de strategische ligging van Bodegraven op een kruispunt van de Oude Rijn en een 

zijrivier: het veenriviertje de Oude Bodegrave ter hoogte van de Oud-Bodegraafseweg. 
28Deze stelling zou dan ook het uitgangspunt vormen voor jarenlang onderzoek naar 

de exacte ligging en rol van deze zijrivier binnen het Romeinse landschap en uiteraard 

naar de exacte aard en ligging van het castellum.

Het vermoeden van een castellum werd uiteindelijk na vijftien jaar bevestigd door de 

opgraving van een poortgebouw aan de Willemstraat in 1995: de aanwezigheid van een 

Romeins fort was onomstotelijk bewezen door de AWN-afdeling 6, Rijnstreek.29 

Alle onderzoeken die voor en na dit jaar zijn gedaan, zijn in het licht van een Romeins 

castellum te Bodegraven te interpreteren. Daarom wordt hier ervan afgezien om in de 

rest van dit hoofdstuk een louter chronologisch overzicht te geven van de afzonderlijke 

onderzoeken naar de Romeinse resten. In plaats daarvan is bewust gekozen om zoveel 

mogelijk resultaten uit deze verschillende onderzoeken juist aan elkaar te koppelen en 

binnen verschillende thema’s te bespreken: in relatie tot het castellum, de waterloop 

van de Oude Bodegrave en overige sporen van bewoning in de Romeinse tijd. De 

26  Beunder 1980, 3-4.
27  Beunder 1980.
28  Beunder 1980, 19-22.
29  Van der Kooij et al. 2013, 19-56.
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vermoede Romeinse waterloop ter hoogte van de Oud-Bodegraafseweg vormt een 

rode draad binnen de lange onderzoeksgeschiedenis en zal daarom als eerste thema 

aan de orde komen (paragraaf 5.2). Aangezien de ontdekking van het poortgebouw 

en daarmee het bewijs van de aanwezigheid van een castellum juist als uitgangs- en 

referentiepunt voor de interpretatie alle voorgaande en latere onderzoeken geldt, 

wordt dit als tweede thema uiteengezet (paragraaf 5.3).  Daarna volgt de bespreking 

van de overige hoofdthema’s die aan het castellum en deze waterloop zijn te relateren 

(paragraaf 5.4 t/m 5.7).

De onderzoeksresultaten van de afgelopen decennia worden in de volgende 

paragrafen in chronologische volgorde besproken. Duidelijk zal worden dat de 

inzichten met de voortgang van het onderzoek steeds worden bijgesteld. Op grond van 

de meest recente bevindingen van met name het onderhavige onderzoek zijn uiteraard 
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andere de Romeinse tijd in het centrum van 
Bodegraven.
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per thema en periode van onderzoek ook kanttekeningen te plaatsen. Deze zullen 

echter met name bij de beschrijving van deze bevindingen (in hoofdstuk 7) aan de orde 

gekomen.

5.2 Zoektocht naar een Romeinse waterloop ter hoogte van de 
Oud-Bodegraafseweg

5.2.1 Historisch onderzoek

Zoals voornoemd heeft Beunder gewezen op het belang van de strategische ligging 

van Bodegraven, namelijk op een kruising van de Oude Rijn en een zijrivier, voor de 

hypothese van een aanvullend extra militair steunpunt op binnen de toch al compacte 

rij van castella (met onder andere Zwammerdam aan de westzijde en Woerden aan de 

oostzijde) langs de Limes.30 Uitgaande van de paleogeografische kaarten31 enerzijds 

en de historische kaarten en schriftelijke bronnen anderzijds ligt het voor de hand om 

de zijrivier, een veenwater, ter hoogte van de Oud-Bodegraafseweg te zoeken. Deze 

weg vertoont namelijk een kronkelend route die duidelijk grotendeels een voormalige, 

natuurlijke waterloop volgt. Vraag is hoe ver de geschiedenis van deze waterloop terug 

in de tijd is te herleiden.

Rekening houdend met de etymologie van ‘Bode-graven’ (in de volksmond ook al 

lange tijd bekend als ‘Bo-(g)reft’) is hier in het verleden een water met de naam ’Bode’ 

uitgegraven.32 Deze is de koppelen aan de oude waterloop die tot halverwege de 

vorige eeuw nog door het centrum van Bodegraven stroomde, aan de westzijde van de 

Oud-Bodegraafseweg: de Oud-Bodegraafse wetering.33 Deze wetering is onder andere 

terug te vinden op de militaire kaarten (Bonnebladen) uit de tweede helft van de 19e 

eeuw en, de eerste helft van de 20e eeuw en op de oudere kadastrale kaart uit 1832 

(voor deze laatste, zie Figuur 8.1). 

Figuur 5.2 toont de ‘Oude Bodegrave’ op oudere historische kaart uit de 17e eeuw. 

Uitgaande van de voornoemde etymologie en de historische vermelding van 

Bodegraven is de Oude Bodegrave verder terug in de tijd te plaatsen. Bodegraven 

wordt al in een akte uit 1279 (als familienaam) vermeld. Plomp34 merkt bovendien op 

dat de waterloop onder naam ‘De Oude Bodegraven’ als grensaanduiding in akten 

van ca. 1295-1296 en 1422 wordt vermeld.35 Bodegraven wordt zelfs al in een akte uit 

106436 vermeld, maar deze akte is volgens Plomp een vervalsing die vermoedelijk rond 

1140 is vervaardigd. Als dat laatste correct is, dan zou de naam in ieder geval terug te 

voeren zijn tot de 12e eeuw.37

30  Beunder 1980, 20.
31  Onder andere Van Dinter 2013.
32  Plomp 1966, 14-15.
33  Beunder 1980, 4.
34  Plomp 1966.
35  Volgens Plomp (1966. 14) is de waterloop ‘De Oude Bodegraven’ als grensaanduiding vermeld in akten van 

ca. 1295-1996 en 1422. Plomp meldt als bronnen: voor akte ca.1295-1296: Van de Bergh, Oorkondeboek Hol-
land en Zeeland, suppl. P. 266 en van akte 1422: Van Doorn, O.V. Rechtsbronnen, 3e reeks XV, p. 270. 

36   Plomp 1966, 14, meldt als bron het Oorkondeboek Utrecht, deel I oorkondenr. 226.Raadpleging van het 
Oorkondeboek wijst echter uit dat het om oorkonde nr. 228 gaat (.”, inde sursum ab occidentali parte Reni 
usque Bodegrauen.”) in Muller en Bouman 1920, 208.In aanvulling hierop: in het Oorkondeboek wordt 
Bodegraven ook in oorkondenr. 352 uit 1134 vermeld, waarin een passage over de kerk van Bodegraven is te 
vinden (“…ecclesie de Bodegrave.”), namelijk in Muller en Bouman 1920, 324.

37  Plomp 1966 meldt als bron voor de vervalsing en de datering van deze vervalsing: Oppermann, Untersu-
chungen I, p.191: A°1129.
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5.2.2 Archeologisch onderzoek

Inleiding
De historische bronnen gaan niet verder terug in de tijd. Voor een reconstructie 

van de voorgeschiedenis van de Oude Bodegrave en eventuele voorgangers uit de 

(vroege) middeleeuwen of zelfs de Romeinse tijd is men aangewezen op archeologisch 

onderzoek 

Figuur 5.2 
Uitsneden van de kaart met polderbemal-
ing uit 1608 (boven), de kaart van Rijnland 
van Floris Balthasar uit 1615 (linksonder), de 
Waterschapskaart uit 1670 (rechtsonder): 
alle met afbeelding van de waterloop van de 
Oude Bodegrave.
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De ontdekking van de Oude Bodegrave en beschoeiing van de westoever 
(periode 1951-1977)
De eerst kans voor een archeologisch onderzoek deed zich in 1951 voor toen 

de voornoemde Oud-Bodegraafse wetering aan de westzijde van de Oud-

Bodegraafseweg gedeeltelijk moest worden gedempt: vanaf de spoorlijn in het zuiden 

in de noordelijke richting van de Oude Rijn. Voorafgaande aan de demping diende 

eerst een riool (voor transport regen- en afvalwater) ingegraven te worden. Romeinse 

vondsten bij het uitgraven, een dupondius en aardewerk, gaven aanleiding tot een 

waarneming door Fieret en Braat (conservator Rijksmuseum te Leiden) (Figuur 5.1, 

zie onderzoek Fieret en Braat 1951).38 Hierbij zijn ingeheide palen en paalsporen 

gedocumenteerd en als beschoeiingsconstructie geïnterpreteerd. Deze vondsten 

deden Braat de aanwezigheid van een castellum vermoeden ten noorden van het 

NS-station.39 De relatie tussen de vondsten en eventuele Romeinse voorganger van 

de Oude Bodegrave was toen nog niet duidelijk. Dat gebeurde pas in 1976 toen het 

riool van de Oud-Bodegraafseweg uit 1951 moest worden vervangen. Beunder volgde 

de graafwerkzaamheden en zag in verschillende dwarsprofielen met karakteristieke 

(van west naar oost) schuin aflopende lagen en een vette klei-opvulling respectievelijk 

de oever en bedding van de Oude Bodegrave (Figuur 5.1, zie onderzoek Beunder 

1976). De bodem van de waterloop lag op maximaal 3 m diepte en was ingesneden in 

het onderliggende veen. Langs de westzijde van de rioolsleuf constateerde Beunder 

onderin de kleivopvulling een (eveneens W-O) schuin aflopende zanderige kleilaag 

van ca. 20 cm dikte met resten van grof zand, grind, hout, dierlijk bot en Romeins 

aardewerk en bouwmateriaal (Figuur 5.3). Deze onderste opvullingslaag was voor 

Beunder een argument om de aangesneden waterloop als de Romeinse voorganger 

van de Oude Bodegrave te interpreteren. Ter hoogte van de (inmiddels voormalige) 

Willibrordschool (tegenwoordig het AH-terrein) werd over een traject van 6 m binnen 

de opvulling van de Oude Bodegrave een concentratie van recht en schuin ingeslagen 

palen aangetroffen met twee opvallende rijen van zware eiken.  Uitgaande van een 

Romeinse datering van de waterloop interpreteerde Beunder deze palenconcentratie 

als de fundering van een Romeinse brug over de Oude Bodegrave. Uitgaande van de 

grote hoeveelheid palen vermoedde Beunder dat de brug in de loop van de Romeinse 

tijd vermoedelijk eerst is aangeplempt om vervolgens secundair doorheid te worden 

tot een omvangrijk damlichaam.40

Binnen de rioolsleuf was alleen de kern van het damlichaam aangesneden; de vraag 

bleef open staan hoe de brug/dam aansloot op de oevers. Het onderzoek wierp ook 

vragen op over de bron van de vondstlaag onderin de waterloop. Aangezien deze 

vondstlaag aan de westzijde dikker en vondstrijker was, zouden antwoorden op beide 

vragen vooral op het terrein ten westen van de Oude Bodegrave te vinden zijn. In 

1977 initieerde Beunder daarom een proefputtenonderzoek op de speelplaats van 

de (voormalige) Willibrordschool, direct ten westen van de veronderstelde brug/dam 

(zie Figuur 5.1, Beunder 1977, putten p1 t/m7 en aanvullende waarnemingen in gaten 

g1 t/m g7 van te verwijderen lichtmasten). Bij dit onderzoek werden ten westen van 

de Oude Bodegrave her en der bewoningslagen en Romeinse vondsten (met name 

import-aardewerk en bouwpuin) aangetroffen. Het geheel leek volgens Beunder te 

wijzen op een ‘niet al te onbelangrijke nederzetting’ op de westoever41. In put p7, ten 

westen van de dam/brug, werd alsnog de aansluiting van de brug/dam met de oever in 

de vorm van ingeslagen en liggend hout aangetroffen. Grind in gat 2 dat in de lijn van 

de brug/dam lag werd als mogelijke fundering van een Romeinse weg gezien (Figuur 

38  Beunder 1980, 4.
39  Beunder 1980, 4.
40  Beunder 1980, 8-9.
41  Beunder 1980, 9-12.



38 Oud-BOdegraafseweg

Figuur 5.3 
Dwarsprofiel van het stamriool in de Oud-
Bodegraafseweg, ca. 20 m ten zuiden van de 
(voormalige) Willibrordschool (tegenwoor-
dige AH-terrein) (uit: Beunder 1980, 8, figuur 
5). Voor ligging van de onderzochte riool-
sleuf zie Figuur 5.1, Beunder 1976.
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5.4). Het viel Beunder wel op dat in het profiel ter hoogte van de westelijke oever (put 

p7) geen sprake bleek van een rechte aansluiting op de brug/damconstructie. In plaats 

daarvan vertoonde het profiel schuin aflopende, deels vondstrijke, kunstmatige klei- en 

grindlagen. Een verklaring van Beunder was dat de lagen, gevormd in het voorlaatste 

stadium van gebruik, het resultaat waren van verzakkingen ter hoogte van eerdere 

ombouw- en onderhoudswerkzaamheden van de dam (Figuur 5.4).42

Aanwijzingen voor de fasering van een actieve waterloop en beschoeiing op 
de westoever van de Oude Bodegrave (periode 1978-1996) 
Na de waarneming van de Oude Bodegrave door Beunder (zie Figuur 5.1, put p7) in 

1977 zou de vermoede westelijke oever nog verschillende keren worden aangesneden 

(zie verderop). Pas met de AWN-opgraving in 1996, waarbij voor het eerst een groot 

oppervlak langs de westzijde van de Oud-Bodegraafseweg is blootgelegd, werd echter 

ook duidelijk hoe de palenconcentratie van de oude profielwaarnemingen zich in het 

sporenvlak manifesteerde (zie Figuur 5.1, onderzoek AWN 1996). Er bleek sprake van 

een palenzwerm die over de aansluitende AWN-putten langs de Oud-Bodegraafseweg 

was te volgen en die in de Romeinse tijd was te dateren (zie  Figuur 5.12). De AWN 

volgde Beunder dan ook in de interpretatie van de Romeinse voorganger van de Oude 

Bodegrave en herkende in de meest oostelijke palenzwerm van de AWN-opgraving 

in 1996 de westelijke oeverbeschoeiing van deze waterloop. Uitgaande van deze 

interpretatie bood de opgraving tevens een goede aanvulling op het beeld van 

Beunder: het AWN-onderzoek had immers ook het gebied ten westen van deze zone 

met beschoeiingspalen aangesneden. Hier bleek in het westen van de opgraving sprake 

van een tweede rij palen parallel aan de Oud-Bodegraafseweg. Rekening houdend met 

het dateringsverschil (op grond van 14C- en vooral aardewerkanalyse) en grondverbe-

teringen tussen de twee zones met palen, interpreteerde de AWN de beide zones als 

twee verschillende fasen van oeverbeschoeiingen van een actieve waterloop: de meest 

westelijke zone behoort tot de oudste, Fase 1 uit 50-70 n. Chr. en de meest oostelijke 

zone palenzwerm (in de lijn van de waarnemingen van Beunder) behoorde tot de 

jongste, Fase 2 uit ca. 70-90 n. Chr. (Figuur 5.5) (zie ook paragraaf 5.4.2 en paragraaf 7.1 

voor een meer gedetailleerde beschrijving; zie ook Figuur 5.9 voor een overzicht van 

Fase 1 en 2 in het sporenvlak).43

Indien de twee zones met palen inderdaad een fasering in de beschoeiing van de 

westoever van de Romeinse Oude Bodegrave vertegenwoordigen, verschaft deze 

fasering indirect ook informatie over de loop en activiteit van deze waterloop. De AWN 

trok dan ook de conclusie dat het waterpeil van de Oude Bodegrave in de loop van de 

Romeinse tijd moet zijn gedaald of dat de waterloop naar het oosten is opgeschoven.44

Los van deze constatering komt uit het onderzoek weinig informatie naar voren over 

de activiteiten en opvulling van de waterloop zelf. Het is opvallend dat direct ten 

oosten van de kade uit Fase 1 geen afhellende vondstlagen zijn aangetroffen op de 

overgang van oever naar geul (Figuur 5.5)45 Dergelijke lagen zijn, zoals voornoemd, 

wel duidelijk aangetroffen door Beunder in het verlengde van de AWN-beschoeiing van 

Fase 2.

Uitgaande van de twee beschoeiingsfasen van de AWN zouden onder de 

tussenliggende grondverbetering bovendien nog geulafzettingen van de oudste 

fase van de Oude Bodegrave te vinden moeten zijn. In het opgravingsrapport wordt 

42  Beunder 1980, 11.
43  Van der Kooij et al. 2013, 57-73 (14C) en 82 (aardewerk)
44  Van de Kooij et al. 2013, 66.
45  Ook in de rapportages van het AWN-onderzoek wordt bij de beschrijving van het profiel geen melding ge-

maakt van vondstlagen die vanaf de kade naar de lagergelegen waterloop afhellen. Uitgaande van de laad- 
en losactiviteiten die de AWN op de kade van Fase 1 reconstrueert (zie paragraaf 5.4.2), zou men toch zeker 
afval van deze activiteiten (als dump) in de aangrenzende waterloop van de Oude Bodegrave verwachten.

Figuur 5.4 
Profiel (boven) en sporenvlak (onder) ter 
hoogte van de westoever van de Oude 
Bodegrave. Het profiel toont schuin (naar 
het hart van de waterloop) aflopende kunst-
matige, grind- en kleilagen met Romeins 
materiaal in combinatie met palen die deel 
uit zouden maken van de aansluiting tussen 
oever en brug/damconstructie (uit Beunder 
1980, 11, figuur Voor ligging zie Figuur 5.1, 
Beunder 1976, put p7).
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echter weinig melding van gemaakt van dergelijke geulafzettingen. Gezien het relatief 

ondiepe dwarsprofiel reikte het onderzoek naar de bodemopbouw daar wellicht niet 

diep genoeg voor (Figuur 5.5). Een van de weinige uitspraken over geulafzettingen (en 

daaraan gekoppelde wateractiveiten van de oudste fase van de Oude Bodegrave in 

de Romeinse tijd) binnen het opgravingsgebied betreft een onderbreking in de meest 

oostelijke, jongste palenzwerm. In de bevindingen hierover wordt gesproken van 

een lokaal spoelgat dat na afname van de wateractiviteit weer gedicht is in de loop 

van de Romeinse tijd, getuige een constructie van verticale palen en een afsluitende 

horizontale dwarsbalk ter plekke met (aan de landzijde) daarachter gestorte losse 

palen (zie Figuur 5.12, in put 3 ter hoogte van de letter ‘D’).46 Het zou vermoedelijk 

om beschoeiingspalen gaan die bij de verspoeling waren vrijgekomen. 47 Verder wordt 

erop gewezen dat de beschoeiingspalen uit beide fasen onder druk van de grond 

(aan landzijde) en onderspoeling vanuit de Oude Bodegrave deels naar het water toe 

over zijn gaan hellen.48 Verder wordt niet gesproken over sporen van waterinvloed 

binnen de opgraving. Aangezien de AWN uitgaat van een actieve waterloop in de loop 

van de Romeinse tijd heeft zij overigens de voorkeur om de paalzetting haaks op de 

Oude Bodegrave, zoals aangetroffen door Beunder ter hoogte van het AH-terrein, te 

interpreteren als brug. Beunder hield zoals voornoemd ook de mogelijkheid open dat 

er (mogelijk in een latere fase) sprake kan zijn geweest van een afdamming van de 

Oude Bodegrave in plaats van een overbrugging. In het AWN-beeld van een castellum 

met actieve waterloop (als vaargeul en dus als een belangrijke aanvoerroute) is echter 

geen ruimte voor een dergelijke afdamming.49

46  Van der Kooij et al. 2005, 289 en Van der Kooij et al. 2013, 71.
47  Van der Kooij et al. 2013, 171.
48  Van der Kooij et al. 2013, 65 en 70.
49  Van der Kooij et al. 2013, 130-131.

Figuur 5.5 
Samengesteld dwarsprofiel (O-W) van de 
AWN-opgraving uit 1996 met fasering van 
zones met beschoeiingspalen (uit: Van der 
Kooij et al. 2013, figuur 4.9). Voor ligging zie 
Figuur 3.5 en Figuur 5.1, AWN 1996).



Oud-BOdegraafseweg    41

Bijstelling van de interpretatie van de Oude Bodegrave: van een actieve 
waterloop naar een verlande laagte (periode 2003-2011) 
BAAC dat in 2003-2004 direct ten noorden van de AWN twee proefsleuven heeft 

gegraven zag wel extra sporen van waterinvloed en wel in putten p2 en p5 van 

locatie 3 (zie Figuur 5.1,onderzoek BAAC 2004: locatie 3). Voor de Romeinse tijd zag 

BAAC, net als de AWN, in de schuin aflopende gelaagdheid (richting het oosten) 

weliswaar aanwijzingen voor de Oude Bodegrave ter hoogte van de aangrenzende 

Oud-Bodegraafseweg.50 In tegenstelling tot de AWN gaat BAAC  echter niet uit van 

een actieve waterloop in de Romeinse tijd. De venige aard van de vondstlaag zou 

eerder wijzen op een ver gevorderde staat van verlanding van deze waterloop.51 RAAP 

kwam na een opgraving direct ten noorden hiervan in 201o-2011 tot een soortgelijke 

conclusie (Figuur 5.1, zie onderzoek RAAP 2011). Ook hier tonen de profielen naar het 

(noord)oosten schuin aflopende vondstlagen die op een laagte en dus op de Oude 

Bodegrave in het oosten lijken te wijzen, op de overgang naar de Oude Rijn (Figuur 

5.6). Behalve vondstlagen zijn deze keer ook tussenliggende natuurlijke humeuze 

restgeulafzettingen aangetroffen die duidelijk op een fase met geringe waterinvloed 

wijzen; de waterloop was toen aan het dichtslibben. RAAP benadrukt ook dat het hier 

mogelijk een lokaal fenomeen betreft. Het was volgens RAAP maar de vraag of de 

depressie met de geconstateerde restgeulactiviteiten überhaupt nog verder zuidelijk 

(richting de binnenbebouwing van het castellum) heeft gereikt. De opgraving zelf lag 

namelijk dicht bij de (aansluiting met de) Oude Rijn. Verschillende eveneens schuin 

aflopende dump/aanplempingslagen wezen tijdens het RAAP-onderzoek verder uit dat 

de mens de lokale verlanding versneld heeft door de laagte verder op te vullen. 52 

Enkele onderzoekers wijzen erop dat na de Romeinse hoofdfase van bewoning 

nog sprake is geweest van een geulinbraak binnen het onderzoeksgebied direct 

ten westen van de Oud-Bodegraafseweg. Hierbij zou de Romeinse vindplaats deels 

verspoeld en geërodeerd zijn. De meest duidelijke aanwijzing hiervoor zouden de grote 

hoeveelheden verspoeld bewerkt hout zijn, die in combinatie met natuurlijk hout soms 

in hoge concentraties binnen de opgraafvlakken zijn aangetroffen. BAAC concludeert 

in 2004 bijvoorbeeld op grond van toen nog ongepubliceerde veldtekeningen van de 

AWN-opgraving uit 1996 dat ‘de westelijke oever van de ‘Oude Bodegrave’ vol ligt met 

deels verspoeld hout met daarop veel Romeins’ materiaal”.53 Vos et al. gaan ook uit van 

verspoeld vondstmateriaal: zij vermoeden dat de vondsten hier terecht  zijn gekomen 

bij een reactivering van de Oude Bodegrave als gevolg van een doorbraak vanuit de 

Rijn rond 500 n. Chr. Hierbij zou de doorbraak de loop van een oude gracht uit de 

Romeinse tijd hebben gevolgd (zie paragraaf 5.5.3).54 

Duidelijke aanwijzingen voor een dergelijke, grootschalige inbraak zijn er echter niet in 

de opgravingsgegevens. Bij het RAAP-onderzoek, nota bene dichter op de Oude Rijn, 

zijn weliswaar rivierafzettingen gevonden tussen en boven de aanplempingslagen. Er 

zijn echter geen sporen van verspoeling of verspoelde vondsten aangetroffen.55 

Bij de uiteindelijke publicatie van de AWN-resultaten lijkt de AWN de voornoemde 

BAAC-interpretatie van ‘verspoeld hout’ bovendien grotendeels tegen te spreken. Van 

der Kooij et al. interpreteren dit houtwerk immers als bewust neergevlijde kadevloeren 

en regelmatige grondverbeteringslagen met in elkaar gestoken takken en (afval)

hout.56 Alleen op één locatie zou sprake zijn van geulinvloed: aan de oostrand van de 

opgraving direct langs de (westzijde van de) Oud-Bodegraafseweg. De AWN meldt 

50  Habraken en Van Mousch 2004, 12-13.
51  Habraken en Van Mousch 2004, 12-13.
52  Jansen 2018, 21-24 en 50.
53  Habraken en Van Mousch 2004.
54  Vos et al. 2006, 67-71.
55  Jansen 2018.
56  Van der Kooij et al. 2005, 286-289 en Van der Kooij et al. 2013, 59-62.
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Figuur 5.6 
West-, noord- en oostprofielen van de RAAP-
opgraving (uit: Jansen 2018, figuur 4.2), voor 
ligging zie Figuur 3.5.
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daarover dat er slechts sprake is van een lokaal spoelgat. Bovendien zou dit spoelgat 

niet na, maar al tijdens de Romeinse bewoning zijn gevormd (zie eerder in paragraaf 

5.2.2, ‘Aanwijzingen voor de fasering van een actieve waterloop en beschoeiing op de 

westoever van de Oude Bodegrave (periode 1978-1996)’)

Onderzoek naar de oostoever van de Oude Bodegrave: graven te midden van 
sporen en verspoelingslagen uit de middeleeuwen (periode 2002-2011)
Daar waar de westzijde van de Oude Bodegrave diverse keren is aangesneden en 

een duidelijk beeld heeft opgeleverd van oeverafzettingen met paalzettingen, afval-, 

verlandings- en aanplempingslagen, blijven de exacte ligging en samenstelling van de 

oostoever tot op heden onduidelijk.

Een gecombineerd onderzoek van RAAP uit 2004-2005 bestaande uit de begeleiding 

van rioolsleufjes en aanvullende diepere boringen heeft wel uitgewezen dat de 

bodemopbouw aan de oostrand van de Oud-Bodegraafseweg (tegenover de opgraving 

van Archol op De Vierkom) nog aan lijkt te sluiten op de opvulling van de Oude 

Bodegrave zoals geschetst door Beunder.57 Net als bij de rioolonderzoeken aan de 

westzijde in 1976 blijkt aan de oostzijde, onder een recente ophoging, sprake van 

siltige kleiopvulling met onderin, op een diepte van 2,5-3,0 – Mv een bodemlaag van 

zand met enkele kleilagen. Net als tijdens het onderzoek van Beunder zijn in deze 

bodemlaag archeologische vondsten aangetroffen in de vorm van scherfjes uit de 

Romeinse tijd en stukjes puin.58

Het beeld van de Oude Bodegrave vertroebelt als men de onderzoeken verder oostelijk 

van de Oud-Bodegraafseweg beschouwt. BAAC kwam in het proefsleuvenonder-

zoek in 2003-2004 op locatie 4 nog wel tot de constatering dat het hart van de Oude 

Bodegrave ten westen van put 1 gezocht moet worden. Het zuidprofiel toonde immers 

schuin naar het westen aflopende (natuurlijke afzettings)lagen (Figuur 5.1, BAAC 2004, 

locatie 4).59 De exacte positie van put 1, namelijk nog binnen of net ten oosten van de 

waterloop, bleef echter onduidelijk. Sporen van een oostelijke oever met (Romeinse) 

beschoeiingen zijn in tegenstelling tot de westzijde van de Oud-Bodegraafseweg 

namelijk niet aangetroffen. De enige aanwijzing uit de Romeinse tijd bleek uit 

Romeins aardewerk te bestaan, hoofdzakelijk uit de tweede helft van de 2e eeuw. Het 

aardewerk is echter in verspoelde context gevonden te midden van laatmiddeleeuws 

aardewerk. Verder bleek dat de zone ten oosten van de Oud-Bodegraafseweg (put p1, 

p6 en p7 van locatie 4) sterk verstoord was door sporen uit de Nieuwe tijd: met name 

diepe kleiwinningskuilen; in put 6 reikte een van deze kuilen zelfs tot 3,8 m diepte.60      

Een onderzoek van de AWN  uit 2002 100 m ten zuiden van BAAC-locatie toont een 

soortgelijk beeld aan de oostzijde van de Oud-Bodegraafseweg: ook hier ontbreken 

sporen van een oostelijke oever met beschoeiingen (Figuur 5.1, zie onderzoek AWN 

2002). De zone langs de weg blijkt wederom verstoord door onder andere tonputten 

en kleiwinningskuilen uit de Nieuwe tijd. Daar waar men onder deze jonge sporen 

nog sporen uit de Romeinse tijd zou verwachten, is alleen vondstmateriaal uit de 

Romeinse tijd in verspoelde context aangetroffen: naast aardewerk is deze keer ook 

bouwmateriaal en hout vertegenwoordigd. Onder het hout bevond zich een bewerkte 

balk die mogelijk het halffabricaat is van het zaathout van een (Romeins) schip.61 In 

tegenstelling tot het voornoemde noordelijke BAAC-onderzoek uit 2003-2004 heeft 

het AWN-onderzoek in 2002 100 m zuidelijker een beter inzicht verschaft in de ver-

spoelingscontext. Met name de profielen tonen dat het hier om een depressie gaat 

57  Beunder 1980, 8.
58  Leijnse 2005, 3, 6 en 8.
59  Habraken en Van Mousch 2004, 13.
60  Habraken en Van Mousch 2004, 13.
61  Van der Kooij et al. 2013, 91-106.
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die is opgevuld met kleilagen. Naast de verspoelde vondsten wijzen ook schelpen 

in een zandige tussenlaag op wateractiviteiten Figuur 5.7). Mulder die als fysisch-

geograaf bij het onderzoek was betrokken, leidde uit de zandige kleiafzettingen 

met schelpen en Romeinse vondsten af dat er in de Romeinse tijd sprake moet zijn 

geweest van een catastrofale overstroming die een grote invloed moet hebben gehad 

op de directe omgeving. 62 Het ontbreken van sporen van dergelijke inbraak in de 

voornoemde onderzoeken in Bodegraven lijken dit echter tegen te spreken; er lijkt 

hier eerder sprake van een lokaal fenomeen. Dateringsonderzoek van de afzettingen 

in de depressie blijken bij nader onderzoek bovendien uit te wijzen dat de bewuste 

afzettingen niet eenduidig in de Romeinse tijd zijn te plaatsen, maar eerder daarna. 

Onderzoek van BIAX van een doorsnede van de opgevulde depressie heeft in ieder 

geval voor een kleilaag die de voornoemde zandige laag met vondsten en schelpen 

afdekt, aangetoond dat deze uit ca. 1000 n. Chr. stamt. Deze datering is gebaseerd 

op het voorkomen van het pollen van korenbloem (dat pas rond deze tijd verschijnt) 

en een 14C-datering van 830-835 en/of 868-973 kal n. Chr.63  Ofschoon begeleidende 

middeleeuwse vondsten zoals aangetroffen bij het BAAC-onderzoek ontbreken, 

blijkt indirect dat hier, net als op BAAC-locatie 4, sprake is van verspoeling in de 

middeleeuwen; in dit geval rond of na 1000 n. Chr. 

Deze bevindingen samen zijn aanleiding voor een nieuwe, alternatieve hypothese. 

Aangezien de dateringen van de spoellagen aan de oostzijde van de Oud-

Bodegraafseweg de oudste historische (12e-eeuwse) vermeldingen van de Bodegrave 

(zie paragraaf 5.2.1) naderen, zijn de verspoelingen wellicht aan deze uitgraven 

waterloop te koppelen. Mogelijk vormde een geulinbraak (vanuit de noordelijke Rijn) 

rond het jaar 1000 de basis voor de latere, uitgegraven loop van de Bodegrave.  Met 

name bij de geulinbraak moeten de Romeinse resten zijn verspoeld.

Tot voor kort had het archeologisch onderzoek weinig sporen van de gegraven 

waterloop van de Bodegrave opgeleverd. Inmiddels zijn echter de eerste aanwijzingen 

bekend. Tijdens recent onderzoek in 2011 is aan de westzijde van de Oud-

Bodegraafseweg, op korte afstand van de put 7 van Beunder uit 1977, een concentratie 

palen met afdekkende afvallaag uit de Romeinse tijd waargenomen, conform de 

waarnemingen van Beunder. Interessant gegeven is dat deze keer ook een ingraving 

van vermoedelijk een greppel of sloot uit de periode late middeleeuwen-Nieuwe tijd is 

aangetroffen (Figuur 5.8; voor ligging zie Figuur 5.1, begeleidinsonderzoek RAAP 2011). 

Langs deze ingraving blijken ook palen uit deze jonge periode te zijn ingeslagen. RAAP 

koppelt deze jongere afvallaag en palen dan ook aan de (westoever van de) latere 

opvolger van de B0degrave: de waterloop die op historische kaarten is te herkennen. 

62  Mulder 2002,15-16.
63  Smeerdijk 2006, 10-11.

Figuur 5.7 
Samengesteld profiel van put 1 van de AWN-
opgraving uit 2002 ten oosten van de Oud-
Bodegraafseweg met stroomlagen van klei 
met mosselen en Romeins materiaal (uit: Van 
der Kooij et al. 2005, 293, afbeelding 21).
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De exacte ouderdom van ingraving en palen uit het RAAP-onderzoek is niet bekend. 

De palen bleken niet geschikt voor dendrochronologisch onderzoek.64 

Een nieuwe hypothese: op zoek naar een andere zijrivier uit de Romeinse 
tijd als alternatief voor de (verlande) Oude Bodegrave onder de Oud-
Bodegraafseweg (2015)
De aanwijzingen van BAAC en RAAP voor een verlande in plaats van een actieve 

waterloop in de Romeinse tijd ter hoogte van de Oud-Bodegraafseweg, was voor  

verschillende onderzoekers aanleiding voor een nieuwe hypothese: als de strategische 

ligging op het kruispunt van de Oude Rijn en een zijrivier nu eenmaal een gegevens 

is voor een castellum te Bodegraven (naar voorbeeld van de meeste andere castella), 

dan moet de Oude Bodegrave (of beter gezegd een andere, actieve zijrivier ten tijde 

van het castellum) elders ten westen of ten oosten van de Oud-Bodegraafseweg 

worden gezocht. Zo opperen Vos et al. (2016) dat de loop vermoedelijk meer westelijk 

heeft gestroomd en dat de volgens Beunder geconstateerde afdamming (als deze 

al Romeins zou zijn) in dit licht op een bewust ingrijpen in het landschap door de 

Romeinen zou kunnen wijzen.65 

De AWN is in samenwerking met M. Van Dinter (2018) op zoek gegaan naar een 

alternatieve ligging van de vermoede zijrivier.66 Uitgaande van de intensieve 

bebouwing aan de oostzijde van de Oud-Bodegraafseweg bleek alleen het terrein 

aan de westzijde geschikt voor onderzoek: een booronderzoek ter hoogte van de 

begraafplaats, haaks op de Oud-Bodegraafseweg (Figuur 5.17). De boringen die tot 

op een afstand van ca.  100 m ten westen van deze weg zijn gezet, hebben geen 

64  Van der Laan en Leijnse 2012, 15-17.
65  Vos et al. 2016, 90-91.
66  Van Grinsven en Van Dinter 2018.

Figuur 3. Het zuidprofiel op locatie 29.


































Figuur 5.8 
Zuidprofiel van het RAAP-onderzoek aan de 
westzijde van de Oud-Bodegraafseweg (uit: 
Van der Laan en Leijnse 2012,24, figuur 2). 
Voor ligging, zie Figuur 5.1, Van der Laan en 
Leijnse 2011.
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aanwijzing voor de loop een meer westelijke zijrivier opgeleverd. In theorie was de 

afstand tot enkele boorpunten der mate groot dat een eventuele waterloop zelfs 

gemist kan zijn. Belangrijkste constatering is verder dat de boringen duidelijk een 

toename in de dikte van de klastische afzettingen in oostelijke richting (in combinatie 

met een daling van de veentop in deze richting) vertonen. Dit wijst eerder op een 

waterloop in oostelijke richting. Het was echter onduidelijk of het hierbij om de Oude 

Rijn of de Oude Bodegrave zou moeten gaan. Eindconclusie van het booronderzoek 

luidt dan ook dat een alternatieve loop van een Romeinse zijrivier zowel ten westen als 

ten oosten van de Oud-Bodegraafseweg kan liggen.67

5.2.3 Conclusie

Al sinds het eerste vermoeden van de aanwezigheid van een castellum in het 

Bodegraven in de jaren ’50 tot ’70 van de vorige eeuw,68 is gewezen op het belang van 

de strategische ligging op het kruispunt van de Oude Rijn en een zijrivier. Sinds de 

eerste onderzoeken bij graafwerkzaamheden van de Oud-Bodegraafse wetering en 

rioolsleuven aan de westzijde van de Oud-Bodegraafseweg is duidelijk geworden dat 

onder	deze	weg	de	resten	van	een	oude	waterloop	−de	Oude	Bodegrave,	haaks	op	de	

Oude	Rijn−	liggen	of	hebben	gelegen.	

Uitgaande van de historische bekende gegraven waterloop (tot 1951) ter hoogte van 

deze weg en de door RAAP (2011) aangesneden westoever met jongste afvallaag 

en beschoeiingspalen, dient men hier op de eerste plaats rekening te houden met 

resten van de jongste fase van de Oude Bodegrave uit de periode late middeleeuwen-

Nieuwe tijd.69 Diverse onderzoeken hebben sinds 1977 uitgewezen dat onder deze 

(recente ophogingen en) afvallagen uit deze periode aan de westzijde van de Oud-

Bodegraafseweg nog resten van een oudere voorganger van de Oude Bodegrave 

zijn bewaard: de westoever uit de Romeinse tijd met eveneens een paalzetting en 

schuin aflopende afvallagen uit de Romeinse tijd. De AWN (1996) zag in navolging van 

Beunder hierin de (gefaseerde) oeverbeschoeiing van een actieve waterloop, die in de 

loop van de Romeinse tijd een verlaging van het waterpeil kende of een verplaatsing 

naar het oosten. Een actieve waterloop lag voor de hand, omdat castella nu eenmaal 

doorgaans op een strategisch kruispunt van de Oude Rijn en een zijrivier liggen. 

Later onderzoek van BAAC (2003-2004) en RAAP (2010) schetst echter een ander 

beeld. Uitgaande van schuin naar het oosten aflopende natuurlijke en antropogene 

lagen op de westoever blijkt weliswaar sprake te zijn van een laagte of zelfs een 

waterloop ter hoogte van de Oud-Bodegraafseweg; humeuze tot venige, deels 

natuurlijke, afzettingen wijzen uit dat de laagte of waterloop aan de oostzijde van de 

oever echter in de Romeinse tijd al in een ver gevorderd stadium van verlanding was. 

Bovendien merkt RAAP op dat deze lage zone (met restgulafzettingen) zich mogelijk 

beperkt heeft tot de meest noordelijke zone, nabij de Oude Rijn. Het RAAP-onderzoek 

heeft tevens uitgewezen dat de bewoners uit de Romeinse tijd het verlandingsproces 

hebben versneld door deze lage zone op te vullen met dump/aanplempingslagen. 

Deze constatering heeft onderzoekers in de laatste jaren doen zoeken naar een andere 

loop van een zijrivier die wel actief was in de Romeinse tijd, ten westen of ten oosten 

van de Oud-Bodegraafseweg en het castellum. Booronderzoek van de AWN en Van 

Dinter in 2015 aan de westzijde heeft (nog) geen vulling van een nieuwe zijrivier van de 

Oude Rijn opgeleverd (zie Figuur 5.17). De oostzijde van de Oud-Bodegraafseweg bleek 

voor het booronderzoek minder toegankelijk door de bebouwing. Proefsleuven (BAAC 

67  Van Grinsven en Van Dinter 2018, 19-21
68  Beunder 1980.
69  Van der Laan en Leijnse 2012.
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2003-2004) en opgravingen (AWN-2002) hebben bovendien uitgewezen dat deze 

zone sterk is verstoord door bewoning (onder andere waterputten) en afgravingen 

(kleiwinning) in de Nieuwe tijd. Er lijkt hier bovendien sprake van verspoeling in (het 

begin van) de late middeleeuwen. Gezien de verspreiding van de zone met spoellagen, 

langs de oostzijde van de Oud-Bodegraafseweg en gezien de lange historische voor-

geschiedenis van de Oude Bodegrave is het niet uit te sluiten dat hier sprake is van een 

(natuurlijke?) voorganger van de latere, uitgegraven waterloop.

5.3 Ontdekking van het castellum aan de Willemstraat: opgra-
ving van het poortgebouw

5.3.1 Inleiding

Zoals voornoemd deden de eerste onderzoeken in de jaren ’60 en ’70 van de vorige 

eeuw, met vondstrijke afvallagen en intense paalzettingen, langs de westzijde van de 

Oud-Bodegraafseweg vermoeden dat er een Romeins castellum heeft gestaan in het 

centrum van Bodegraven. Het eerste, onomstotelijke bewijs voor dit castellum was de 

ontdekking van een poortgebouw door de AWN aan de Willemstraat ten oosten van de 

Oud-Bodegraafseweg in 1995 (zie Figuur 5.1, AWN 2002).

5.3.2 Omvang, opbouw en datering van het poortgebouw

Het palenpatroon, het gebruik van zware vierkant bekapte palen en de dateringen 

wezen al snel uit dat de AWN een poortgebouw van een Romeins castellum had 

opgegraven. Het poortgebouw heeft een omvang van 10,5 x 6,2 m met aan de 

binnenzijde een toren van 3,5 x 6,2 m aan weerszijden van de centrale doorgang (ter 

hoogte van A en B in Figuur 5.9). Deze doorgang van de poort heeft een breedte 

van 3,5 m. Aan weerszijden van het poortgebouw zijn regelmatig geplaatst liggers 

aangetroffen, die de fundering van de aansluitende 3,5 m brede wal vormen.70

De AWN kon uit de diepteligging van het funderingshout van wal en poort afleiden dat 

het loopniveau in de Romeinse tijd op ca. 1,75 m – NAP moet hebben gelegen.71 Het 

sporenvlak vertoonde ter hoogte van de poort duidelijk resten van timmeractiviteiten. 

Vooral in een van de funderingskuilen is een grote hoeveelheid houtkrullen gevonden. 

Het hout voor het poortgebouw moet deels ter plekke zijn bewerkt bij de bouw van 

de poort. De afwezigheid van schors doet vermoeden dat een eerste bewerkingsfase 

wel eerst elders is uitgevoerd.72 Voor de bouw van de poort en de wal is vooral gebruik 

gemaakt van els, eik (met name voor de poort), iep en wilg die alle in de omgeving 

groeiden: hetzij op de hoge oever (bijvoorbeeld eik) hetzij in de wat lagere, natte 

omgeving (bijvoorbeeld els). De zware staanders van het poortgebouw zijn vierkant 

gekapt met een omvang van gemiddeld 30 x 25 cm.73 Ze blijken in een paalkuil te zijn 

geplaatst. Alle staanders vertonen een vlakke onderkant die op één van de hoeken is 

afgeschuind, vermoedelijk om het oprichten van de zware staanders (met touwen) te 

vergemakkelijken.74 Her en der is in de paalkuilen gebruik gemaakt van dunne planken 

voor een uiteenlopende functie: het stutten en stellen van de staanders, het vormen 

van een werkvloertje en het stutten van de paalkuil (Figuur 5.10).

70  Van der Kooij et al. 2013, 19-20.
71  Van der Kooij et al. 2013, 44.
72  Van der Kooij et al. 2013, 19-20 en 32.
73  Van der Kooij et al. 2013, 20 en 40-41.
74  Van der Kooij et al. 2013, 20-28, 33.
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Bij de oostelijke toren zijn tegen de buitenzijde van de staanders horizontale balken 

aangetroffen. Ze vormen de fundering van de opgaande wandconstructie. Aan de 

bovenzijde van de balken bevinden zich gaten op onregelmatige afstanden, voor de 

bevestiging van de verticale wandpalen van de wand; vermoedelijk een vlechtwand.75

Het poortgebouw is op grond van verschillende kenmerken te dateren. Het past 

met de lay out, afmetingen en opbouw bij het type IVa van de typologie voor 

poortgebouwen die ontwikkeld is door Manning & Scott 1979. Het poortgebouw van 

Bodegraven vertoont vooral overeenkomsten met poortgebouwen van periode 3 en 

4 van castellum Valkenburg (ca. 47-100 n. Chr.) en het poortgebouw uit de vroegste 

houtbouwfase van het castellum van Alphen aan den Rijn (ca. 41-69/70?) n. Chr.76  De 

meest absolute datering komt voort uit dendrochronologisch onderzoek van twee 

eiken staanders van de westelijke poorttoren. Deze blijken uit de zomer van 61 n. Chr. 

te stammen (Figuur 5.9). 77 Bij deze datering is echter een kanttekening te plaatsen. 

De twee staanders liggen niet in lijn met de overige staanders van de poorttoren. Uit 

bestudering van de coupetekeningen van de betreffende staanders maakt Chorus op 

dat op hun vermoedelijk oorspronkelijke plaats – wél in lijn met de overige staanders 

– zich onder in beide paalkuilen korte planken bevonden op hetzelfde niveau als de 

onderkanten van de overige palen. Deze planken moeten als slof hebben gediend voor 

twee staanders, die later zijn uitgetrokken. Vervangende palen (met een kapdatum 

van 61) zijn net naast de voorgangers geplaatst.78 Het poortgebouw moet dus in ieder 

75  Van der Kooij et al. 2013, 28-30.
76  Van der Kooi et al. 2013, 34.
77  Van der Kooij et al. 2013, 34.
78  Chorus (proefschrift) in voorbereiding.

Figuur 5.9 
Sporenoverzicht van de AWN-opgraving 
uit 1995 aan de Willemstraat met poortge-
bouw van het castellum en een zwerm van 
beschoeiingspalen ten noorden daarvan (uit: 
Van der Kooij et al. 2013, 19, afbeelding 3.1).
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geval ouder dan 61 zijn.79 Het aardewerk lijkt hier meer duidelijkheid in te geven. 

Binnen het complex komen sommige typen importaardewerk voor die vanaf 50 n. Chr. 

verschijnen.  Het oudste fragment terra sigillata van een kom Ritterling 9, aangetroffen 

op het schone (onverstoorde) sporenvlak, dateert uit 50-65 n. Chr.  Een aanwijzing 

voor een vroege datering is ten slotte ook te vinden in de relatief grote hoeveelheid 

handgevormd aardewerk (ca. 25 % van de in totaal 1167 scherven).80 

De AWN baseert de einddatering van het poortgebouw op de afdekkende brandlaag. 

Deze brandlaag zou te koppelen zijn aan de Batavenopstand van 69/70. Er ontbreken 

echter 14C-dateringen of scherp te dateren scherven uit de brandlaag om dit te 

bevestigen. Het aardewerkcomplex van het opgravingsterrein heeft bovendien 

aangetoond dat er ook na 69/70, in de periode 70-260 n. Chr., activiteiten op het 

terrein plaats vinden.81 Onduidelijk blijft welke scherven en activiteiten precies aan het 

castellum met poortgebouw zijn toe te schrijven.

5.3.3 Conclusie

De AWN heeft onomstotelijk bewezen dat de houtfunderingen van de opgraving aan 

de Willemstraat in 1995 toebehoren aan een Romeins poortgebouw. Het poortgebouw 

en de voornoemde interpretaties van de Oude Bodegrave maken het samen mogelijk 

om een eerste reconstructie te maken van de ligging en omvang van het castellum te 

Bodegraven. 

Op grond van de voornoemde aanname dat de Oude Bodegrave een actieve 

waterloop vormde (zie paragraaf 5.2.2 en 5.4) aan de westzijde van het poortgebouw, 

reconstrueerde de AWN in de eerste verslaglegging (2005) van de opgraving drie 

varianten voor de ligging en omvang van het castellum (Figuur 5.11):82

- een kleine variant A, bestaande uit een vierkant en dus symmetrisch mini-castellum 

van 35 x 35 m. Zoals Van der Kooij et al. (2005) zelf opmerken, is de (in verhouding) 

79  Chorus 2017, 21; Van der Kooij et al. 2013, 133.
80  Van der Kooij et al. 2013, 44-53.
81  Van der Kooij et al. 2005, 283-285.
82  Van der Kooij et al. 2005, 298-300. In het later verschenen AWN-rapport van 2013 over de bevindingen van 

de AWN-opgravingen uit onder andere 1995 en 1996 wordt niet meer gesproken over de specifieke lay out 
en omvang van het castellum (Van der Kooij et al. 2013) 

Figuur 5.10 
Coupe met aanzicht van een vierkant gekapte 
staander van het poortgebouw. De staander 
rust stabiel op een plank. Rondom de sta-
ander vormen planken mogelijk een werk-
vloertje (uit: Van der Kooij et al. 2005, 278, 
afbeelding 4).
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grote omvang van het poortgebouw in deze reconstructie bevreemdend te 

noemen. Uit onderzoek naar de bekende Kleinkastelle in Duitsland83 en een 

vergelijking met de twee bekende kleine forten in Nederland, in Valkenburg-

Marktveld en Ockenburgh in Den Haag, concludeert Chrorus (in voorbereiding) dat 

dit type poortgebouw nooit deel van een dergelijk klein fort kan zijn geweest.84

- een grote variant C, bestaande uit een rechthoekig castellum van ca. 110 x 75 m.  

Hierbij valt de asymmetrische ligging van het poortgebouw in de noordwesthoek 

op. Ook de ligging van het castellum met de korte zijde langs de Rijn, is 

ongebruikelijk (en onwenselijk vanuit militair- strategisch oogpunt).

-  een grote variant B, bestaande uit wederom een rechthoekig castellum net als in 

varant C. In deze reconstructie heeft het castellum echter een polygonale vorm. 

Deze reconstructie lijkt vooral voort te komen uit de wens om het opgegraven 

noordelijke poortgebouw alsnog in het midden van de noordwal te positioneren.

BAAC85, RAAP86 en Vos et al. 87 voeren vooral de reeds verlande toestand van de Oude 

Bodegrave als belangrijk argument tegen de reconstructie van een ongebruikelijke 

klein en/of asymmetrisch castellum. Dankzij een (grotendeels) verlande waterloop 

kon het castellum zich volgens hen wel verder westelijk uitstrekken en een meer 

gebruikelijke symmetrische vorm aannemen. Uitgaande van de lay out van het 

poortgebouw met de twee torens (aan de zuidelijke binnenzijde) kan men het 

poortgebouw aan de noordzijde van het castellum plaatsen. De systematische lay 

out met symmetrisch geplaatste poortgebouwen van de meeste castella langs de 

Rijn maken het vervolgens aannemelijk om het poortgebouw van Bodegraven met de 

centrale doorgang in het midden van (de noordwal) van het castellum te situeren (zie 

Figuur 5.14). Meer informatie over deze lay out en de bijbehorende binnenbebouwing 

is te vinden in de volgende paragraaf 5.4.

In 2019 hebben Postma en Sprey van AWN-afdeling 6, Rijnstreek, de AWN-visie op 

de omvang van het castellum uit de Westerheempublicatie van 2005 bijgesteld. Ook 

zij gaan nu, net als onder andere Vos et al. (2016), uit van het dichtslibben van de 

Oude Bodegrave; echter niet over de volle breedte, maar alleen aan de oostzijde. De 

dichtgeslibde oostflank van de waterloop moet volgens hen de mogelijkheid hebben 

geboden om het castellum verder westwaarts uit te laten strekken: tot aan de oostrand 

van de Oude Bodegrave. Zij situeren deze oostrand ter hoogte van de palencluster 

van AWN-Fase 2 (zie Figuur 5.5 en Figuur 5.12,nr. 6). Waar Van der Kooij et al. (2005 

en 2013) de palencluster van deze Fase 2 als beschoeiing van de westoever van de 

Oude Bodegrave beschouwen, interpreteren Postma en Sprey deze palencluster nu 

juist als beschoeiing van de oostoever van deze waterloop. De primaire functie van 

de palencluster zou volgens Postma en Sprey overigens niet in de beschoeiing van de 

oever liggen: de palen zouden op de eerste plaats gediend hebben als fundering voor 

de westwal van het castellum (zie ook paragraaf 5.5.5.3 en Figuur 5.17) 88

Deze aangepaste visie biedt weliswaar mogelijkheden om een groter castellum (met 

de lange zijde op de Rijn gericht) te reconstrueren, dat volgens Postma en Sprey 

grotendeels samenvalt met de ligging en standaard lay out van de houtbouwfase 

van het castellum van Bodegraven van Vos et al. (2016) (zie Figuur 5.14). Belangrijk 

verschil met Vos et al. is wel dat de Oude Bodegrave in de reconstructie van Postma 

83  Fleer 2004.
84  Chorus (proefschrift), in voorbereiding.
85  Habraken en Van Mousch 2004, 15.
86  Jansen 2018, 51-53.
87  Vos et al. 2016, 46-47 en 90.
88  Postma en Sprey 2019, 12, 14-15 en 20.



Oud-BOdegraafseweg    51

en Sprey aan de westzijde nog actief was. Het castellum moet in hun visie dan ook 

wat oostelijker hebben gelegen (zie Figuur 5.17). Net als in de AWN-visie van 2005 

komt het poortgebouw hiermee wel weer asymmetrisch binnen (de noordwal van) 

het castellum te liggen. Los van deze ongebruikelijke asymmetrische vorm (althans 

in vergelijking met de castella binnen het Nederlandse deel van de Limes) is nog een 

belangrijk kritiekpunt te noemen ten aanzien van de reconstructie van Postma en 

Sprey. De opgravingen van BAAC (2004), RAAP (2018) en Archol (dit rapport) hebben 

direct langs de westzijde van de Oud-Bodegraafseweg, vondst- en aanplempingslagen 

aangetoond die duidelijk richting het oosten afhellen (zie paragraaf 5.2.2). Hieruit valt 

dan ook af te leiden dat de Oude Bodegrave aan de oostzijde van de palencluster is te 

situeren en niet, zoals Postma en Sprey stellen, aan de westzijde van de palencluster 

van AWN-Fase 2 (zie Figuur 5.12 nr 6). Zoals vernoemd blijken deze vondst- en aan-

plempingslagen bovendien uit de wijzen dat de waterloop van de Oude Bodegrave ten 

tijde van de bewoning van het castellum al was verland. Het argument van Postman 

en Sprey om de westelijke grens van het castellum bij de oostoever van deze actieve 

waterloop te situeren, vervalt hiermee. Ook tegen de interpretatie van de palencluster 

(als fundering van de westelijke omwalling) zijn argumenten in te brengen. Deze 

komen in paragraaf 5.5.3 aan de orde.

Figuur 5.11 
Reconstructie door de AWN van de 
landschappelijke ligging van castellum 
Bodegraven binnen het kruispunt van de 
Oude Rijn en een actieve Oude Bodegrave. 
De AWN-opgraving uit 1996 met kadevloeren 
en -beschoeiingen bevindt zich in deze recon-
structie op de tegenoverliggende westoever 
van de Oude Bodegrave (uit: Van der Kooij et 
al. 2005, 298; afbeelding 27).
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5.4 Resten van vloerwerken en houtconstructies ten westen van 
de Oud-Bodegraafseweg: kadewerken langs een vaargeul of 
sporen van het binnenterrein van het castellum?

5.4.1 Inleiding

Een jaar na de ontdekking van het poortgebouw aan de oostzijde van de Oud-

Bodegraafseweg kreeg de AWN in 1996 de kans om ook aan de westzijde te graven. 

Aangezien de AWN uitging van een actieve waterloop ter hoogte van deze weg 

(zie paragraaf 5.2.2), zou de opgraving uit kunnen wijzen hoe de Romeinen hier het 

buitengebied van het castellum op de westoever hebben ingericht. 

In deze paragraaf worden de bevindingen van de AWN op hoofdlijnen geschetst. Meer 

gedetailleerde informatie van de AWN-sporen is te vinden in hoofdstuk 7 (paragraaf 

7.2): als uitgangspunt voor de beschrijving van de sporen en structuren van het Archol-

onderzoek. Sporen uit beide onderzoeken sluiten namelijk grotendeels op elkaar aan.

5.4.2 Beschrijving, datering, fasering en interpretatie van palenrijen en 
vloerwerken 

Interpretatie van Van de Kooij et al. (2005 en 2013): sporen van kadewerken 
en loodsgebouwen langs een actieve waterloop
De oever ten westen van de Oud-Bodegraafseweg bleek verschillende rijen van 

paalzettingen te vertonen, parallel aan de vermoede waterloop van de Oude 

Bodegrave. Tussen deze rijen zijn zones met vloerwerken aangetroffen. De AWN 

herkende hierin verschillende kadewerken. Op grond van 14C-dateringen en aardewerk 

heeft de AWN uiteindelijk twee hoofdfasen onderscheiden:

Fase 1
De AWN rekende de strook met palen en vloerwerken langs de (noord)westwand van 

de AWN-putten tot de oudste kade: Fase 1 (Figuur 5.12). Deze Fase 1 was vooral op 

grond van aardewerkdateringen in de periode 50-70 n. Chr. te plaatsen. De oudste 

kade bestond uit drie elementen. Aan de oostzijde werd de kade begrensd door een 

rij palen met daartegen bevestigde horizontale planken (nr. 3 in Figuur 5.12). Deze rij 

vormde als beschoeiing de grens tussen de oeverwerken (westzijde) en de waterloop 

van de Oude Bodegrave (oost). Aan de oeverzijde, achter deze beschoeiing, bevond 

zich de plankenvloer van de kade (nr. 2 in Figuur 5.12) met een (mogelijk jongere) 

brandvlek van maximaal 2 m omvang. Daar weer achter bevond zich een parallelle rij 

van ingegraven rij palen (nr. 1 in Figuur 5.12). Volgens de AWN zou deze rij de aanzet 

van een gebouw vormen die grotendeels buiten (aan de westzijde van) de opgravings-

putten is te situeren.89

Al het hout van Fase 1 (en van Fase 2) blijkt vooral afkomstig van een boomsoort die in 

de waterrijke omgeving goed gedijde: de els. Verder zijn in geringe mate ook es, iep en 

eik vertegenwoordigd.90

Fase 2
Ten oosten van de oudste kade trof de AWN een kleilaag met daarop een vloer van 

kriskras door elkaar geplaatste takken en ander hout (nr. 5 in Figuur 5.12). Volgens 

de AWN vormden ze samen een ophoging/grondverbetering, waarmee de kade in 

oostelijke richting is uitgebreid: Fase 2 zou op grond van het (gering aardewerk) in 

89  Van der Kooij et al. 2013, 57-56, 71-72 en 82-83.
90  Van der Kooij et al. 2013, 72.
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grondverbeteringen uit de periode 70-90 n. Chr. dateren. Zoals voornoemd in paragraaf 

5.2.2 zag de AWN deze uitbreiding als een reactie op een oostelijke verplaatsing van 

de loop van de Oude Bodegrave of een verlaging van het waterpeil. De uitgebreide 

kade werd aan de oostzijde begrensd door een strook palen: de nieuwe beschoeiing 

van de westoever van de Oude Bodegrave (nr. 6 in Figuur 5.12).91 De waterloop moet in 

deze interpretatie van Fase 2 ter hoogte van de huidige Oud-Bodegraafseweg hebben 

gestroomd.

Uitgaande van een actieve Oude Bodegrave met castellum aan de overzijde, 

interpreteerde de AWN de kadewerken op de westoever als havenfaciliteit:92 

aangekomen via deze vaargeul konden schepen hier hun voorraden voor de soldaten 

laden en lossen.

Alternatieve interpretatie van BAAC (2004) en Vos et al. (2016): binnenterrein 
castellum met sporen van barakken, deels bovenop een verlande waterloop
BAAC heeft in 2003-2004 direct ten noorden van de AWN-putten twee aanvullende 

proefsleuven gegraven (voor ligging zie Figuur 5.1, locatie 3, put p2 en p5). Het 

sporenvlak bleek in put 2 een vervolg van de vloerwerken van de AWN te vertonen 

met onder andere 1e-eeuws aardewerk, maar het hout was in deze zone minder goed 

91  Van der Kooij et al. 2013, 66-72 en 82-83.
92  Van der Kooij et al. 2013, 134.

Figuur 5.12 
Overzicht van palen, vloeren en grond-
verbeteringen aangetroffen in de AWN-
opgraving van 1996 (uit Van der Kooij et al. 
2013, 57; afbeelding 4.1). Voor ligging, zie 
Figuur 5.1, AWN 1996. NB de vermoede water-
loop Oude Bodegrave is hier aansluitend aan 
de bovenzijde te situeren.
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bewaard. Volgens BAAC was dit vooral het gevolg van verspoeling na de Romeinse 

tijd. Belangrijkste aanvulling van BAAC lag vooral in de nieuwe interpretatie van 

alle vloerwerken en palen van het AWN- en BAAC-onderzoek. Zoals in paragraaf 

5.2.2 reeds is vermeld, constateerde BAAC op grond van de profielen dat de Oude 

Bodegrave aan de oostzijde ten tijde van het castellum niet meer actief was, maar 

volledig verland. De voormalige waterloop zou hooguit nog als laagte in het landschap 

aanwezig zijn geweest. BAAC zag de grondverbeteringen van de AWN dan ook in 

dit licht. Het lag voor de hand dat de (rest)laagte van de voormalige waterloop op 

soortgelijke wijze was aangevuld. 

Gezien de overeenkomst in de oriëntatie en datering (1e-eeuws) van alle houtwerken 

met het poortgebouw, beschouwde BAAC de paalzettingen en vloerwerken als 

een voorzetting en inrichting van het castellumterrein. De reeds door de AWN 

geconstateerde regelmaat in de palenrijen en vloerwerken gaf BAAC aanleiding om 

deze als resten van soldatenbarakken te beschouwen.93 Vos et al. (2016)  bouwden 

voort op deze hypothese en reconstrueerden aan de hand  van de sporen van BAAC en 

vooral AWN  de inrichting van de noordwesthoek van het castellum met twee parallelle 

barakken: een ter hoogte van westelijke Fase 1 en een ter hoogte van oostelijke Fase 2 

van de AWN (Figuur 5.13; voor de AWN-fasering, zie Figuur 5.12).94 

Een kanttekening bij deze interpretatie is dat de veronderstelde zone van de oostelijk 

barak (Fase 2 bij de AWN) vooral uit vloerwerken bestaat en nauwelijks verticale 

funderingspalen van eventuele opgaande bouwwerken bevat. Volgens Van der Kooij 

et al. (2013) zijn in de gehanteerde wandconstructies van de veronderstelde westelijke 

barak (Fase 1 bij de AWN) ook argumenten tegen een barakinterpretatie te vinden. 

Op de eerste plaats bevinden de planken van de oostelijke wand zich niet aan de 

gebruikelijke buitenzijde van de wandstaanders, maar aan de binnenzijde. Op de 

tweede plaats is in twee wanden van de veronderstelde barak gebruik gemaakt van 

twee verschillende funderingen: een rij van ingegraven palen met vlakke onderkant 

in het westen en een rij van ingeslagen, aangepunte palen in het oosten.95  Van der 

Kooij et al. gaan uit van een uniforme bouwwijze van de Romeinse soldaten en zien 

in de verschillende wandfunderingen dan ook twee verschillende bouwstructuren en 

bouwfasen. Ook hier is overigens een kanttekening bij te plaatsen: er kan weliswaar 

sprake kan zijn van twee bouwfasen; beiden bouwfasen kunnen echter ook tot een en 

hetzelfde gebouw toebehoren. Tijdens de opgraving van een barak (de centuriowoning 

van barak E) in het castellum van Alphen aan den Rijn is in ieder geval aangetoond dat 

zowel palen met een vlakke onderkant als aangepunte palen in de wandconstructie zijn 

toegepast.96

De zone van barakken wordt in de reconstructie van Vos et al. (2016) aan de zuidzijde 

doorsneden door een langwerpige baan. De AWN had dit spoor (in put 2) als sloot 

geïnterpreteerd (Figuur 5.12). Volgens Vos et al. (2016) zou dit spoor ook anders te 

interpreteren zijn, namelijk als de vulling van een Romeins wegtracé: de (noord)

westelijke uitvalsweg ofwel de via principalis. Dit zou betekenen dat de westwal en het 

westelijk poortgebouw slechts enkele meters verder westelijk te situeren zouden zijn, 

in de lijn van deze weg (Figuur 5.13).97 De AWN heeft echter (zoals ook in paragraaf 8.1 

zal blijken) onomstotelijk bewezen dat het hier geen weg betreft. Volgens de AWN gaat 

het om een sloot met een laatmiddeleeuwse oorsprong.98 De opvulling bevatte, naast 

Romeinse resten, namelijk vondsten uit de 17e en 19e eeuw.99 Er is dus geen bewijs 

93  Habraken en Van Mousch 2004, 15.
94  Vos et al. 2016, 55-60.
95  Van der Kooij et al. 2013, 132.
96  Polak et al. 2004, 85-86.
97  Vos et al. 2016, 60.
98  Van der Kooij et al. 2005, 286.
99  Postma en Sprey 2019, 17. 
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voor een koppeling van het wegtracé aan dit slootspoor. Bijgevolg is er ook geen bewijs 

voor de westelijke begrenzing van het castellum, zoals deze is aangegeven in Figuur 

5.13. De exacte ligging van de omwalling en de poort blijft onduidelijk aan deze zijde.

Alternatieve interpretatie van Chorus (in voorbereiding): binnenterrein castel-
lum met sporen van een werkplaats
Tijdens de AWN-opgraving aan de westzijde van de Oud-Bodegraafseweg in 1996 

zijn te midden van de vele houten vloerwerken ook aanwijzingen gevonden voor 

ambachtelijke activiteiten. Duidelijkste aanwijzingen zijn de resten van slakmateriaal. 

Het gaat in totaal om 110 stuks, waarvan 39 stuks nader zijn onderzocht door specialist 

Ineke Joosten. Het onderzoek heeft uitgewezen dat een klein deel van de slakken 

vermoedelijk afkomstig is van een ovenwand. Een aantal ijzerslakken blijkt bovendien 

magnetisch: een aanwijzing voor de bewerking van ijzer ter plekke. Volgens Van der 

Kooij et al. zou het geheel kunnen wijzen op een werkplaats, een fabrica, op of nabij 

deze plek.100 

Een fabrica als onderdeel van een castellum ter plaatse ligt hierbij niet voor de hand, 

indien men de redenatie van Van der Kooij et al. volgt. Zij zien het staande en liggende 

houtwerk van de opgraving uit 1996, zoals voornoemd, immers als resten van kaden 

en beschoeiingen op de westoever van een nog stromende Oude Bodegrave. Het 

castellum zou zich beperken tot de overzijde, namelijk de oostoever van de Oude 

Bodegrave waar de AWN de resten van het poortgebouw heeft aangetroffen in 1995. 

Van der Kooij et al. houden er dan ook rekening mee dat het slakmateriaal mogelijk 

van elders is aangevoerd en op de westoever terecht is gekomen bij het aanbrengen 

van de grondverbeteringen.101

100  Van der Kooij et al. 2013, 84-86.
101  Van der Kooij et al.2013,84-85.

Figuur 5.13 
Reconstructie van de barakken door Vos et al. 
op grond van de sporen van de opgravingen 
van AWN-1996 (links, oranje en zwart) en de 
proefsleuven van BAAC-2003-2004 (rechts-
boven) (uit: Vos et al. 2016, 59, figuur 5.20).
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Chorus (in voorbereiding) die net als Vos et al. (2016) wél uitgaat van een verlande 

Oude Bodegrave en een castellum (met binnenbebouwing) dat zich over (de verlande 

kern en) beide oevers van deze waterloop uitstrekte, interpreteert de vondsten van 

ovenwanden en ijzerbewerking wel als resten van ambachtelijke activiteiten ter 

plaatse. De brandvlek die bij de AWN-opgraving op een van de vloeren is gevonden, is 

in dit licht mogelijk als haard te interpreteren (zie paragraaf 5.4.2 en zie voor de ligging 

de letter C in Figuur 5.12). Chorus (in voorbereiding) merkt op dat de haard in dat geval 

(met 2 m) omvang aanzienlijk groter is dan de haarden die doorgaans in barakken 

worden aangetroffen (namelijk tegen de wand van de papilio die dit vertrekt scheidt 

van de arma). Chorus (in voorbereiding) komt dan ook tot de conclusie dat de resten 

van de binnenbebouwing met sporen en vondsten van ambachtelijke activiteiten uit de 

AWN-opgraving uit 1996 niet toebehoren aan barakgebouwen, maar aan een fabrica. 

Aangezien de diverse opgravingen langs de westzijde van de Oud-Bodegraafseweg 

slechts een uitsnede van het binnenterrein van het castellum hebben aangesneden, 

is het goed om naast de interpretatie van barakken ook rekening te houden met 

alternatieve interpretaties. De voornoemde aanwijzingen voor een fabrica zijn tot op 

heden echter nog onduidelijk te noemen. Ter hoogte van de 10 cm dikke brandvlek 

van de AWN-opgraving is weliswaar gecalcineerd bot gevonden,102 nergens binnen de 

opgraving blijkt echter sprake van een grote concentratie van slakmateriaal of ander 

materiaal dat als afval van grootschalige ambachtelijk activiteiten is te interpreteren. 

Op dit punt wijkt het opgravingsbeeld af van bijvoorbeeld castellum Alphen aan den 

Rijn, waar binnen de vermoede fabrica (en wel zone J) een 10 cm dik pakket vuile klei 

met duidelijke, grote concentratie industrieel afval van vooral metaalbewerking is 

gevonden; te veel om integraal te bergen. Binnen het pakket zijn bovendien resten van 

minstens zes haardplaatsen aangetroffen. Ook rondom enkele van deze haarden zijn 

binnen een straal van 1,5 m nog concentraties bewerkingsafval gevonden: in één geval 

verbrand bot en in een ander geval vooral bronsresten.103

In de opgravingspublicatie van 2004 over het castellum van Alphen aan den Rijn 

wordt ook benadrukt dat de plattegronden van fabricae zeer divers kunnen zijn.104 De 

aanwezigheid van een fabrica is soms dan ook lastig aan te tonen; zeker als er, net 

als in Bodegraven, geen overduidelijke aanwijzingen zijn in de vorm van sporen (vele 

ovens of haarden) en overduidelijke concentraties bewerkingsafval.  De incomplete 

lay out van het opgegraven binnenterrein en de deels slechte conservering van het 

houtwerk van het castellum van Bodegraven maakt het alleen maar lastiger (zie ook 

paragraf 7.1.2).

5.4.3 Conclusie

Aan weerszijde van de vermoede loop van de Oude Bodegrave zijn 1e-eeuwse 

resten van staand en liggend houtwerk gevonden. Uitgaande van de onderlinge 

korte afstand en overeenkomst in oriëntatie en (deels) datering zien AWN, BAAC en 

Vos et.al. en Chorus allen een duidelijke relatie tussen de westelijke paalzettingen 

en vloerwerken enerzijds en het oostelijke poortgebouw (en dus het castellum) 

anderzijds. De interpretatie van deze onderlinge relatie en de exacte aard van deze 

houtstructuren blijkt zoals voornoemd vooral bepaald te worden door de interpretatie 

van de tussenliggende Oude Bodegrave. Als deze actief was, zoals de AWN stelt, dan 

102  Van der Kooij et al. 2013,60.
103  Polak et al. 2004, 91-96.
104  Polak et al. 2004, 93. NB Chorus (proefschrift, in voorbereiding) voert de diversiteit in de plattegronden 

van fabricae juist als argument aan om de (onregelmatige) houtresten van de binnenbebouwing van het 
castellum van Bodegraven als onderdeel van een fabrica te interpreteren. Barakken zouden namelijk de 
kenmerkende, regelmatige sporen hebben achtergelaten, zoals in Alphen aan den Rijn en Valkenburg zeer 
duidelijk is waargenomen.
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vormt de waterloop een duidelijke scheiding tussen kaden met vloerwerkwerken op 

de westoever en het castellum op de oostoever. Als de waterloop daarentegen al 

(grotendeels) verland was, voorafgaand aan de bouw van de westelijke houtstructuren 

zoals BAAC stelt, dan ligt het meer voor de hand om deze resten als een voortzetting 

van de oostelijke castellumsporen te beschouwen; mede gezien de omvang en lay 

out van een doorsnee castellum dat op basis van het poortgebouw over alle resten 

is te projecteren. Aanvullend onderzoek van RAAP ten noorden van de AWN- en 

BAAC-onderzoeken wees in 2011 inderdaad meer in de richting van een verlande 

Oude Bodegrave: naast restgeulafzettingen heeft de opgraving toen ook duidelijke 

aanplempingslagen aangetroffen. De hypothese van een castellum dat zich over een 

reeds verlande (en mogelijk aanvullend gedempte) waterloop uitstrekte, wint hiermee 

terrein.  De door de AWN opgegraven paalzettingen en vloeren op de (voormalige) 

westoever van de Oude Bodegrave zijn in dat geval te beschouwen als resten van 

gebouwen met vloeren die in de noordwesthoek van het castellum hebben gestaan. 

Ofschoon de lay out van deze binnenbebouwing incompleet is, lijkt deze nog het 

meest bij die van barakken te passen. De gebouwsporen zouden in theorie ook aan 

een fabrica kunnen toebehoren. De karakteristieke resten van een fabrica zoals ovens 

of haardplaatsen en grote concentratie(s) van industrieel bewerkingsafval ontbreken 

echter tot op heden. 

5.5 Begrenzing van het castellum: speuren naar wallen, muren 
en grachten

5.5.1 Inleiding

Indien men, net als BAAC (2004) en Vos et al. (2016), tot de conclusie komt dat alle 

houtstructuren ten westen van de Oud-Bodegraafseweg en het poortgebouw ten 

oosten daarvan samen tot een castellum behoren, dan kan men op grond van de lay 

out van standaard (symmetrische) castella tot verschillende varianten komen. Als 

hierbij het formaat van een fort uit de nabije omgeving als Zwammerdam, Woerden 

en Alphen wordt betrokken, komen Vos et al. uit op een castellum dat met omvang 

van ca 120 x 70 m.105 Vos et al. houden naast een houtbouwfase van het castellum zelfs 

rekening met een opvolgende steenbouwfase.

5.5.2 Nadere begrenzing van het castellum

Figuur 5.14 toont de reconstructie van de houtbouwfase van Vos et al (2016) met een 

omvang van ca 120 x 70 m.106 Startpunt voor de reconstructie van het castellum is 

uiteraard de door AWN aangetoonde noordgrens met wal en poortgebouw. Uitgaande 

van een symmetrische vorm en hun veronderstelde indeling van het castellum door 

twee voornoemde kruisende wegen, is volgens Vos et al. (2016) ook de zuidgrens 

van het castellum af te leiden. Een kanttekening hierbij is wel dat de achterzone van 

een castellum inderdaad even breed kan zijn als de voorzone, maar soms ook groter. 

Onbekend blijft volgens Vos et al. in ieder geval hoe ver het castellum zich richting 

de twee flanken uitstrekt. Tot op heden zijn daar namelijk nog geen sporen van een 

wal, poort of gracht gevonden. Zoals in paragraaf 5.4.2 al is toegelicht, zijn de west- 

en oostgrens van deze reconstructie inmiddels ook als onzeker te bestempelen. De 

interpretatie van een sloot uit de AWN-opgraving, namelijk als castellumweg (de 

west-oost gerichte via principalis, blijkt niet correct. Los hiervan geeft de reconstructie 

105  Vos et al. 2016, 92.
106  Vos et al. 2016, 91.
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desondanks een goed beeld van een regelmatig opgebouwd castellum langs de Rijn 

dat alle tot nog toe bekende resten van poortgebouw, noordwal en binnenbebouwing 

aan weerszijden van de Oud-Bodegraafseweg omvat. De reconstructie vormt dan 

ook een goed uitgangspunt om vooral in de randzone te zoeken naar resten van 

de daadwerkelijk begrenzing van het castellum: resten van poorten, omwallingen 

en eventueel aangrenzende grachten. Dit biedt niet alleen kansen voor toekomstig 

onderzoek (nieuwbouwplannen in deze randzone). De reconstructie.is ook een goed 

uitgangspunt om resultaten van oud onderzoek in een nieuw daglicht te plaatsen: 

mogelijk bevatten deze (nu nog verborgen) informatie over de begrenzing van 

het castellum. Vanuit deze invalshoek worden nu de bevinden van voorgaande 

onderzoeken aan weerszijden van de Oud-Bodegraafseweg belicht.

Aan de westzijde van de Oud-Bodegraafseweg is vooral kleinschalig onderzoek in 

kleine onderzoeksputten uitgevoerd, zoals de putten p1 t/m p7 en g1 t/m 7 van Beunder 

uit 1977. Een uitzondering zijn de door archeologievrijwilligers begeleide afgravingen 

in de grote bouwput van het AH-terrein (Van der Most 1994), direct ten zuidwesten 

van het onderzoek van AWN-1996, BAAC (locatie 3) en het onderhavig Archol-

onderzoek (Figuur 5.1, zie onderzoek Van der Most 1994). Van der Most spreekt in zijn 

bevindingen niet van een gracht, wal of poort (zie paragraaf 5.7). De graafomstandig-

heden in 1994 waren daar echter verre van ideaal (zie paragraaf 5.5.7).

Aan de oostzijde van de Oud-Bodegraafseweg zijn naar verhouding grotere/

langere onderzoeksputten gegraven, ook in zones waar men (op grond van de 

voornoemde reconstructie) sporen van een gracht of wal zou kunnen verwachten. In 

het noordoosten heeft RAAP in 2005 op het parkeerterrein aan de Willemstraat twee 

noord-zuid gerichte sleuven gegraven. Hier zijn op oeverafzettingen wel vondsten 

Figuur 5.14
Reconstructie van Vos 2016 et al. van de 
omvang en inrichting van de vroegste (hout-
bouw)fase van het castellum te Bodegraven 
ten opzichte van de Oude Rijn (noord) en de 
Oude Bodegrave (west) (uit: Vos et al. 2016, 
91, figuur 7.3).
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uit de (ruim gedateerd) vroeg- en midden-Romeinse tijd (ca. 0-270 n. Chr.), twee 

greppelsporen gevonden, maar geen wal- of grachtsporen (Figuur 5.1, zie onderzoek 

RAAP 2005; zie ook paragraaf 5.6). Uitgaande van de direct ten westen gelegen sporen 

van het poortgebouw vertonen de greppels namelijk een afwijkende oriëntatie (meer 

zuidwest-noordoost). Ze blijken bovendien vooral de zone buiten de castellumwal 

te doorkruisen. Het lijkt hier om ontwateringsgreppels te gaan conform een van de 

verklaringen van RAAP. 107

Recent onderzoek van ADC in een brandgang ten zuiden van het voornoemde 

RAAP-onderzoek en de Willemstraat heeft tegen de verwachting in ook geen sporen 

van een oostelijke wal- of gracht of wal van het castellum opgeleverd (Figuur 5.1, zie 

onderzoek ADC 2018). Wel zijn onder recente verstoringen een greppel en enkele 

(paal)kuilen aangetroffen. Het vondstmateriaal plaatst de sporen in Romeinse tijd en 

wel in de 1e en 2e eeuw.108 Uitgaande van de oriëntatie van de greppel, parallel aan de 

huidige percelering, dient men er echter rekening mee te houden dat het hier mogelijk 

toch (deels) om sporen uit de Nieuwe tijd kan gaan. Misschien is het terrein toch meer 

verstoord dan gedacht.

Ten noorden en ten zuiden van dit ADC-onderzoek was ook al eerder onderzoek 

uitgevoerd door Biesheuvel. In 1966 heeft hij de afgravingen in het kader van de 

vernieuwing van gasbuizen begeleid: in de Maurits-, Nassau- en Willemsstraat (Figuur 

5.1, zie onderzoek Biesheuvel 1966). Hierbij heeft hij Romeinse scherven uit de 1e een 

2e eeuw aangetroffen. Her en der bleek ook sprake van een brandlaag op ca. 50-70 cm 

diepte, direct onder de bouwvoor. 109 Hij heeft niet kunnen constateren tot hoe diep 

de brandlaag reikt. Vermoedelijk reikten de afgravingen dan ook niet diep genoeg om 

überhaupt sporen van een gracht of wal waar te kunnen nemen.

In 2017 heeft Saricon op verzoek van de gemeente een geofysisch onderzoek 

uitgevoerd in het centrum van Bodegraven als aanvulling op alle voorgaande gravende 

onderzoeken.110 Doel was om via deze methode– zonder te graven- toch inzicht 

te krijgen in ondergrondse structuren zoals grachten, wallen en poortgebouwen. 

Binnen en rondom de zone van het verwachte castellum zijn zoveel mogelijk straten 

en open gebieden tussen de bebouwing onderzocht (Figuur 5.15, boven). Tegen de 

verwachting in zijn in de meetresultaten geen lineaire structuren van verdedigings-

werken aangetroffen. In drie gebieden zijn slechts puntlocaties met een anomalie 

geregistreerd. Deze zijn als puntlocatie echter lastig te verklaren.

Het noordoostelijk gebied met anomalie valt samen met de zone waar de AWN in 1995 

reeds sporen van het poortgebouw met wal heeft opgegraven. Mogelijk reflecteert 

de anomalie hier dus (het vervolg van) de wal. De zuidwestelijke anomalie lijkt te ver 

van het castellum verwijderd. In het noordwesten, ter hoogte van de begraafplaats 

zijn ten slotte ook enkele losse puntmetingen van een anomalie geregistreerd (Figuur 

5.15, midden). De meest zuidoostelijke hiervan zijn opvallend: ze vallen samen met 

de westelijke poort in de reconstructie van Vos et al. 2016. 111 Hier dient men in de 

toekomst dan ook extra aandacht aan te geven bij de ontwikkeling van nieuwbouw-

plannen of andere geplande bodemingrepen.

De AWN en Van Dinter hebben in de boringen op de begraafplaats ten westen van de 

Oud -Bodegraafseweg in 2015 geen sporen van een alternatieve zijrivier voor de Oude 

Bodegrave ontdekt. Wel viel in boring 3 veraard veen op 1,4 - Mv en houtskool met 

verbrand bot op 1,6 - Mv op. Mogelijk is hier een greppel- of grachtvulling aangeboord 

107  Lesparre-De Waal & De Korte 2006, 29-36.
108  Geerts 2019, 17-18.
109  Beunder 1980, 5.
110  Van de Oever 2018.
111  Van de Oever 2018, 3-19.
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(Figuur 5.17).112 In dat laatste geval zou het om de gracht ten westen van het castellum 

kunnen gaan. Tijdens het booronderzoek zijn echter geen aanvullende boringen gezet 

om de breedte en het traject van het spoor te bepalen; het blijft dus onzeker wat 

de exacte aard, afmetingen en datering van het spoor zijn. Indien in dit gebied nog 

ingrepen worden gepland in de toekomst, dient men hier ook extra aandacht aan te 

geven.

112  Van Grinsven en Van Dinter 2018, 19.

Figuur 5.15 
Overzicht van de onderzochte zones van 
het geofysisch onderzoek (rood) in het cen-
trum van Bodegraven met projectie van het 
castellum volgens Vos et al. 2016 (boven, 
groen) en locatie van de anomalieën (onder 
en detail in midden, geel) (uit: Van den 
Oever 2018, 8, afbeelding 3, 15 en17). 
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5.5.3 Sporen van een steenbouwfase?

De conclusie die men uit alle voorgaande onderzoeken kan trekken, is dat rondom 

(de	houtbouwfase	van)	het	castellum	−	althans	buiten	de	reeds	bekende	noordelijke-

poort	en	de	aansluitende	wal	−	nog	geen	sporen	van	een	begrenzing	zoals	een	gracht	

of wal zijn gevonden. Vos et al. (2016) menen binnen het castellumterrein echter wel 

dergelijke sporen te onderscheiden. Deze sporen zouden volgens hen niet tot de 

houtbouwfase behoren, maar tot een jongere (2e-eeuwse) steenbouwfase. Vos et al. 

zien de oostelijke zone met palen in de AWN-opgraving uit 1996 (zie nr. 6 van Fase 

2 in Figuur 5.12 ), langs en parallel aan de westzijde van de Oud-Bodegraafseweg, 

namelijk als de fundering van een steenmuur. Deze westelijke muur zou oorspronkelijk 

in noordelijke richting te volgen zijn tot in put p 5 van BAAC, waar deze haaks de 

hoek omgaat. Daar bevindt zich namelijk een tweede zone met palen die vanuit het 

noordwesten naar het zuidoosten is te volgen, tot in de AWN-opgraving uit 1995. 

Daar zou de palenzone (en dus de muur) aansluiten op de palenzone die de AWN 

direct ten noorden van het poortgebouw heeft gedocumenteerd. Figuur 5.16  toont 

in rood en roze het veronderstelde traject van de muur. Uitgaande van de lay out 

van de muurbegrenzing, zou het castellum in deze steenbouwfase naar het oosten 

opgeschoven moeten zijn.113

Vos et al. (2016) gaan nog een stap verder. Uitgaande van de constatering van BAAC 

dat met name ter hoogte van put p2 (zie locatie 3 in Figuur 5.1)114 sprake zou zijn 

van	sterke	overstroming	na	de	Romeinse	tijd,	vermoeden	zij	in	deze	zone	−direct	

ten	westen	van	de	door	hen	gereconstrueerde	muur−	een	5	m	brede	gracht	uit	de	

steenbouwfase. Deze gracht zou na de bewoning in de laat-Romeinse tijd weer 

uitgespoeld zijn door een inbraak vanuit de (noordelijke) Oude Rijn rond 500 n. Chr. 

Hierbij zou 1e-eeuws materiaal ter plekke zijn achtergebleven.115 Het is in dat geval 

dan wel heel opmerkelijk dat de hier eveneens door hen gesuggereerde Romeinse weg 

uit de houtbouwfase niet verspoeld is en dat bij deze overstroming enkel vondsten 

uit de 1e-eeuwse houtbouwfase zijn verspoeld en geen 2e-eeuwse vondsten van de 

steenbouwfase. De afwezigheid van mortel of steenresten in de AWN-opgraving van 

1996 zijn voor Van der Kooij et al. sowieso een belangrijk punt van kritiek op deze 

hypothese van de steenbouwfase.116 

In aanvulling hierop merken Van de Kooij et al. op dat de 14C- en aardewerkdaterin-

gen van de oostelijke palencluster (1e eeuw) te vroeg zijn om aan steenbouwfase te 

koppelen.117 De omschakeling van hout- naar steenbouw vond in de castella langs het 

Nederlandse deel van de Limes namelijk pas rond 160 n. Chr. plaats.118 

Belangrijkste kritiekpunt naar onze mening is echter dat Vos et al. twee palenclusters 

aan elkaar koppelen die in twee verschillende landschappelijke zones thuishoren en die 

daarin een verschillende functie vervullen: de westelijke palenzone is als beschoeiing 

−of	als	ondersteuning	van	grondaanplempingen	−	enkel	te	relateren	aan	de	westflank	

van de (verlande laagte van de) Oude Bodegrave; de noordelijke palenzone is (zoals in 

paragraaf 5.6 aan de orde zal komen) als beschoeiing enkel te relateren aan de oever 

van de Oude Rijn. Het feit dat de twee palenzones in de reconstructie van Vos et al 

.samen geen perfect haakse (noordwest)hoek vormen., lijkt op zichzelf ook al uit te 

wijzen dat het hier niet om één bouwstructuur gaat (Figuur 5.16). 

113  Vos et al. 2016, 63-67.
114  Ofwel locatie 3 van BAAC 2003-2004; ter hoogte van Fase 2 van de AWN-opgraving uit 1996.
115  Vos et al. 2016, 63-74 en 94.
116  Van der Kooij 2013, 132-133. De opgravingen van BAAC (2004), RAAP (2018) en Archol (onderhavig onder-

zoek, zie paragraaf7.3.3 en 7.3.4) hebben ook geen duidelijke aanwijzingen voor steenbouw opgeleverd.
117  Van der Kooij 2013, 132-133.
118   Chorus 2017, 21-22.
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In paragraaf 5.3.3 is al opgemerkt dat Postma en Sprey (2019) van AWN-afdeling 

6, Rijnstreek, de AWN-visie op de omvang en begrenzing van het castellum uit de 

Westerheempublicatie van 2005 hebben bijgesteld. Zij interpreteren de oostelijke 

palencluster langs de Oud-Bodegraafseweg niet meer (uitsluitend) als beschoeiing 

van de Oude Bodegrave. Net als Vos et al. (2016) beschouwen Postma en Sprey de 

palencluster inmiddels als een fundering: echter niet als fundering van een steenmuur 

zoals Vos et al. beweren, maar als fundering van de westwal. In hun theorie zou 

de onlangs dichtgeslibde oostflank van de Oude Bodegrave daar namelijk (nog) te 

drassig zijn geweest tijdens de bouwfase van het castellum. In tegenstelling tot de 

drogere, stevigere ondergrond aan de noordkant van de castellum, waar een reguliere 

walfundering volstond, dienden hier extra maatregelen te worden genomen: het 

inslaan van palen om alsnog een stevige fundering voor de westwal te creëren.119 

Belangrijk ander verschil met Vos et al. (2016) is de datering. Daar waar Vos et al.de 

paalfunderingen aan een jonge (2e-eeuwse) steenbouwfase koppelen, plaatsen Postma 

en Sprey de funderingen in dezelfde 1e-eeuwse houtbouwfase als het noordelijk 

poortgebouw. De poort en de wallen (met gedeeltelijke palenfundering in het westen) 

moeten op grond van de dendrochronologische datering van de poortfundering 

volgens hen dan ook in 61 n. Chr. zijn gebouwd.120

Net als bij Vos et al. (2016) zijn kanttekeningen bij deze reconstructie van Postma en 

Sprey (2019) te plaatsen: ook bij hun valt op dat het gereconstrueerde patroon van de 

castellumbegrenzing niet perfect samenvalt met de baan van de palencluster (Figuur 

5.17). In de vorige paragrafen van dit hoofdstuk is er al op gewezen dat de verschillende 

onderzoeken langs de westzijde van de Oud-Bodegraafseweg, Van Beunder tot en 

119  Postma en Sprey 2019, 12, 14-15 en 20.
120  Postma en Sprey 2019, 20.

Figuur 5.16 
Aanzet tot de reconstructie door Vos et al. 
van de veronderstelde jongste (steenbouw)
fase van het castellum te Bodegraven ten 
opzichte van de Oude Rijn (noord) en de 
Oude Bodegrave (west) (uit: Vos et al. 2016, 95, 
figuur 7.6). 
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met het huidige onderzoek, eerder op een flauwe bocht (langs de loop van de Oude 

Bodegrave) lijken te wijzen dan op een strakke, rechte lijn van een castellumwal. Een 

ander belangrijk argumenten tegen de reconstructie is al in paragraaf 5.3.3 besproken: 

de verklaring van Postma en Sprey voor de ligging van de westwal, namelijk op de 

oostoever van een stromende Oude Bodegrave, lijkt achterhaald. Onderzoeken 

van BAAC (2004), RAAP (2018) en Archol (dit rapport) wijzen namelijk op een reeds 

verlande Oude Bodegrave bij aanvang van het castellum.

5.5.4 Conclusie

Romeinse castella vertonen over het algemeen een systematisch, regelmatig en 

vaak symmetrisch patroon. Indien men de palen en vloerwerken ten westen van 

de Oud-Bodegraafseweg en het grotendeels gelijktijdige houten poortgebouw ten 

oosten daarvan tot het 1e-eeuwse castellum van Bodegraven rekent, zijn echter nog 

vele varianten mogelijk; vooral zolang nog geen nieuwe sporen van grachten, wallen 

of poorten aan de west-, oost- en zuidzijde worden gevonden. Figuur 5.18 toont 

verschillende mogelijke varianten, gebaseerd op de registreerde omvang van andere, 

reeds bekende castella in West-Nederland. Met slechts één aanvullende waarneming 

van een verdedigingswerk langs de west-, oost- en zuidzijde in de toekomst zou 

men naar verwachting de exacte omvang van het castellum te Bodegraven kunnen 

bepalen. Zo toont de Figuur 5.14 van Vos et al. (2016) dat op grond van de bekende 

Figuur 5.17 
Reconstructie van de veronderstelde jong-
ste (steenbouw)fase van het castellum te 
Bodegraven door Vos et al. In zwarte arce-
ring is de alternatieve interpretatie van de 
palencluster langs de Oud-Bodegraafseweg 
gemarkeerd: niet als fundering van een steen-
muur, maar als fundering van de westwal van 
de houtbouwfase (uit: Postma en Sprey 2019, 
15, afbeelding 12; naar: Vos et al. 2016, 95, 
figuur 7.6).
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poortligging, de omvang van andere vroege castella in de regio en de toevoeging van 

slechts	één	extra	verdedigingselement	−	in	dit	geval	de	aanname	van	een	Romeins	

wegtracé (de via principalis)	aan	de	westzijde−,	al	een	(toetsbare)	reconstructie	van	de	

lay out en omvang is te maken. De bewuste aanname blijkt zoals voornoemd echter 

verkeerd. Aangezien voorgaande onderzoeken ook geen aanwijzingen voor een andere 

begrenzing hebben opgeleverd, is de hoop gevestigd op toekomstig onderzoek.

Wat voorgaande onderzoeken wel al hebben aangetoond, is dat er tot op heden 

geen duidelijke aanwijzingen, zoals bouwmateriaal, voor een steenbouwfase zijn. De 

combinatie van 1e-eeuwse vondstmateriaal en de vele houtwerken wijst tot nu toe op 

een 1e-eeuws castellum dat enkel uit houtbouw heeft bestaan.

 

5.6 Beschoeiingen langs de zuidoever van de Oude Rijn

Opgraving AWN 1995 en proefsleuvenonderzoek RAAP; beide aan de 
Willemstraat 
Bij de opgraving van de AWN aan de Willemstraat in 1995 is ca. 8 m ten noorden van 

het poortgebouw een 4-5 m brede en parallelle strook met veel (verticaal ingeslagen) 

palen aangesneden (Figuur 5.9, voor ligging onderzoek AWN 1995, zie Figuur 5.1). 

De AWN interpreteerde de palenstrook aan de buitenkant van het castellum als de 

Figuur 5.18 
Reconstructie van de omvang van het castel-
lum te Bodegraven op grond van de ligging 
van het poortgebouw van de AWN (rood) 
en de projectie van andere castella langs de 
Limes in West-Nederland. De stippellijnen 
geven de mogelijke loop van een actieve 
zijrivier aan als alternatief voor de verlande 
Oude Bodegrave (ter hoogte van de Oud-
Bodegraafseweg). De stippen geven de 
boorpunten aan waar naar de loop van een 
dergelijke zijrivier is gezocht door de AWN en 
Van Dinter (uit: Van Grinsven en Van Dinter 
2018, 20, figuur 9.2).
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beschoeiing van de Oude Rijn of een zijgeul daarvan.121 Een proefsleuvenonderzoek 

van RAAP op de parkeerplaats aan de Willemstraat 15 m ten zuidoosten van de 

AWN-opgraving wees in 2005 uiteindelijk uit dat het niet om een zijgeul, maar om de 

hoofdgeul van de Rijn zelf moet gaan. Uit de twee proefsleuven bleek namelijk dat 

de zuidoever van de deze hoofdgeul in de Romeinse tijd ter hoogte van (het noorden 

van) de zuidelijke proefsleuf moet hebben gelegen: direct ten noorden van de zone 

met palenstrook uit de AWN-opgraving (Figuur 5.19; voor ligging sleuven, zie Figuur 

5.1, onderzoek RAAP 2005). De noordelijk proefsleuf bleek in het geheel samen met 

te vallen met de geulvulling van de Oude Rijn. De hoofdgeul uit de Romeinse tijd 

bleek bovenop een verlande voorganger te liggen. Op de zuidoever van de bovenste 

hoofdgeul bleek zich een Romeinse vondstlaag te bevinden. Deze sloot aan op ver-

landingsafzettingen in de aangrenzende geulvulling: blijkbaar was de Oude Rijn in 

de loop van de Romeinse tijd verland. In het begin van deze verlanding moet de Rijn 

nog een krachtige, erosieve fase hebben gekend. De basis van de verlandingsafzet-

tingen in de zuidzone van de hoofdgeul bestond namelijk uit een zandlaag met 

verspoelde Romeinse vondsten, waaronder enkele beschoeiingspalen. Aangezien de 

overgangszone (van oever naar geul) met verspoelde palen op één lijn ligt met de 

palenstrook van de aangrenzende AWN-opgraving, ligt het voor de hand dat het hier 

verspoelde beschoeiingspalen van de Oude Rijn betreft. 122

Houtonderzoek van de beschoeiingspalen ten noorden van het poortgebouw heeft 

uitgewezen dat voor de bouw van de beschoeiing wederom is gebruikt van bomen 

die in de omgeving groeiden: het gaat vooral om els, gevolgd door iep, wilg en 

eik.123 De palen waren met een diameter van maximaal ca. 15 cm en een lengte van 

1 m relatief licht.14C-onderzoek van verschillende palen hebben een uiteenlopende 

ouderdomsrange opgeleverd voor de oeverbeschoeiingen ten noorden van het 

poortgebouw: 202-166 v.Chr. (natuurlijk, verspoeld hout?) en 1x 71-125 n. Chr. en 1x 

73-129 n. Chr.124 Ofschoon geen van de dateringen overeenkomt met de datering 

van het poortgebouw (61-69/70 n. volgens de AWN), ligt een gelijktijdig gebruik 

van de poort en de parallelle beschoeiing wel voor de hand. De dateringen maken 

in ieder geval duidelijk dat de beschoeiing van de Oude Rijn ook na het verlaten van 

het castellum moet zijn onderhouden. Een stortlaag die de noordelijke helft van de 

opgravingsput met oeverzone en beschoeiingspalen afdekt, lijkt daar ook op te wijzen. 

De	scherven	uit	deze	stortlaag	zijn	opvallend	laat	−onder	andere	ruwwandig	aardewerk	

van	het	type	Niederbieber	120A	dat	vanaf	150	verschijnt−		in	vergelijking	met	het	

1e-eeuwse aardewerk ter hoogte van stratigrafisch dieper gelegen sporen van poort 

en wal.125 Een langere gebruiksperiode is op zich niet verwonderlijk omdat vrijwel alle 

onderzoeken in de omgeving (ter plekke van het poortgebouw zelf en in de diverse 

onderzoeken ten oosten van de Oud-Bodegraafseweg) vondsten uit zowel de 1e als de 

2e eeuw zijn gevonden (zie ook paragraaf 5.8).

Proefsleuvenonderzoek BAAC 2003-2004 (locatie 3, put 5) en opgraving RAAP 
2011 ten westen van de Oud-Bodegraafseweg; beide in de noordelijke helft 
van plangebied De Vierkom
Voorafgaand aan de onderhavige opgraving hebben BAAC in 2003-2004 en RAAP in 

2011 in het noorden van plangebied De Vierkom het buitengebied van het castellum 

aangesneden (voor ligging onderzoeken, zie Figuur 5.1). Zowel BAAC126 als RAAP 

121  Van der Kooij et al. 2013, 42
122  Lesprarre-De Waal & De Korte 2006, 24-26 en 36.
123  Van der Kooij et al. 2013, 42-43.
124 Van der Kooij et al. 2013, 42-53.
125  Van de Kooij et al. 2013, 50-51.
126  Habraken en Van Mousch 2004, 12.
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hebben in deze randzone buiten het castellum verschillende palenstroken en aanplem-

pingslagen aangetroffen. RAAP heeft met name in de noordelijke helft van de put, 

te midden van de Romeinse dump- en vondstlagen, ook natuurlijke humeuze, siltige 

afzettingen aangesneden. RAAP laat in het midden of het hierbij om afzettingen van 

de Oude Rijn of de om de laagte van de (grotendeels al verlande) Oude Bodegrave 

gaat.127 Uitgaande van de landschappelijke ligging en de vergelijking met de 

bevindingen van RAAP uit 2005, zou het hier om restgeulafzettingen van de Oude Rijn 

kunnen gaan. De palenstroken zouden zich in dat geval in de overgangszone van de 

oever naar de geul bevinden. 

In dit licht valt met name de ligging van de noordwest-zuidoost gerichte palenzwerm 

op die tot structuur III van het RAAP-onderzoek (en Archol-structuur 21) is te rekenen 

(zie Figuur 7.90)128 Indien men de lijn van deze structuur, parallel aan het castellum, 

namelijk richting het zuidoosten volgt, dan sluit deze aan op de palenstrook ten 

noorden van het poortgebouw (zie Figuur 7.8). De overkomst met de beschoeiings-

palen van de AWN-opgraving ten noorden van de poort, in zowel de landschap-

pelijke ligging (buiten het castellum en op de overgang van oever naar geul) als de 

diepteligging (met een bovenkant van de palen op 1,95 m – NAP), bevestigt het 

vermoeden dat de palen van RAAP-structuur III (Archol-structuur21) onderzoek ook tot 

de oeverbeschoeiing van de Oude Rijn horen. 

Mogelijk behoren ten slotte de wat noordelijker gelegen palenconcentraties die 

bij kleine bodemingrepen langs de westflank van de Oud-Bodegraafseweg zijn 

waargenomen door Beunder (p8)129 in ca. 1979 en door ADC in 2005130, ook tot de 

beschoeiing van de Oude Rijn (zie Figuur 5.1, onderzoek ADC 2005 en onderzoek 

Beunder 1979).

127  Jansen 2018, 24 en 51.
128  Jansen 2018, 26-27.
129  Beunder 1980, 26.
130  Wijsenbeek 2007, 10-11.

Figuur 5.19 
Reconstructie door RAAP van de fasering van 
de geulafzettingen van de Oude Rijn van de 
twee RAAP-proefsleuven op het parkeerterrein 
van de Willemstraat (uit: Lesparre-de Waal & 
De Korte 2006, 24, figuur 4). De geul van de 
Oude Rijn schoof in de Romeinse tijd op naar 
het noorden (fase 2).
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5.7 Overige bewoningsresten ten westen van de Oud-
Bodegraafseweg: voortzetting van het castellum of resten 
van jongere bewoning uit de Romeinse tijd?

5.7.1 Inleiding

Naast de reguliere opgravingen van met name de AWN (1996), BAAC (2003-2004), 

RAAP (2011) en Archol (2017) zijn ten westen van de Oud-Bodegraafseweg ook 

incidentele ontdekkingen van Romeinse resten gedaan, buiten het toeziend oog van 

archeologen of een bevoegd gezag. Het gaat hierbij om terreinen die kort na sloop-

werkzaamheden zijn geïnspecteerd door metaaldetectorzoekers of archeologievrijwil-

ligers.

In 1991 werd de Willibrordschool ten westen van de Oud-Bodegraafseweg gesloopt. 

Ofschoon Beunder reeds in 1980 dit terrein een hoge archeologische verwachting 

toekende op grond van de bevindingen in de aangrenzende rioolvervanging van 1976 

(de waterloop van de Oude Bodegrave met rijke vondstlagen, palenbeschoeiing op 

de westoever en een brug- en damconstructie voor een Romeinse weg, zie paragraaf 

5.2.2) werd bij de geplande sloopfase nog geen rekening gehouden met het aansnijden 

en dus verstoren van archeologische lagen, sporen en vondsten. Dat laatste bleek wel 

het geval te zijn. Archeologievrijwilliger Van der Most (1995) schat in dat in 1991 zeker 

75% van de aangesneden vindplaats verloren is gegaan (ongezien afgegraven). De wel 

begeleide 25% van de vindplaats heeft volgens Van der Most 125 munten opgeleverd; 

dit getuigt van een vondstrijke en belangrijke vindplaats. Resten van een onderheid 

Romeins gebouw (zij het sterk verstoord) zouden hier ook op wijzen131

Ondanks deze voorgeschiedenis, de vondstmeldingen en verwittiging (door Beunder) 

van de toenmalige Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek, is uiteindelijk 

ook geen extra aandacht gegeven aan de aanleg van de bouwput van de Albert 

Hein die in 1994 op de sloop volgde. Archeologievrijwilligers hebben toen wel 

waarnemingen gedaan tijdens de afgravingen en hebben daarbij zelfs de Rijksdienst 

middels schriftelijke vondstmeldingen op de hoogte gebracht.132 Dit neemt echter niet 

weg dat er nauwelijks documentatie van de vindplaats beschikbaar is. Er is namelijk 

geen sprake van (een publicatie met) goed geregistreerde basisgegevens zoals 

veldtekeningen in het RD-stelsel, overzichten en beschrijving van sporen, structuren en 

bijbehorende vondsten. Voor de beeldvorming van de vindplaats op het AH-terrein is 

men volledig afhankelijk van de waarnemingen en de beschrijvingen van Van der Most 

(1995).

Het ontbreken van een toetsbare dataset maakt de waarnemingen in principe 

onbetrouwbaar. Ze vormen echter de enige verslaglegging van het verloren gegane 

erfgoed op het AH-terrein. Het blijkt bovendien mogelijk om, op grond van de 

uitgebreide beschrijvingen van Van der Most, enkele waarnemingen te koppelen aan 

bevindingen van omliggende, archeologische onderzoeken. Hiermee krijgen sommige 

waarnemingen van Van der Most alsnog een toegevoegde waarde.

Ook na de sloop en het noodonderzoek van de archeologievrijwilligers heeft het terrein 

van de AH-terrein en omgeving met regelmaat nog vondsten opgeleverd. De meest 

bijzondere ontdekking is de vondst van de vervloekingstablet van Bodegraven in 2000.

131  Van der Most 1995, 18.
132  Van der Most 1995, 18.
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5.7.2 Sporen van bebouwing aan weerszijden van een Romeinse weg

Waarnemingen van Romeinse gebouwen langs de via militaris in de bouwput 
van het AH-Terrein
Tijdens de werkzaamheden in de bouwput werd een vondstlaag van 0,5- 0,8 m 

dikte door de civiele aannemer afgegraven en elders in depot gezet. In het vlak van 

de bouwput (op ca. m diepte) tekenden zich volgens Van der Most zeer duidelijk 

verschillende concentraties van Romeinse sporen af (Figuur 5.19).

De vindplaats zou van west naar oost doorkruist worden door een 10 m brede vuile 

witte tot geelbruine kleibaan met vondstrijke, parallelle sloten. De kleibaan die op 

de hartlijn een dikte van minimaal 80 cm had, bleek in het oosten aan te sluiten op 

een eerdere waarneming van Beunder uit 1977: de brug/dam in de waterloop van 

de Oude Bodegrave (zie paragraaf 5.2.2). Ter hoogte van de aansluiting zijn zes 

zware, rechthoekige gekapte eiken staanders waargenomen die vermoedelijk het 

bruggenhoofd vormden. Het lag dan ook voor de hand om de kleibaan en sloten als 

wegdek en bermsloten van een Romeinse weg te interpreteren. Aan de noordzijde van 

het wegdek zouden zelfs nog de verkoolde resten van een parallelle balk, vermoedelijk 

de funderingsresten van een beschoeiing of palissade langs de weg, bewaard zijn.133

Het voornoemde Romeinse gebouw, dat gezien de paalfunderingen in steen 

opgetrokken moet zijn volgens Van der Most, was ten noordoosten van deze weg 

te situeren (Figuur 5.19). Van der Most meldt dat het gebouw vermoedelijk al in 

de Romeinse tijd grondig is gesloopt. Toen bij de aanleg van de bouwput in 1994 

namelijk een bronneringsgat langs de oostwand werd aangelegd, ten oosten van 

het stenen gebouw dat bij de sloop van de school was waargenomen, kwamen in 

de vulling van de (westflank van de) Oude Bodegrave namelijk grote brokstukken 

Romeins bouwmateriaal te voorschijn: onder andere tufsteenblokken van 50 x 30 

x 20 cm en brokken van bouwkeramiek (tegulae, , imbrices, lateres, tubuli), grote 

platen betonmortel (30 x 20 x 5 cm) en brokken stuckalk met beschildering (onder 

andere kaderlijsten en plantmotieven). De overige begeleidende vondsten wezen ook 

op de belangrijke status van het gebouw: platen van betonmortel: onder andere 3 

speerpunten, minstens 3 ballistakogels, versierd paardentuig, een (20 cm lange) sleutel, 

munten en aardewerk. Het geheel aan bouwmateriaal en vondsten doet Van der 

Most hier een herberg of badgebouw vermoeden met vloerverwarming, gestucte en 

beschilderde muren en een pannendak. Hij plaatst de bewoning van het gebouw in of 

na de tweede helft van de 1e eeuw.134 

Ten zuiden en haaks op de weg zijn de (paal)sporen van een houten gebouw 

waargenomen. Het gebouw had een omvang van 6 x 10 m en was voorzien van een 

lemen vloeren en een 1 m brede greppel rondom. In de greppel zijn scherven, dierlijk 

bot en rijke metaalvondsten gedaan: onder andere munten, sleutels, fibulae, kistbeslag 

en een verzilverde schrijfstift. Ten zuiden van het huis waren geen sporen meer waar 

te nemen; ook de latere begeleiding van de aanleg van het parkeerterrein aan de 

zuidzijde zou hier geen sporen hebben opgeleverd. Bij de aanleg van de bouwput zijn 

ten westen van het lemen huis nog wel resten aangetroffen: hier was de bodem over 

een groot oppervlak (ca. 40 x 30 m) zwart gekleurd en houtskoolrijk. Aangezien verder 

verdiepen niet toegestaan was, kon niet onderzocht worden of er sporen onder de 

zwarte laag aanwezig waren. De vondst van munten en een opvallend groot aantal (ca. 

27) gewichten, doen Van der Most vermoeden dat hier een winkel in houtbouw heeft 

gestaan. Gezien de zwarte, houtskoolrijke laag is de winkel vermoedelijk afgebrand; 

133  Van der Most 1995, 18-22.
134  Van der Most 1995, 22-23.
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wellicht is de beschoeiing/palissade van de voornoemde Romeinse weg (getuige de 

vondst van de verkoolde balk) toen ook afgebrand.  De meeste munten die in de 

zwarte bodemlaag zijn gevonden, vertonen vooral afbeeldingen van Domitianus en 

Trajanus. Dit zou op een datering rond 117 n. Chr., wijzen voor de (afgebrande) winkel. 

Van der Most beschrijft de winkel als een aanbouwsel; vermoedelijk rekent hij deze 

tot het aangrenzende lemen huis. Het is echter wel opvallend dat Van der Most in zijn 

beschrijvingen ook onder de lemen vloer van het huis een zwarte laag met Romeinse 

vondsten vermeldt. Mogelijk sluit deze laag aan op de zwart verkleurde bodem ten 

westen van het huis. In dat geval zou de brand voorafgaand aan de bouw van het huis 

met de lemen vloer plaats hebben gevonden. Het feit dat Van der Most geen melding 

maakt van brandsporen in de sporen van het huis, lijkt hier ook op te wijzen. 

Over het algemeen genomen vertonen van de vondsten van de vindplaats een ruime 

dateringsmarge: 47 v. Chr. – 4e eeuw n. Chr. In het complex zit zowel een vroege 

component (vroeg importmateriaal en munten die zelfs op een start voor het begin 

van onze jaartelling wijzen) als een late component. Drie munten lijken zelfs nog op 

Romeinse activiteiten in de 3e en 4e eeuw te wijzen. De ligging van de laat-Romeinse 

vondstlaag direct onder de bouwvoor, doet Van der Most vermoeden dat resten uit 

deze late periode in Bodegraven sowieso deels verstoord zullen zijn door recente 

afgravingen (afkleien/ontgronden).135

Waarnemingen van een brandlaag rondom het AH-terrein
De waarnemingen in de bouwput van het AH-terrein uit 1994 en uit de daaraan 

voorafgaande sloopfase van de Willibrordschool (1991) staan niet op zichzelf. De 

melding van een brandlaag met Romeinse vondsten direct onder de bouwvoor, zoals 

135  Van der Most 1995, 19-24.

Figuur 5.20 
Interpretatie van grondsporen waargenomen 
tijdens de afgravingen in de bouwput van het 
AH-terrein in 1994 (uit: Van der Most 1995, 18, 
afbeelding 1).
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beschreven en afgebeeld (Figuur 5.19) door Van der Most (1995),136 is ook terug te 

vinden in oudere en jongere waarnemingen in de directe omgeving. Figuur 5.1 toont 

met blauwe stippellijn de verspreidingsgebieden van een dergelijke brandlagen 

op geringe diepte binnen het centrum van Bodegraven. Hieruit valt met name de 

grote spreiding rondom het AH-terrein op. Deze spreiding is aan de westzijde vooral 

gebaseerd op de waarnemingen van Beunder in proefputten en lichtmastgaten uit 

1977.137 De oudste waarnemingen van de brandlaag zijn in het noorden van het ver-

spreidingsgebied te situeren. Zo heeft uitvoerder J. Morgenrood (volgens een melding 

aan Beunder) bij de aanleg van een gat voor een olietank in 1960 op 1 m diepte een 

dikke brandlaag met Romeinse vondsten waargenomen.138 De melding van een zwarte 

kleilaag met Romeinse vondsten op 40-80 cm diepte door Van Breugel, bij de aanleg 

van een rioolsleuf in het aangrenzende gebied, sluit hier goed op aan.139 Mogelijk zijn 

deze meldingen ook te koppelen aan boorpunten 1 tot en met 5 uit het booronderzoek 

van de AWN op de begraafplaats hier direct ten noorden van in 2015. Van Grinsven en 

Van Dinter hebben in deze boringen een tweetoppig, zandig kleipakket waargenomen 

met verbrand bot, houtskool en verbrande klei op een diepte van ca. 70 tot- maximaal 

150 cm – Mv.140 Ook recentelijk is binnen het zuidwestelijk deel van de bouwput van 

De Vierkom van het onderhavige Archol-onderzoek, direct onder de bouwvoor, een 

vondstlaag met opvallend veel verbrande resten uit de Romeinse tijd waargenomen. 

De vondstlaag is duidelijk (door een ophogingspakket) gescheiden van de 

onderliggende vloer- en vondstlagen van het Romeinse castellum en moet dus ook uit 

een jongere bewoning binnen de Romeinse tijd stammen (zie paragraaf 7.1.1 en Figuur 

7.3)141

Uitgaande van het verspreidingsgebied van de brandlaag met vergelijkbare (geringe) 

diepteligging binnen alle onderzoeken, zijn ze vermoedelijk te relateren aan de zwarte 

kleilaag die Van der Most beschrijft in het centrum van dit verspreidingsgebied. Dit lijkt 

erop te wijzen dat de vindplaats op het AH-terrein groter is dan Van der Most beschrijft 

en afbeeldt (Figuur 5.19).

5.7.3 Een bijzondere vondst: een vervloekingstablet uit de noordwest-
hoek van het castellum

In 2000 deed een metaaldetectorzoeker een bijzondere vondst ter hoogte van de 

noordelijke helft van onderhavig plangebied De Vierkom. Na de sloop van een garage 

op dit terrein ontdekte hij een rolletje lood. Na het uitrollen bleek het te gaan om een 

2 mm dikke plaat van 17x6,5-7,5 cm met twee driehoekige uitsteeksels aan de korte 

zijden (Figuur 5.21).142

De plaat is onderzocht door Haalebos en (later) Polak (2007). De plaat vertoonde 

drie kolommen met maximaal negen regels, waarin een vrijwel onleesbare tekst was 

gekrast. Na reinigen bleek het te gaan om een vluchtig ingekraste tekst, bestaand uit 

kapitalen en enkele elementen uit het cursiefschrift.143

136  Van der Most 1995, 19.
137  Beunder 1908, 6-7 en 10.
138  Beunder 1980, 5.
139  Beunder 1980, 5.
140  Van Grinsven en Van Dinter 2018, 19.
141  De vondstlaag met brandresten is alleen in de zuidwesthoek van de opgraving waargenomen. De (chron-

ostratigrafische) relatie tussen deze vondstlaag enerzijds en de oostelijke palencluster langs en parallel aan 
de Oud-Bodegraafseweg is daardoor onduidelijk.  

142  Haalebos en Polak 2007, 114-115.
143  Haalebos is gedurende het onderzoek overleden. Polak heeft het onderzoek aangevuld en in de Wester-

heem gepubliceerd (Haalebos en Polak 2007).
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Afgezien van de laatste drie regels hebben Haalebos en Polak de tekst met vrij grote 

mate van zekerheid kunnen lezen en vertalen.144 In de plaat blijken de namen van 

21 mannen te zijn gekrast. Alle namen blijken in de accusativus-uitgang (als lijdend 

voorwerp) te zijn geschreven. Het bijbehorende werkwoord, waarvan de mannen het 

lijdend voorwerp moeten zijn geweest, is niet op de plaat terug te vinden. Een woord 

dat in aanvulling op de namen (in de 22e regel) is geschreven, lijkt hier echter alsnog 

meer duidelijkheid over te geven: ‘Avern[---]’. Dit woord zou volgens Haalebos en Polak 

kunnen verwijzen naar ‘Lacus Avernus’, het Avernische meer, bij Cumae in Campanië, 

waar (in de geschreven traditie) de toegang tot de onderwereld werd gesitueerd. Deze 

vermelding en de accusativus-uitgang van de mannennamen doen in combinatie met 

het gebruikte materiaal, de opgerolde vorm van de plaat dan ook vermoeden, dat het 

hier een vloektafeltje betreft, een defixio of exsecratio.145

In de plaat zijn dus de namen van 21 mannen gekrast aan wie de vloek was gericht. 

Volgens Haalebos en Polak ligt het voor de hand dat het hier om de namen van 

soldaten gaat: soldaten die in Bodegraven waren gestationeerd. De vondst is immers 

even ten noorden van de vloerwerken van de AWN-opgraving uit 1996 gedaan, die de 

AWN aan het Romeinse leger koppelde. Uitgaande van de positie van het poortgebouw 

even ten noordoosten (AWN-opgraving uit 1995) en de kennis van de huidige stand 

van zaken (vorige paragrafen van dit hoofdstuk) is de vervloekingstablet in de 

noordwesthoek van het castellum te situeren. 

Haalebos en Polak menen in de tekstindeling op de plaat, acht tot negen mannen per 

kolom zelfs een kleine legereenheid te herkennen: het aantal van acht soldaten dat 

144  Haalebos en Polak 2007, 116.
145  Haalebos en Polak 2007, 117.

Figuur 5.21 
De uitgerolde vervloekingstablet van lood 
(17 x 6,5-6,7 cm), gevonden ten westen van 
de Oud-Bodegraafseweg (boven) (herkomst 
foto: Museum Het Valkhof, Nijmegen). Onder 
de plaat is de door Haalebos en Polak herleide 
tekst te zien, ingedeeld in 3 kolommen en 25 
genummerde regels (uit: Haalebos en Polak 
2007,116).
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(volgens het handboekje van de pseudo-Hyginus over de bouw van een Romeinse 

legerplaats) in een legertent past. In dat geval zou de plaat de namen van drie van 

dergelijke kleine eenheden vermelden.146

Haalebos en Polak hebben in de namen ook gezocht naar het oorsprongsgebied van 

de mannen. Mogelijk zouden ze zelfs inzicht kunnen geven in de identiteit van de in 

Bodegraven gelegerde eenheden in de 1e eeuw. Chr. Eerder onderzoek had alleen 

indirecte aanwijzingen opgeleverd. Tijdens de begeleiding van de rioolwerkzaamheden 

langs de westzijde van de Oud-Bodegraafseweg zijn terra sigillata- en baksteenfrag-

menten met stempels in de vorm van het monogram TRA147 van de Legio x Gemina en 

van gedetacheerde soldaten van het Neder-Germaanse leger gevonden.148 De plaat 

blijkt echter ook geen duidelijkheid te geven over de identiteit van de legereenheden 

te Bodegraven. De namen op de plaat getuigen namelijk van een grote heterogeniteit. 

De soldaten lijken uit verschillende delen van het Romeinse Rijk te komen, waaronder 

Hispania en het Middellandse Zeegebied.149

Los van de onbekende identiteit van de legereenheden is de vervloekingstablet wel 

de meest aansprekende vondst, die getuigt van de aanwezigheid van de Romeinse 

soldaten in het castellum van Bodegraven.

5.7.4 Conclusie

De vervloekingstablet sluit goed aan op de resten van het 1e-eeuws castellum dat in de 

opgravingen aan weerszijden van de Oud-Bodegraafseweg is onderzocht. Uitgaande 

van de door Haalebos en Polak (2007) gemarkeerde vondstlocatie zou de tablet 

afkomstig zijn uit noordwesthoek van het castellum: uit de zone waar zich (volgens Vos 

et al 2016) mogelijk de barakken bevonden.

De beschrijvingen van Van der Most verschaffen met name informatie over de 

Romeinse bewoning na het verlaten van het castellum. Ofschoon de waarnemingen 

niet goed te verifiëren zijn, lijken de bevindingen van Van der Most (1995) uit te 

wijzen dat onder en rondom het huidige AH-terrein een bijzondere vindplaats uit de 

Romeinse tijd heeft gelegen. De basis voor de inrichting van het terrein zou uit een 

Romeinse, west-oost gerichte weg bestaan die via een brug- of damconstructie een 

zijrivier van de Oude Rijn, de Oude Bodegrave, overstak. Recente puntwaarnemingen 

van een klei- of grinddek binnen het centrum van Bodegraven die op een Romeinse 

weg zouden wijzen, zijn mogelijk aan deze via militaris van Beunder en Van der Most 

te koppelen (zie deels Figuur 5.1, puntwaarnemingen van de Limesweg zijn met een 

ster gemarkeerd). Uitgaande van een koppeling aan deze meldingen zou de weg na 

het oversteken van de brug/dam zowel aan de west- als oostzijde geleidelijk afbuigen 

naar het noorden, vermoedelijk om uiteindelijk uit te komen op de meest voor de 

hand liggende route voor een Romeinse weg: het tracé op zuidoever langs de Oude 

Rijn. In het licht van de voornoemde recente inzichten van BAAC en RAAP is nog wel 

aan te vullen dat de zijrivier vermoedelijk al geheel was verland en dat in deze periode 

mogelijk slechts nog sprake was van een drassige laagte; maar wel drassig genoeg om 

een overbrugging noodzakelijk te maken.  

Aan weerszijden van de weg zijn op het AH-terrein sporen van twee sterk 

geromaniseerde woongebieden te onderscheiden die vermoedelijk uit of na de tweede 

helft van de 1e eeuw dateren: aan de noordzijde een stenen gebouw, mogelijk een 

herberg of badgebouw, met vloerverwarming, gestucte en beschilderde muren en een 

pannendak. Aan de zuidzijde was een houten gebouwen met lemen vloer; in de zone 

146  Haalebos en Polak 2007, 118.
147  Beunder 1980, 17, afb. 14.
148  Haalebos en Polak 2007, 115.
149  Haalebos en Polak 2007, 118.
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ten westen van dit gebouw bevond zich tijdens de afgravingen een grote brandplek 

met opvallend veel gewichten die hier op een afgebrande winkel lijken te wijzen. Van 

der Most merkt op dat sporen ter hoogte van de Romeinse weg, die tussen de twee 

bebouwde gebieden was te volgen, ook op een brand wijzen. Het stenen gebouw 

blijkt bovendien in de Romeinse tijd gesloopt te zijn. Mogelijk zijn de brand en de 

sloop aan een gebeurtenis te koppelen. In dat geval zouden munten, aangetroffen 

in de brandlaag, een datering van de brand, sloop en daarmee van het eind van de 

vindplaats kunnen geven. De meeste munten uit de zwarte bodemlaag vertonen vooral 

afbeeldingen van Domitianus en Trajanus en zijn daarmee rond 117 n. Chr. te plaatsen.

De door Van der Most vermoede brand (en sloop) hadden ook betrekking op de 

zone rondom het AH-terrein, gezien de verspreiding van de brandlaag. Het is echter 

onduidelijk of de brandlaag ook in deze zone is te koppelen aan (nieuwe) sporen van 

bijvoorbeeld gebouwen. De waarnemingen beperken zich over het algemeen namelijk 

tot een geringe diepte, niet dieper dan de brand/vondstlaag. Een uitzondering geldt 

voor het onderhavige Archol-onderzoek: in 2017 deed zich de kans voor om (in een 

beperkt gebied, namelijk de zuidwesthoek van de opgraving, ook direct onder de 

brand/vondstlaag te zoeken Hierbij zijn echter geen bewoningssporen aangetroffen. 

Een belangrijke constatering van het Archol-onderzoek is wel dat de Romeinse 

sporen van het castellum op grotere diepte (van minimaal 20 cm dikte) liggen dan 

de brandlaag. De brandlaag en de daaraan gekoppelde bewoningssporen (met 

bijbehorende weg), waarvan kern op het AH-terrein is te situeren, blijken (conform de 

voornoemde dateringen van Van der Most) inderdaad jonger dan het castellum.

5.8 Overige resten uit de Romeinse tijd in de omgeving van het 
castellum: afbakening van de Romeinse bewoning

Indien men het overzicht van alle onderzoeken in het hart van Bodegraven, zoals 

afgebeeld in Figuur 5.1, kritisch beschouwt, dan vallen de meeste Romeinse resten 

binnen het verspreidingsgebied van het vermoede castellum, zoals afgebeeld in 

de reconstructie van de (houtbouwfase) van Vos et al. (2016) in Figuur 5.14. Een 

uitzondering geldt hierbij wel voor de voornoemde brandlaag ter hoogte van het 

AH-terrein die in het westen verder reikt dan het castellum. Zoals in paragraaf 5.7 

uiteen is gezet, betreft het hier ook geen castellumsporen, maar sporen en vondsten 

van een jongere bewoning.  In de figuur reiken overige meldingen van onderzoek 

weliswaar ook verder westelijk; de meest verafgelegen onderzoeken van bijvoorbeeld 

de ROB (1995) en ADC (20004) en put g5 van Beunder (1977) hebben echter geen 

sporen van Romeinse bewoning opgeleverd. 

Ook de onderzoeken ten noorden van het castellum hebben geen sporen uit deze 

periode opgeleverd. BAAC heeft in 2003-2004 op locatie 1 direct ten zuiden van de 

huidige Oude Rijn slechts vier verspoelde scherven uit de Romeinse tijd gevonden 

(voor ligging, Figuur 5.1): ze dateren vanaf de 2e helft van de 2e eeuw (dus uit de 

periode na het castellum). De afwezigheid van bewoningssporen uit de Romeinse tijd 

ligt op zich voor de hand, omdat deze zone ten noorden van de Romeinse loop van 

de Oude Rijn ligt; een zone die bovendien door de opvolger van de Oude Rijn vanaf 

de middeleeuwen is verstoord. BAAC wijst er dan ook op dat eventuele vondsten 

uit de Romeinse tijd in deze noordelijke zone alleen in verspoelde contexten voor 

kunnen komen. 150 Ofschoon locatie 4 van het BAAC-onderzoek langs de oostzijde 

van de Oud-Bodegraafseweg uit 2003-2004 verder zuidelijk ligt, zijn ook hier geen in 

situ resten uit de Romeinse tijd gevonden. Ook hier blijkt sprake van verspoeling, in 

150  Habraken en Van Mousch 2004, 11-12 en 26
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combinatie met verstoring door bewoning en kleiwinning in de Nieuwe tijd. Het gaat 

wederom vooral om verspoelde (2e-eeuwse) Romeinse scherven uit de periode na 

150;151 Eenzelfde beeld is geconstateerd in de AWN-putten uit 2002 langs diezelfde 

Oud-Bodegraafseweg, maar dan meer dan 100 m verder zuidelijk (voor ligging, zie 

Figuur 5.1). Hier is in (laat-) middeleeuwse spoellagen onder andere aardewerk met 

een dateringsrange van 50-240 n. Chr. gevonden en een sestertiusmunt van Trajanus 

uit 89-117 n. Chr. De AWN houdt er overigens rekening mee dat de vondsten hier in de 

Romeinse tijd zijn gedumpt in een lokale depressie.152

Verder oostelijk van de Oud-Bodegraafseweg lijken de invloeden van watererosie en 

jongere verstoring uit de Nieuwe tijd beperkter. In de onderzoeken van Biesheuvel 

uit 1966 wordt gesproken van een vondstlaag met brandresten, naar voorbeeld van 

de brandlaag ter hoogte van het AH-terrein.  Het vondstmateriaal zou vooral uit de 

tweede helft van de 1e eeuw en uit de 2e eeuw stammen.153 Onder de vondstlaag 

kunnen in principe nog sporen schuilgaan. Ook het voornoemde proefsleuvenonder-

zoek van RAAP uit 2005, direct ten oosten van het poortgebouw, duidt op een intact 

sporenniveau met vondsten uit grofweg 0-270 n. Chr. De sporen, twee greppels, wijzen 

wel uit dat de randzone van het castellum hier relatief arm aan sporen is en deels is 

ingenomen (aan de noordzijde) door de geulvulling van de Oude Rijn uit de Romeinse 

tijd. Het is dan ook maar de vraag of verder oostelijk van het onderzoek van RAAP 

(2005) en Biesheuvel (1966) nog sporen te verwachten zijn.

De voornoemde AWN-putten uit 2002 met verspoelde vondsten vormen in grote lijnen 

tevens de zuidgrens van het verspreidingsgebied van vondsten uit de Romeinse tijd, al 

is duidelijk dat de verwachting op intacte sporen hier al laag is. Een uitzondering vormt 

het oudste onderzoek van De Jong uit 1948.154 De oeverafzettingen met vondsten 

en een waterput uit de Romeinse tijd (wederom onder een ‘brandlaag’) zouden hier 

een afzonderlijke vindplaats kunnen betreffen. Proefsleuvenonderzoek uit 2017 ten 

noorden van dit onderzoek, uitgevoerd door Archol ten noorden van de spoorlijn (en 

direct ten westen van de Oud-Bodegraafseweg), heeft namelijk geen sporen uit de 

Romeinse tijd opgeleverd. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat oeverafzettingen 

die De Jong wel noemt in de beschrijving van het zuidelijker gelegen perceel, bleken te 

ontbreken. Archol heeft alleen komafzettingen aangetroffen; het was onduidelijk of de 

oeverafzettingen hier in de Romeinse tijd niet zijn afgezet of dat ze (na af te zijn gezet) 

weer verdwenen zijn als gevolg van het (door De Jong ook vermelde) ontgronden/

afkleien van percelen na de Tweede Wereld Oorlog.155

Uit het overzicht van alle onderzoeken in het hart van Bodegraven kan men 

concluderen dat er buiten het castellum geen sporen van bijvoorbeeld bewoning (vicus) 

of begraving zijn die aan dit militaire centrum zijn te relateren.

151  Habraken en Van Mousch 2004, 13.
152  Van der Kooij et al. 2013, 94-108 en 125.
153  Beunder 1980, 5.
154  Beunder 1980, 5-6.
155  Van de Geer 2017, 21-22.
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6 Resultaten landschappelijk onderzoek 

E. Heunks

6.1 Inleiding

Doel van het fysisch-geografisch onderzoek was het verkrijgen van inzicht in de 

opbouw van de bodem in het plangebied en eventuele aanwijzingen voor een 

waterloop, een mogelijk (pre-)Romeinse voorganger van de Oud-Bodegraafse 

waterloop. Dit was nodig om de mogelijke omvang, gaafheid, conservering en land-

schappelijke context van (de) vindplaats(en) te kunnen bepalen. In het kader van het 

fysisch-geografisch onderzoek zijn verspreid relatief ondiepe profielkolommen langs 

de westzijde en dwars op het midden van de opgravingsput getekend, beschreven 

en gefotografeerd. In aanvulling hierop zijn haaks op de put boringen gezet om ook 

inzicht te krijgen in de opbouw van de diepere lagen en de opvulling van een eventuele 

waterloop (zie § 3.2 en Figuur 3.5).

6.2 Bodemopbouw

Figuur 6.1 betreft een kort (12 m!) geologisch profiel van de bovenste vijf m van het 

plangebied, haaks (west-oost) op de Oud-Bodegraafseweg. Het profiel is met name 

aangelegd om meer grip te krijgen op de mogelijke aanwezigheid van een natuurlijke 

geul onder de Oud-Bodegraafseweg en zo ja, de genese daarvan. Twee aanvullende 

diepe boringen vormen samen met boring 103 een zuid-noord raai langs de westzijde 

van het onderzoeksgebied. De profielen van deze boringen (104 en 105) komen sterk 

overeen met boring 103. Het gevisualiseerde profiel ligt ongeveer in het verlengde 

van de in 2015 door de AWN aangelegde boorraai, en vult het gat tussen de meeste 

oostelijke boring 101 van die raai en de rand van de Oud-Bodegraafseweg (voor ligging 

van dit profiel en de boringen, zie Figuur 3.5).156

De top van het oorspronkelijke bodemprofiel was op de meeste plaatsen verdwenen 

als gevolg van uitgevoerde graafwerkzaamheden. Deze is in Figuur 6.1 aangevuld 

aan de hand van omliggende profielen uit vooronderzoeken van RAAP en de AWN. 

De exacte diepteligging van het Romeinse loopvlak was op basis van de beschikbare 

Archol-profielkolommen en -boringen niet meer waar te nemen. Wel is in boring 102 

een zogenoemde ‘aanplemplaag’ weergegeven die juist ten westen van een complex 

van palenrijen is aangetroffen. In deze rommelige kleilaag zijn Romeinse vondsten 

gedaan en ontbreekt recenter materiaal. Het lijkt te gaan om de aanvulling van een 

laagte en houdt vermoedelijk verband met de aangrenzende palenconstructie. In 

de meest oostelijke boring 101 ontbreekt deze laag en bestaat de top uit schoon 

recent bouwzand. Dit pakket ligt op een opvallende humeuze en plantenrijke slappe 

baggerachtige kleilaag, die het meest weg heeft van een slootbodem. De laag kent een 

abrupte overgang naar onderliggend natuurlijk kleipakket. Ofschoon het slechts een 

enkele waarneming betreft, zou het hier om de randvulling van een sloot uit de Nieuwe 

tijd kunnen gaan: mogelijk de gegraven loop van de historische Bodegrave (zie ook 

paragraaf 8.1 en Figuur 8.1)

Alleen in het uiterste westen is sprake van een natuurlijke toplaag die bestaat uit een 

kalkhoudend uiterst siltig kleipakket (Ks4). Het moet gaan om pre-Romeinse oeveraf-

zettingen van de Oude Rijn.

156  Van Grinsven en Van Dinter 2018, 18 (figuur 8.1).
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Vanaf een diepte van ca. 120 cm onder het aanlegvlak (310-320 cm -NAP) bestaat het 

hele profiel uit sterk humeuze siltrijke kleiafzettingen (Ks3-Ks4) met veel natuurlijke 

(onbewerkte) houtresten. Plaatselijk gaat het om zeer grote stukken hout of 

opeenhoping van houtresten en ook komen smalle banden kleiig bosveen voor (boring 

103). Het geheel van afzettingen wijst op een zeer nat oevermilieu met regelmatige 

overstromingen maar ook met stilstandsfase en de vorming van broekbosveen. Het 

pakket is kalkloos, samenhangend met het hoge humusgehalte.

Op wisselende diepten onder het houtrijke pakket met oeverkleien vangt een 

veenpakket aan bestaand uit bosveen (Vk1-3). Meest oostelijk, nabij de Oud-

Bodegraafseweg, komt dit pakket sterk omhoog tot 170 cm onder het vlak (370 cm 

-NAP). Het veen moet gevormd zijn in een periode met geringe rivieractiviteit, maar 

met zeer hoge grondwaterstanden en een voedselrijk milieu. Waarom het veenpakket 

in dikte varieert zal samenhangen met lokale milieuomstandigheden binnen het 

moerasbos. De laagste delen zullen natter zijn geweest met minder snelle groei van 

bomen, en eerder onder invloed zijn geweest aan overstromingen met afzettingen van 

klei. In dat opzicht wijst het dikkere veenpakket tegen de Oud-Bodegraafseweg eerder 

op een relatief droge locatie dan een locatie nabij een eventuele veenafwateringsgeul 

onder deze weg. 

Op een vergelijkbare diepte rond 630 cm -NAP (440 cm onder het vlak) gaat het 

bosveen over in rietveen en sterk siltige klei met veel rietresten. Het betreft een 

nog natter milieu met verlandend open water met een tijdelijke overheersing van 

rietvegetaties. Tijdelijk, want maar iets dieper is weer sprake van sterk siltige klei met 

veel houtresten.
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Figuur 6.1 
Samengesteld dwarsprofiel van de Archol-
opgraving (NW-ZO) op basis van profiel-
kolommen en boringen, voor ligging zie 
Figuur 3.5.
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6.3 Conclusie: aanwijzingen voor een natuurlijke geul onder de 
Oud-Bodegraafseweg?

Gelijk aan het boorprofiel van de AWN zijn in onderhavige korte boorraai geen 

aanwijzingen gedaan voor de aanwezigheid van een natuurlijke geul. De nieuwe 

profielen kennen een vergelijkbare profielopbouw van humeuze houtrijke 

Rijnoeverkleien, op wisselende diepte overgaand in bosveen. Terwijl het profiel van de 

AWN een in dikte toenemend kleipakket richting het oosten laat zien en een mogelijke 

relatie met een hier te verwachten geul suggereert, blijk uit onderhavige boorraai 

dat het kleipakket juist tegen de Oud-Bodegraafseweg toch weer veel dunner wordt 

ten gunste van een in dikte en hoogte oplopend pakket bosveen daaronder. De top 

daarvan stemt globaal overeen de ondiepe veenwaarnemingen in het meest westelijke 

deel van de AWN-boorraai. Er treedt blijkbaar de nodige lokale variatie op in de 

diepte en dikte van het veenpakket en daarmee van de dikte van het kleiige oeverdek 

daarboven. De geologische profielen zijn indicatief voor een zoetwater moerasbos 

dat na een stabiele periode zonder rivierinvloed en bosveenvorming, (opnieuw) onder 

invloed is geraakt van de rivierdynamiek van de nabij gelegen Oude Rijn met afzetting 

van kleiige oeversedimenten. Het hoge houtgehalte, lokale veenlenzen en humeuze 

trajecten wijzen op zeer natte omstandigheden. Het ontbreken van hout en humus 

in de bovenste 120 cm van het oeverpakket wijst op drogere omstandigheden. De 

aangetroffen profielopbouw stemt zeer goed overeen met die van het 114 m zuidelijker 

gelegen onderzoeksgebied ‘Oud-Bodegraafsweg 43’. Ook hier ontbraken aanwijzingen 

voor een geul onder of direct ten westen van deze weg.157

De nieuwe profielen geven geen directe aanwijzing voor de aanwezigheid van een 

natuurlijke geul onder de Oud-Bodegraafseweg. Met de afwezigheid van zandige 

insluitingen binnen het pakket van oeverafzettingen boven het veenpakket kan 

wel de mogelijkheid van een crevassegeul worden uitgesloten. De hoge ligging en 

grote dikte van het bosveenpakket juist aan de oostzijde van het profiel tegen de 

Oud-Bodegraafseweg maakt duidelijk dat in ieder geval hier nog geen restgeul is 

gesitueerd. Wel is het aangetroffen pakketje humeuze baggerklei in de top van dit 

profiel een indicatie voor een natte waterbodem. Mogelijk is hier nog net de randzone 

van een voormalig open water aangeboord. Het moet dan gaan om een antropogene 

ondiepe uitgraving want direct daaronder bestaat het profiel uit precies dezelfde 

afzettingen als in de overige profielen is aangetroffen.

De aangetroffen palenrijen en houtconstructies in een smalle zone parallel aan de Oud-

Bodegraafseweg, in combinatie met de vastgestelde Romeinse opvullaag daar net 

westelijk van, vormen wel indirecte aanwijzingen voor de aanwezigheid van laagte ten 

oosten daarvan. Voorstelbaar blijft daarmee dat hier voor aanvang van de Romeinse 

activiteiten een veenafwateringsgeultje heeft gelegen. Of dat geultje volledig is 

opgevuld met de aanleg van het castellum, dan wel is opgenomen als laagte binnen de 

contouren ervan is ook met de dit afzonderlijke, in landschappelijk opzicht minuscule, 

fysisch-geografisch onderzoek helaas niet op te lossen. Hiertoe dienen de gegevens 

gecombineerd te worden met de inzichten van de vooronderzoeken (zie paragraaf 

(5.2.2), resultaten van de sporen, structuren en de daarin aangetroffen vondsten (zie 

Hoofdstuk 7).

157  Heunks in Van de Geer 2018, 17-18.



78 Oud-BOdegraafseweg



Oud-BOdegraafseweg    79

7 Resultaten onderzoek: sporen, structuren en 
vondsten uit de Romeinse tijd

T.A. Goossens

7.1 Sporen en structuren uit de Romeinse tijd

7.1.1 Inleiding

De archeologische begeleiding vond in de vorm van een opgraving plaats, maar wel 

onder de strikt beperkende factoren van de civieltechnische afgravingen. Zo moest 

de opgraving zich vooral richten op het horizontale (bouw)vlak; aanvullend dieper 

graven was (ook met het oog op behoud van de vindplaats) niet mogelijk, terwijl juist 

diepgaand onderzoek essentieel is om meer inzicht te krijgen in bouwconstructies, 

diepe sporen zoals grachten en de onderlinge ruimtelijke relaties.

Ondanks deze beperkingen heeft de opgraving belangrijke nieuwe inzichten 

opgeleverd die een nieuwe interpretatie, datering en fasering van de Romeinse 

bouwwerken mogelijk maken: niet alleen in relatie tot de Oud-Bodegraafseweg 

en de status van de waterloop aldaar, maar ook in relatie tot het castellum en het 

omliggende landschap in de Romeinse tijd.

Bodemopbouw en sporenniveaus
Het gehele onderzoeksterrein is onderzocht als één werkput (put 1). Onder de 

bouwvoor (laag S5000) en een recente ophogingslaag (S5005) bevond zich over het 

algemeen een ca. 1 m dik pakket van siltige klei. Hierbinnen waren verschillende lagen 

te onderscheiden (Figuur 7.1). Deze worden nu van beneden naar boven besproken:

Onderin bevonden zich twee licht humeuze lagen met vondsten uit de Romeinse tijd: 

S5040 met daar bovenop laag S5030. Beide vondstlagen bleken vanuit het westen 

naar het oosten af te hellen en in dikte toe te nemen; langs de oostrand van de put 

vormden ze samen een maximaal 75 cm gelaagd pakket met kluiten en vondsten uit 

de Romeinse tijd. Het bleek om ophogingen te gaan die tijdens het AWN-onderzoek 

uit 1996 als grondverbetering zijn geïnterpreteerd (zie Figuur 5.5). Figuur 7.2 van het 

centrale dwarsprofiel 7 toont goed dat het ophogingspakket in het uiterste oosten 

schuin ingeslagen palen bevat. De AWN beschouwt dit pakket als een lokale ophoging. 

In het licht van verschillende cultuur- en aanplempingslagen met tussenliggende 

verlandingsafzettingen die RAAP direct ten noorden van het Archol-onderzoek heeft 

aangetroffen,158 ligt het echter meer voor de hand dat er (bij aanvang) in de Romeinse 

tijd bewust op grotere schaal een laagte ten oosten van het onderzoekgebied is 

opgevuld: de laagte van een (reeds grotendeels) verlande Oude Bodegrave (zie ook 

paragraaf 5.2.2 en 5.4.2). In Figuur 7.2 ten slotte is onder de ophogingen tevens de 

natuurlijke ondergrond te zien in de vorm van schone, siltige klei: oeverafzettingen. 

In de top van de bovenste ophogingslaag S5030 was een Romeins loopniveau met 

onder andere resten van vloerwerken te onderscheiden. In eerste instantie is het 

sporenvlak (vlak 1) hier dan ook op aangelegd (Figuur 7.4). Dit niveau lag net boven of 

op de uiteindelijke verstoringsdiepte van de parkeergarage, namelijk 2,01 m –NAP. In 

enkele delen van de werkput bleek het sporenniveau echter dieper dan 2,01 m –NAP 

158  Jansen 2018, 24-27.
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te liggen. In deze zones waren dan ook geen archeologische sporen te registreren. 

Daar waar de bovenste sporen/ houtresten zich boven 2,01 m –NAP bevonden, is 

na documentatie van het eerste vlak verder verdiept tot de beoogde werkdiepte. 

De nieuwe sporen en het nieuwe houtresten die hierbij op verschillende niveaus zijn 

aangetroffen, zijn als vlak 2 en 3 gedocumenteerd en ingemeten.

Het bovenste ophogingspakket (S5030) met sporenniveau en houtresten was afgedekt 

door een relatief schone, siltige kleilaag van maximaal 50 cm dikte (S5010). Tijdens het 

veldwerk was het niet duidelijk of het hier natuurlijke afzettingen betrof. Enkele resten 

houtskool die op verschillende niveaus binnen deze laag voorkwamen, deden eerder 

vermoeden dat de laag was opgebracht. Er werd dan ook rekening mee gehouden dat 

het hier om de ‘post-Romeinse klei’ ging, die de AWN bovenop de grondverbeterin-

gen onderscheidde (Figuur 5.5). In tegenstelling tot het AWN-onderzoek zijn echter 

geen aanwijzingen voor een post-Romeinse ouderdom van deze laag gevonden. In 

de zuidwesthoek van de put bleek boven dit pakket zelfs nog een vondstlaag met 

resten uit de Romeinse tijd bewaard (S5015), zonder bijmenging van vondsten uit de 

middeleeuwen of Nieuwe tijd (Figuur 7.3). De vondstlaag was maximaal 50 cm dik, 

bevatte opvallend veel verbrande (klei) resten en bleek aan de noordzijde doorsneden 

door een sloot uit de Nieuwe tijd. Deze sloot is ook geregistreerd op het dieper gelegen 

sporenvlak met resten uit de Romeinse tijd (vlak 1, S34, Figuur 7.4). Onder vondstlaag 

S5015 die uit de Romeinse tijd lijkt te stammen, zijn geen aanwijzingen voor een 

(tweede) sporenniveau gevonden.  De vondstlaag met brandresten lijkt eerder te 

koppelen aan waarnemingen van een brandlaag, direct onder de bouwvoor, ter hoogte 

van het aangrenzende AH-terrein en een daar centraal gelegen jongere vindplaats (met 

twee huizen, waaronder een steenbouw, langs een Romeinse weg) uit de Romeinse tijd 

(zie paragraaf 5.7.2).

Figuur 7.1 
Bodemopbouw in zuidwestelijk profiel 1 met 
de onderscheiden bodemlagen (S5000 t/m 
504o). Voor ligging profiel 1, zie Figuur 3.5.
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Romeinse
opvullagen

oeverklei

Figuur 7.2 
Bodemopbouw in centraal dwarsprofiel 7 
met pakket vondstlagen (S5030 en S5040) 
dat richting het oosten (rechts) afhelt, in dikte 
toeneemt en schuin ingeslagen palen bevat. 
Voor ligging profiel 7, zie Figuur 3.5.

-1,15 m NAP
S5000 
bouwvoor

S5015 
Romeinse vondstlaag

S5010
Romeinse 
ophogingslagen niveau houtvloer

sloot Nieuwe tijd 
S34

Figuur 7.3 
Bodemopbouw zuidwestelijk profiel 4 met de 
onderscheiden bodemlagen (S5000 t/m 5015) 
en een sloot S34 uit de Nieuwe tijd.  Voor lig-
ging profiel 4, zie Figuur 3.5.
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Voorgaand onderzoek

Figuur 7.4 
Spoortypenkaart (voor een meer gede-
tailleerd beeld met spoornummering, zie 
Bijlage III).
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Indeling, datering en fasen van de sporen en structuren
Figuur 7.4 toont een overzicht van de spoortypen die zijn aangetroffen in de top 

van het bovenste ophogingspakket (S5030). De kaart toont in zachtgeel tevens 

de voorgaande onderzoeken van AWN 1996 (links), BAAC 2003-2004 (midden) en 

RAAP 2011 (boven). Zoals te verwachten valt, sluiten veel sporen uit de verschillende 

onderzoeken, met name die van Archol en de AWN, goed op elkaar aan. Bij de indeling 

van de sporen in structuren en de daaropvolgende datering en fasering is dan ook 

zoveel mogelijk voortgebouwd op de resultaten van het vooronderzoek.

Verder is bij het dateren en faseren van de sporen en structuren vooral gebruik 

gemaakt van de verschillende dateringsresultaten van de specialistische onderzoeken. 

Op de eerste plaats zijn zoveel mogelijk contexten (spoor of laag) gedateerd op grond 

van het daarin aangetroffen aardewerk en metaal.  Beide vondstcategorieën zijn als 

complex grofweg in dezelfde periode te plaatsen, namelijk vooral 40/50 tot ongeveer 

70/80 n. Chr. Bepaalde contexten blijken op basis van bepaalde vormtypen scherper te 

dateren.

Na een eerste indeling, datering en fasering van de sporen, was reeds een goede 

indeling van de structuren mogelijk, in totaal 21 stuks. Binnen deze structuren is 

vnr put vlak spoor spooraard structuur materiaal Lab.nr. 14C-ouderdom ouderdom na kalibratie
(95,4 % zekerheid)

ouderdom na kalibratie
(68,2 % zekerheid)

40 1 1 41 haardkuil planten Poz-104251 1975±30 BP 45 v.Chr .- 80 n.Chr. 18 v.Chr -. 65 n.Chr.

50 1 1 58 haardkuil plant Poz-104263 1970±30 BP 45 v.Chr. - 85 n.Chr. 2 - 68 n.Chr.

1370 1 1 311 houten vloer 20 planten Poz-104379 1950±30 BP 21 v.Chr. - 125 n.Chr. 17 -  81 n.Chr.

M12 1   1012 cultuurlaag   graan Poz-109607 1950±30 BP 21 v.Chr. - 125 n.Chr. 17 -  81 n.Chr.

Tabel 7.1 
Overzicht van de spoorcontexten met 
14C-dateringen inclusief kalibratie (door 
Poznan Radiocarbon Laboratory, Polen).

Figuur 7.5 
Kalibratie 14C-datering van plantenresten 
uit v.40, v.50 en v.1370 (door Poznan 
Radiocarbon Laboratory, Polen).

Figuur 7.6 
Kalibratie van 14C-datering van graan uit 
monster M12 uit het RAAP-onderzoek (door 
Poznan Radiocarbon Laboratory, Polen).
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vervolgens een selectie van (gewaardeerde) contexten met macrobotanische resten 

(Tabel 7.1, Figuur 7.5 en Figuur 7.6) en hout van palen en houtconstructies gedateerd 

middels respectievelijk 14C-datering en dendrochronologisch onderzoek (Tabel 7.2).  

Figuur 7.7 toont de ligging van de selectie spoorcontexten met de dateringsresultaten. 

Hiermee bleken enkele structuren scherper te dateren.

Structuurnr Spoornr Vondstnr
Dendrocode
BAAC/DCCD Soort Nj* Wankant Datering kapjaar

1 233 1241 18BBC0070 es 111 ja geen datering

1 299 1287 18BBC0060 es 189 ja 117-118 n.Chr. herfst/winter

1 299 1345 18BC0110 eik 99 ja 57-58 n.Chr. herfst/winter

1 300 1307 18BBC0080 es 149 nee geen datering

7 59 1036 18BBC0100 es 153 nee ná 23 v.Chr.

7 59 1044 18BBC0090 es 123 ja 19-20 n. Chr. herfst/winter

7 59 1038 18BC0120 es 91 ja 33-34 n. Chr. herfst/winter 

7 59 1043 18BC0130 es 100 ja 33-34 n. Chr. herfst/winter 

8 143 1173 18BBC0050 es 85 ja geen datering

12 237 1344/1400 18BBC0010 eik 119 (+1) ja 59 n.Chr. maart/april

12 243 1355 18BBC0020 eik 110 ja 58-59 n.Chr. herfst/winter

15 120 1108 18BBC0030 es 146(+16) nee ná 36 n.Chr.

21 95 1065 18BBC0040 es 88 ja geen datering

21 99 1063 18BC00140 es 130 ja geen datering

*Nj= aantal jaarringen

De sporen en daarin te onderscheiden structuren worden in de volgende paragrafen 

besproken. Hierbij is als uitgangspunt zoveel mogelijk de indeling van AWN  gevolgd:159

- een westelijke zone met palenrijen (deels constructiehout) en netjes geordend, 

liggend hout van een vloer (paragraaf 7.1.2). Het gaat om Fase 1 uit het 

AWN-onderzoek.

- een centrale zone met meer los liggend hout (paragraaf 7.1.2) en een oostelijke 

zone met palencluster langs de Oud-Bodegraafseweg (paragraaf 7.1.3). Samen 

vormen ze Fase 2 uit het AWN-onderzoek. 

- ten slotte een palencluster die in het noorden van de Archol-put is aangetroffen. 

Deze cluster is niet aangesneden tijdens het AWN-onderzoek, maar sluit wel aan 

op palenclusters van het aangrenzende RAAP-onderzoek uit 2011: met name 

structuren I, II en III (zie Figuur 7.9).

Verder is ook een indeling af te leiden uit de oostelijk gelegen AWN-opgraving uit 1995 

van het poortgebouw van het castellum. Indien het castellum zich tot aan overzijde 

(westen) van de Oud-Bodegraafseweg zou strekken, dan zou men het vervolg van 

de noordelijke wal in de noordelijke helft van de opgraving verwachten. Figuur 

7.8 en  Figuur 7.9 tonen de projectie van de walzone die het terrein opdeelt in een 

binnenterrein (zuid) en buitenterrein (noord) van het castellum. 

Aangezien de sporen uit het AWN- en Archol-onderzoek deels op elkaar aansluiten, 

wordt in de nu volgende beschrijvingen achter de Archol-structuurnummers (waar 

relevant) ook de AWN-nummering van de palenrijen, vloeren en grondverbeteringen 

vermeld (AWN- 1 t/m 6 binnen Fase 1 en Fase 2, zie Figuur 5.12). Deze nummering 

is voor de duidelijkheid ook op het Archol-overzicht van de structuren weergegeven 

(Figuur 7.9). In bijlage III kan men de gedetailleerde weergaven van de sporenkaart 

inclusief spoornummering vinden. De afmetingen van de houtresten zoals palen 

zijn in bijlage IVa te vinden, geordend naar spoor en structuur. Aangezien het 

sporenvlak grotendeels overeenkwam met de maximale graafdiepte van de geplande 

parkeergarage zijn veelal geen dieptematen bekend.

159  Van der Kooij et al. 2013.

Tabel 7.2 
Resultaten van het dendrochro-
nologisch onderzoek van de palen 
uit de structuren, uitgevoerd door 
Petra Doeve van BAAC (bron: 
Doeve en Jansma 2019, zie Bijlage 
XII).
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V1038-18BC0120-D- 33-34 n. Chr. herfst/winter

V1043-18BC0130-D- 33-34 n. Chr. herfst/winter

V1344/1400-18BC0010-D- 59 n.Chr. maart/april

V1355-18BC0020-D- 58-59 n.Chr. herfst/winter

V1370-Poz-104379-14C- 17- 81 n.Chr.

V1345-18BC0110-D- 57-58 n.Chr. herfst/winter

V1287-18BC0060-D- 117-118 n.Chr. herfst/winter

V1108-18BC0030-D- ná 36 n.Chr.

V40-Poz-104251-14C- 18 v.Chr - 65 n.Chr.

V1036-18BC0100-D- ná 23 v.Chr.

V1044-18BC0090-D- 19-20 n. Chr. herfst/winter

V50-Poz-104263-14C- 2 -68 n.Chr.

VM12-Poz-109607-14C- 17-81 n.Chr.

V. 40

M1,  P1 t/m P3

V. 1370

M2, M3, P5 t/m P8

M10 t/m 13

V1038-18BC0120-D- 33-34 n. Chr. herfst/winter

V1043-18BC0130-D- 33-34 n. Chr. herfst/winter

V1344/1400-18BC0010-D- 59 n.Chr. maart/april

V1355-18BC0020-D- 58-59 n.Chr. herfst/winter

V1370-Poz-104379-14C- 17- 81 n.Chr.

V1345-18BC0110-D- 57-58 n.Chr. herfst/winter

V1287-18BC0060-D- 117-118 n.Chr. herfst/winter

V1108-18BC0030-D- ná 36 n.Chr.

V40-Poz-104251-14C- 18 v.Chr - 65 n.Chr.

V1036-18BC0100-D- ná 23 v.Chr.

V1044-18BC0090-D- 19-20 n. Chr. herfst/winter

V50-Poz-104263-14C- 2 -68 n.Chr.

VM12-Poz-109607-14C- 17-81 n.Chr.

V. 40

M1,  P1 t/m P3

V. 1370

M2, M3, P5 t/m P8

M10 t/m 13
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N:\Lopende Projecten\1636 AB Bodegraven Vierkom\2.uitwerking\1.sporen_en_structuren\Workspaces\Fig7_7_DateringenA0.WOR (07/07/2020)

Figuur 7.7 
Spoortypenkaart met locatie van de monsters botanie (in groen), 14C en dendrochronologie inclusief de dateringsresultaten.
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7.1.2 Westelijke zone: palenrijen met netjes geordend liggend hout 
(Fase 1 uit het AWN-onderzoek) en overige bewoningsporen

Beschrijving

Resten van een vloer
De westelijk helft van de put is in te delen in twee zone: een vloer en een zone met 

constructiehout ten westen daarvan langs de putrand (Figuur 7.4 en Figuur 7.9). 

Conform de bevindingen van de AWN160 is de vloer 2,5 tot 2,7 m breed. De zone 

kenmerkt zich door noord-zuid gericht liggend hout: voornamelijk netjes neer gevleide, 

aansluitende planken, maar ook rondhout en balkfragmenten zijn vertegenwoor-

digd: samen vormen ze AWN Fase 1. De zone wordt in het oosten begrensd door een 

parallelle rij verticaal ingeslagen rechthoekige palen met daarachter aangebrachte, 

liggende planken (AWN 3). Volgens Van der Kooij et al. (2013) vormden deze planken de 

beschoeiing van een stromende Oude Bodegaven direct ten oosten hiervan. De vloer 

aan de binnenzijde van de beschoeiing zou in dat geval als kade zijn te interpreteren.161

Tijdens het AWN-onderzoek is het hout van AWN-Fase 1 op verschillende diepten 

onderzocht. De bovenkant blijkt enigszins af te lopen: van ca. 1,95 m – NAP in het 

160  Van der Kooij et al. 2013, 59-62.
161  Van der Kooij et al. 2013, 59-62.
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Legenda
zone met wal castellum
zone met beschoeiingspalen buiten castellum

Figuur 7.8 
Overzicht van verschillende spoortypen van het 
Archol-onderzoek in het westen (inclusief onder-
zoek AWN, BAAC en RAAP), met projectie van 
(het vervolg van) de castellumwal en de paal-
beschoeiingen van de Oude Rijn uit de oostelijke 
AWN-opgraving van het poortgebouw. Voor 
legenda, zie Figuur 7.9).
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Legenda

projectie wal
constructiehout binnenzijde wal
constructiehout en vloeren
grondverbetering met takken
palenzwermen

recente verstoring

Figuur 7.9 
Overzicht van de structuren (nrs. 1 t/m 21) die binnen de sporen van het Archol-onderzoek zijn onderscheiden, inclusief indeling en interpretatie van 
de zones. De sporen van de vooronderzoeken (AWN, linksonder; BAAC, midden en RAAP, rechtsboven) zijn bruin gekleurd. Voor de exacte ligging van 
de verschillende vooronderzoeken, zie Figuur 3.5).
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westen tot 2,15 m – NAP in het oosten. In de best geconserveerde delen blijkt het 

noord-zuid gerichte hout gefundeerd op een laag van vooral dwarsliggende takken. 

Het bovenste liggend hout blijkt zelf weer afgedekt door een soort mat van hout en 

riet. De gestructureerde opzet van het liggend hout, zowel in opbouw als legwijze, 

deed de AWN al snel denken aan vloer met een Romeins loopniveau (AWN 2). Te 

midden van de vloer is een 10 cm dikke brand- of stookplek aangetroffen binnen een 

uitsparing van het liggend hout (AWN C, zie Figuur 5.12). Dit laatste kan een aanwijzing 

dat de brandplek pas na de gebruiksfase van de vloer is ontstaan.

Tijdens de opgraving van Archol was deze vloer nog over een afstand van 4,75 m in 

zuidelijke richting te volgen op een diepte van ca. 2,04 m NAP (STR 18, AWN 2). Verder 

zuidelijk bleek de maximale ontgravingsdiepte (1,82 m -NAP) hoger te liggen; hier is 

het vloerniveau dan ook niet bereikt tijdens de opgraving. Om dezelfde reden is de 

vloer ook niet over de volle breedte blootgelegd, maar slechts over een breedte van 1 

m. Een extra verdiepte zone direct ten zuiden hiervan heeft op 2,03 m – NAP wel nog 

vloerresten aangetoond. Ook hier bleek de begrenzing aan de oostzijde van de vloer 

uit een rij vierkant bekapte staanders met liggers/planken erlangs (STR 15, AWN 3). 

Rekening houdend met het vloerbeeld van de westelijke zone in de AWN-opgraving en 

van de parallelle vloer in de oostelijke zone (AWN Fase 2, zie verderop) heeft de vloer 

zich minimaal over een lengte van ca. 28 m in noordelijke richting en over breedte 

van 2,5 m (en ca. 4,75 m in de noordwesthoek) uitgestrekt. Verder noordelijk is geen 

vervolg geconstateerd. Net als bij het AWN-onderzoek blijkt het loopniveau daar 

minder goed bewaard.

Resten van bebouwing
Een parallelle rij vierkante staanders met onderlinge afstand van ca. 1 m direct ten 

westen van deze vloer (AWN 1) bleek tijdens het AWN-onderzoek niet ingeslagen 

(zoals bij de palenrij van AWN 3), maar ingegraven. De rij zou volgens de AWN de 

aanzet kunnen vormen van één of meerdere gebouwen verder ten westen hiervan.162 

Archol heeft deze rij staanders, elk ca. 15 x 15 cm, in zuidelijk richting nog verder 

kunnen volgen tot deze een rechte hoek maakt richting het noordwesten (STR 6): 

mogelijk de zuidwesthoek van de bebouwing (Figuur 7.8, Figuur 7.9, Figuur 7.10). Ook 

de vloer ten oosten van de staanderrij gaat daar haaks de hoek om (STR 18). Aan de 

binnenzijde van de rij staanders (STR 6) en de veronderstelde bebouwing zijn op een 

diepte van ca. 1,90-2,2 m - NAP opvallend genoeg geen vloerresten aangetroffen. 

Uitgaande van het vloerbeeld van de AWN-opgraving dat van oost naar west oploopt, 

zou men die hier wel verwachten vanaf ca. 1,85/1,9 m – NAP. Het is onduidelijk of hier 

in oorsprong geen vloer aanwezig is geweest of dat het ontbreken van de vloer het 

gevolg is van verstoringen en/of de beperkingen van de begeleiding. 

Binnen deze strook van de veronderstelde bebouwing zijn wel losse houtelementen 

aangetroffen: met name restanten van liggende planken en balken langs de rij 

staanders en haaks hierop, aan de binnenzijde van de veronderstelde bebouwing 

(Archol STR 16 en 17). Het patroon van staanders en liggers kan de indeling van een 

gebouw vertegenwoordigen, althans over een lengte van maximaal 25 m vanuit het 

zuiden. 

Op deze afstand is nog de bodem van een ronde haardkuil (S41) van 1,25 m doorsnede 

aangetroffen (Figuur 7.4 en Bijlage III). Verder noordelijk zijn geen duidelijk houtresten 

meer gevonden die in het patroon van staanders en liggers passen. Wel lijkt een lokale 

depressie van de vondstlaag S5030 (een tredzone in een L-vorm) nog op een mogelijke 

voortzetting van de bebouwde zone te wijzen tot ca. 28 m lengte.

162  Van der Kooij et al. 2013, 58-59.
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Een looppad en restant haard
Tijdens het onderzoek van Archol in 2017 zijn ten noorden van deze bebouwde strook 

nog enkele opvallende resten aangetroffen. Het gaat onder andere om twee rijen van 

verticaal ingeslagen paaltjes in de westelijke randzone van de opgraving (Archol STR 

7-8 en 9). De palenrijen lijken samen een looppad van 2,0-2,4 m breedte te vormen; 

extra palen ter hoogte van zowel de westelijke als de oostelijke palenrij lijken op een 

fasering (met reparatie) te wijzen (Figuur 7.4 en Figuur 7.9). Het looppad is vanuit de 

westelijke profielwand over een lengte van 9,5 m te volgen. Het bijzondere aan het 

looppad is dat deze een bocht maakt richting het noordoosten. Het pad wijkt met deze 

oriëntatie duidelijk af van de voornoemde lay out van de houtresten. Ter hoogte van 

het pad is op 2,05 m – NAP een lokale ondiepe depressie van de vondstlaag (S5030) 

aangetroffen, die eveneens een bocht maakt. Vermoedelijk gaat het om een tredlaag 

(S73). 

In het noordoosten is bovenin deze tredlaag een 10 cm dikke bodem van een 

houtskoolrijke kuil met een omvang van 1,85 x 1,30 m te onderscheiden. Vermoedelijk 

gaat het hier om het restant van een haard (S58). 

Een rij van drie zware palen met houtsnippers in de paalkuilen
Direct ten noorden van het looppad is vanaf een diepte van ca. 2,0 m – NAP een 

zuidwest-noordoost gerichte rij zware verticale palen aangetroffen met een onderlinge 

afstand van 1,8-2,0 m (STR 3) (Figuur 7.4 en Figuur 7.9). De ronde palen met een 

diameter van 21 tot 38 cm vallen op door hun vulling: in de humeuze klei zijn naast 

enkele standaard afvalresten zoals scherven en dierlijk bot vele houtsnippers gevonden 

(Figuur 7.15). Vermoedelijk gaat het om de resten van het bewerkingsproces van deze 

en overige palen binnen de Romeinse vindplaats. De houtsnippers zorgden voor extra 

stevigheid van de paalfundering binnen de paalkuil.

De palenrij lijkt in combinatie met parallelle houtresten in de oostelijke zone van het 

terrein tevens de noordelijke begrenzing van de grootste clustering van staand en 

liggend hout binnen de westelijke zone van de Archol-put te vormen.  Over een afstand 

van 10 m ten noorden van de palenrij zijn nauwelijks houtresten aangetroffen. Pas in 

het uiterste noorden van het onderzochte terrein is weer een palencluster aangetroffen 

(zie paragraaf 7.1.4). De relatief lege zone is lastig te verklaren. De vooronderzoeken 

van AWN (1996) en BAAC (2003-2004) hadden al aangetoond dat de houtresten in deze 

zone slechter bewaard waren gebleven. Verder blijkt uit projectie van de kadastrale 

kaart dat zich hier een sloot heeft bevonden die in de Nieuwe tijd een westelijke 

Figuur 7.10 
Zuidwesthoek van de opgraving met rij 
staanders (STR 6, AWN 1) die links haaks de 
hoek omgaat richting het noorden (putwand): 
mogelijk de hoek van een gebouw.



90 Oud-BOdegraafseweg

begraafplaats omgaf (Figuur 8.1). Tijdens het veldwerk is echter geen vulling van 

een sloot waargenomen, terwijl een zuidelijke tegenhanger van deze sloot zich wel 

duidelijk manifesteerde in het vlak: S34 (Figuur 7.4 en zie Bijlage III). 

De ‘lege’ zone ten noorden van de palenrij binnen het sporenvlak zou uiteraard 

ook daadwerkelijk een relatieve lege zone in de Romeinse bebouwing kunnen 

weerspiegelen (zie verderop, onder interpretatie). De opgravingsput van het 

poortgebouw aan de oostzijde van de Oud-Bodegraafseweg vertoonde immers 

ook een opvallende lege zone tussen de poort/wal en de beschoeiing van de Oude 

Rijn (Figuur 5.9). In dit licht valt op dat de lege zone binnen het Archol-onderzoek 

deels samenvalt met het geprojecteerde vervolg van de castellumwal (Figuur 7.8 en 

Figuur 7.9). De palenrij staat hier haaks op en sluit aan op de walzone. Helaas was het 

gefragmenteerd uitgraven van het sporenvlak rondom de vooraf geplaatste heipalen, 

niet bevorderlijk voor een goed overzicht van sporen en structuren. Aangezien 

aanvullend verdiepen ook niet tot de mogelijkheden behoorden, zal het onduidelijk 

blijven of er nog sporen (ook van de walfunderingen) gemist of nog dieper bewaard 

zijn.

Datering

Vloerresten en bebouwing
Voorgaand 14C-dateringsonderzoek van de AWN - namelijk een paal uit de rij vierkante 

staanders (AWN 3) die de vloer (AWN 2) aan de oostzijde begrenst, de vloer zelf en 

een houtfragment uit de bebouwde strook ten noorden hiervan (AWN 1) – leverde 

opvallend oude dateringen op voor de westelijke zone: 42 v. Chr. – 2 n. Chr. voor de 

staander van AWN 3, 43- v.Chr.- 5. n. Chr. voor de vloer en ten slotte 90 v.Chr.- 50 n. 

Chr. voor de staander uit de bebouwing.163 Hiermee zouden de resten mogelijk terug 

te voeren zijn tot het begin van de jaartelling of daarvoor. Dergelijk vroege dateringen 

zijn door de auteurs van de AWN zelf al in twijfel getrokken; ze zouden wel wijzen op 

een relatief vroege datering van de vloer en de bebouwing in de westelijke zone van de 

vindplaats (AWN-Fase 1). In combinatie met het Romeins import-aardewerk zou deze 

zone echter met name in de periode 50-70 n. Chr. te plaatsen zijn. Een uitzondering 

zou kunnen gelden voor de brandplek in de vloer. Aangezien de brandplek binnen een 

uitsparing van het vloerhout is aangetroffen, kan het vuur na de gebruiksfase van de 

vloer zijn gestookt. Het ligt in dat geval dan voor de hand om de brandplek met de 

volgende AWN-Fase 2 (70-90 n. Chr.) te associëren (zie paragraaf 7.1.3 en 7.1.4).164

De aardewerkdatering uit de vondstlagen direct onder en rondom de houtresten van 

zowel de westelijke zone (vloer en bebouwing) als de oostelijke zone van het Archol-

onderzoek sluit grotendeels op deze laatste datering van de AWN aan. Het complex 

uit deze Archol-contexten stamt namelijk uit de periode 40/50-70/80 n. Chr. (zie 

paragraaf 7.3.4). Ook de metaaldatering van dezelfde contexten sluit hier goed op aan 

(zie paragraaf 7.4.3). Een knikfibula van type 17 C1 (v.23) dateert uit de periode 20-100 

en vooral uit 40-80. Ook twee munten uit deze vondstlagen, namelijk een dupondius 

of as (v.93) uit 14 tot en met 54 en een as (v. 1048) van Caligula uit 37-38, passen goed 

in deze periode. Tijdens het Archol-onderzoek bleek ten slotte één van de planken 

(S120, v. 1108) langs de palenrij die de vloer aan de zuidzijde begrensde (STR 15, AWN 

3), geschikt voor dendrochronologisch onderzoek. Hiermee was de voornoemde, 

relatief oude datering van dezelfde structuur (AWN 3), te controleren. Het onderzoek 

heeft uitgewezen dat de boom (een es) ná 36 n. Chr. moet zijn gekapt (Tabel 7.2 en 

Figuur 7.7). Deze datering levert weliswaar wel een jongere ouderdom op dan het 

163  Van der Kooij et al. 2013, 71-72.
164  Van der Kooij et al. 2013, 83.
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AWN-onderzoek, maar nog geen einddatering. De post-quem-datering staat de 

jongere datering van het aardewerk en het metaal in ieder geval niet in de weg.

Looppad en restant haard
De tredlaag van het looppad heeft geen dateerbare vondsten in de vorm van scherven 

of metaal opgeleverd. Vier palen van es uit de palenrijen (STR 7) aan de zuidzijde van 

het looppad, ten oosten van de bebouwde strook, bleken wel geschikt voor dendro-

chronologisch onderzoek. Twee van de palen leveren een relatieve vroege dateringen, 

zij het in één geval post quem: een monster (v. 1044) wijst op een kap in de herfst/

winter van 19/20 n. Chr. Een tweede monster (v. 1036), levert een wat jongere datering 

op: ná 23 n. Chr. (Tabel 7.2 en Figuur 7.7). Aanvullend onderzoek van twee andere 

monsters (v. 1038 en v.1043) uit de palenrijen langs de zuidzijde van het looppad 

heeft uiteindelijk wel een nauwkeurige datering opgeleverd: beide wijzen op een 

kap in de herfst/winter van 33-34 n. Chr. (Tabel 7.2) Ofschoon een aansluiting met de 

voornoemde datering van de rest van de westelijke zone (40/50-70/80) in dit geval 

niet is uit te sluiten, lijken dateringen samen toch – net als de voornoemde vroege 
14C-dateringen	van	de	AWN	voor	Fase	1−	eerder	op	een	vroeg	element	binnen	de	

Romeinse bewoning te wijzen.

De houtskoolrijke kuil, vermoedelijk het restant van een haard, ingegraven in het 

oosten van de tredlaag van het looppad heeft wel wat nederzettingsafval opgeleverd: 

onder andere een knikfibula van het type C2 dat uit 20 tot 200 n. Chr. en vooral uit 

40 tot 80 dateert. Datering van 14C van een verkoolde stengel uit deze houtskoolrijke 

kuil levert ten slotte een minder scherpe datering op: 2-68 n. Chr. (bij 68% zekerheid) 

(S58, v.50) (Tabel 7.1).  Beide dateringen wijzen echter, net als bij het looppad, op de 

mogelijkheid dat de haard bij de hoofddatering van de westelijke zone aansluit (40-70). 

In dit laatste geval zou de haardbodem, die in de tredlaag is ingegraven, indirect op 

een voortzetting van de voornoemde bebouwing in noordelijke richting kunnen wijzen.

Interpretatie
De AWN interpreteert het liggend hout van de westelijke zone (AWN-Fase 1) in het 

licht van een gelijktijdige, actieve waterloop direct ten oosten daarvan en ter hoogte 

van de parallelle Oud-Bodegraafseweg. Binnen deze context ligt het voor de hand om 

het netjes neergevlijd liggend hout (AWN 2, STR 18) als een kadevloer op de westelijke 

oever van deze waterloop te beschouwen. De palenrij met langs liggende planken 

(AWN 3, STR 15) ten oosten van de vloer zou in dat geval als beschoeiing van deze kade 

gefungeerd kunnen hebben; een liggende plank haaks hierop (AWN A, zie Figuur 5.12) 

aan de westzijde als trekbalk van deze kadebeschoeiing. 

De parallelle en vermoedelijk gelijktijdige palenrij ten westen hiervan (AWN 1, STR 

6) zijn in het licht van deze interpretatie overbodig als kadebeschoeiing. Van der 

Kooij et al. (2013) zien in deze rij van (niet ingeslagen, maar opvallend ingegraven) 

palen dan ook de aanzet van een of meerdere gebouwen ten westen hiervan (buiten 

de AWN-opgraving). Zoals voornoemd wijzen het onderzoek van Archol en RAAP 

eerder op een verlande waterloop. Indien men béide parallelle palenrijen los van een 

actieve, gelijktijdige waterloop en dus los van kadewerken ziet, zijn niet alleen de 

westelijke	palenrij	(AWN	3,	STR	15)	maar	ook	de	oostelijke	rij	(AWN	3,	STR	15)	−	en	

zijn zelfs alle tussenliggende planken/balken haaks hierop, waaronder AWN A en 

STR	16	en	17	−	als	begrenzing	en	verdere	indeling	van	een	of	meerdere	vertrekken	

te beschouwen. Zoals Vos et al. (2016) al constateerden vertoont het geheel van 

rijen staanders, tussenliggend hout en (de verschillende) haard(plekken) in dat geval 

opvallende overeenkomsten met de lay out en inrichting van manschapsbarakken van 
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het Romeinse leger zoals aangetroffen bij het castellum van Alphen aan den Rijn.165 

Het gaat hierbij om aaneengeschakelde vertrekken (contubernia) (Figuur 7.11). Elke 

contubernium is ingedeeld in twee ruimten: een kleine wapenkamer (arma) in het 

oosten, ingeklemd tussen STR 6/AWN 1 en STR 15/AWN 3 en een groter woon- en 

slaapverblijf ten westen hiervan (papilio). Ofschoon het patroon van staanders en 

vooral liggers (haaks hierop) niet overal even duidelijk is, lijkt elk vertrek op grond 

van de beschikbare AWN- en Archol-gegevens ca. 2,7 m breed; de wapenkamer is ook 

ca. 2,7 m diep, het woonverblijf lijkt minimaal 4,75 m diep. De westgrens is even ten 

westen van de Archol-opgraving te situeren. Uitgaande van de lengte waarover al deze 

houtresten zijn aangetroffen, ca. 28 m, zouden ca. 10-11 vertrekken te onderscheiden 

binnen de Archol-opgraving. Het aardewerk en het metaal plaatsen de bewoning van 

het castellum in de periode 40/50-70/80 n. Chr.

De relatie tussen deze barakken en het noordelijke in oriëntatie afwijkende looppad is 

onduidelijk. Uitgaande van de relatieve dateringen (zij het deels post-quem), zou het 

looppad een fase voorafgaand aan het castellum kunnen vertegenwoordigen (dus pre 

40/50).

De noordelijk palenrij (STR 3) is ook in het licht van een castellum te interpreteren. 

De voornoemde relatie tussen de palenrij en de castellumwal zou goed mogelijk 

zijn: niet alleen gezien de onderlinge positionering, maar ook gezien de aard van de 

palenrij. De palen zijn in vergelijking met de overige, meer zuidelijke palen van het 

Archol-onderzoek namelijk opvallend zwaar. Deze zwaarte en de afwijkende opvulling 

van de paalkuilen (houtsnippers) zijn kenmerken die goed zijn terug te vinden in de 

beschrijving van het constructiehout in het poortgebouw en de aansluitende wal.166 

Uitgaande van de ligging, haaks op de binnenzijde van de wal, zou de palenrij van STR 

3 (de fundering van) de oostwand van een gebouwconstructie tegen deze wal kunnen 

vormen. De westwand is dan buiten de opgravingsput te situeren zijn. Meest voor de 

hand liggende constructie is een toren. De lengte van de palenrij, ca. 3,6 m, sluit goed 

aan op de afmetingen van de torens van het poortgebouw uit de AWN-opgraving uit 

1996.167 Een hoektoren ligt niet voor de hand voor STR 3; dan zou de palenrij namelijk 

haaks op de (afgeronde) walhoek geplaatst zijn. De palenrij zou dan diagonaal op 

165  Vos et.al 2016, 57-59.
166  Van der Kooij et al. 2013, 20 (houtsnippers) -40.
167  Van der Kooij et al. 2013, 20.

Figuur 7.11 
Zicht op twee barakvertrekken (contubernia) 
naast elkaar (links en rechts). Binnen elk ver-
trek is op de voorgrond de vloer van de smalle 
wapenkamers (arma) te zien en op de achter-
grond het woon-en slaapverblijf (papilio) met 
links nog resten van een lichtgekleurde, ronde 
haard (uit: Polak et al. 2004, afb. 32, 77).
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de lijn van de noordelijke wal staan.168 Aangezien de palenrij echter haaks op de 

(geprojecteerde) noordelijk wal ligt, zou een tussentoren (ten westen van het door 

de AWN opgegraven poortgebouw) meer aannemelijk zijn. Belangrijke kanttekening 

bij deze interpretatie is dat het constructiehout van de torens bij het poortgebouw 

vierkant gekapt is. De palen van het Archol-onderzoek (STR 3) zijn daarentegen rond. 

Andere constructies, zoals een trapgebouw behoren dan ook tot de mogelijkheden. 

7.1.3 Centrale zone: palenrijen met ongeordend liggend hout (Fase 2 uit 
het AWN-onderzoek)

Beschrijving

Vloerresten
Even ten oosten van de westelijke zone ligt een centrale, parallelle zone met meer 

kriskras gevleid liggend hout van vooral takken. Het grootste centrale deel van de 

houtlaag is reeds tijdens het AWN-onderzoek blootgelegd (AWN 5) Tijdens het Archol-

onderzoek is het vervolg van de vloer aan de westzijde (STR 19) en de oostzijde (STR 

20) aangetoond (Figuur 7.4 en Figuur 7.9).  Beide zones blijken gescheiden door een 

relatief houtarme (slecht bewaarde) zone. Binnen de smalle strook op de scheiding van 

westelijke en centrale zone valt nog een parallelle rij smalle, ronde paaltjes (diameter 

4-8 cm) op (AWN 4, STR 4). Deze rij was tijdens de begeleiding van Archol in het zuiden 

nog over een afstand 1,5 m verder te volgen tot aan een dwarsliggende paal. De AWN 

heeft deze rij smalle palen als een lichte variant op de aangrenzende palenrij (AWN 3) 

van de westelijke zone (AWN-Fase 1) geïnterpreteerd, namelijk als beschoeiing van de 

voornoemde kade. 

Net als bij de westelijke zone valt op dat het hout van de centrale zone van zuid naar 

noord sterk afneemt in conservering. In het noorden van de AWN-opgraving zijn over 

de gehele centrale zone slechts enkele verspreid liggende stukken hout bewaard. In het 

westen ligt de bovenkant van het hout op 2,05-2,15 m – NAP; het hout zakt naar het 

oosten tot ca. 2,35 m – NAP. De ca. 7 m brede zone reikt in oostelijke richting tot op 

enkele meters afstand van de Oud-Bodegraafseweg. Daar lijkt een (lokaal bewaarde) 

liggende balk van 3,2 m lengte uit het AWN-onderzoek de houtzone aan de oostzijde 

te begrenzen. De balk met een diameter van 20 cm is doorboord; door het gat is een 

paal van 10 cm in diameter verticaal in de grond geslagen. De balk is extra gefixeerd 

door twee schuin ingeslagen palen aan de oostzijde. 

De centrale zone leek zich net als de westelijke zone over een lengte van minimaal 

17 m uit te strekken binnen de AWN-opgraving. Archol heeft zowel ten noorden als 

ten zuiden her en der – waar het vlak diep genoeg reikte, namelijk tot ca. 2,15 m - 

NAP	−	het	vervolg	van	deze	vloer	aangetoond,	waardoor	deze	nu	van	zuid	naar	noord	

over een lengte van minimaal 26,5 m lengte is te reconstrueren. Men zou het minder 

gestructureerde patroon van het hout aan kunnen grijpen om hier in tegenstelling tot 

de westelijke zone geen vloer te veronderstellen of zelfs van een post-Romeinse ver-

spoelingslaag169 (mogelijk zelfs als heropvulling van een verdedigingsgracht als gevolg 

van een laat-Romeinse geulinbraak)170  te spreken.  Het onderzoek van AWN en Archol 

toont echter een duidelijk homogene laag met bewust in elkaar gestoken takken en 

overig hout.  De AWN zag het liggend hout van zowel de westelijke zone (AWN-Fase 

1) als centrale zone (AWN-Fase 2) dan ook beide terecht als vloerresten behorend 

bij een Romeins loopniveau. Aanvullend booronderzoek van Archol tot onder het 

168  Voor de ligging van de hoekpoortfundering ten opzichte van de wal in Alphen aan den Rijn, zie kaart-
bijlage C (Kaart C1. Reconstructie van het castellum in periode 1a) van Polak et al. 2004.

169  BAAC 2004, 15-16.
170  Vos et al. 2016, 67-68.
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sporenniveau heeft overigens uitgewezen dat ook onder de vloer geen aanwijzingen-

voor verspoeling of geulafzettingen zijn te vinden. Dit blijkt ook de interpretatie tegen 

te spreken dat hier water van de Oude Bodegrave stroomde, toen de (volgens AWN 

oudere) kade van de westelijke zone in gebruik was (zie paragraaf 7.1.2).

Rij zware palen in het noordoosten
De centrale zone valt in vergelijking met westelijke zone op door het gering aantal 

verticale palen dat te midden van het liggend hout is aangetroffen. Tijdens het 

AWN-onderzoek is in het midden van de noordelijke helft van de opgraving een scherp 

aangepunte, eiken paal (met vierkante doorsnede) met omliggende plankfragmenten 

aangetroffen (zie AWN B in Figuur 5.12). Verder zijn verspreid over de centrale zone 

(AWN 5) slechts enkele losse verticale palen onderscheiden.

Het Archol-onderzoek bevestigt dat de oostelijke zone nauwelijks aanwijzingen voor 

verticale palen bevat. Een uitzondering geldt voor de noordoosthoek van de opgraving. 

Daar zijn aan de oostzijde van de (lokaal aangetroffen) vloer van centrale zone (STR 

20) drie relatief zware palen (STR 12) met een doorsnede van 18-28 cm aangetroffen 

die samen op een rij, parallel aan de Oud-Bodegraafseweg lijken te staan. De afstand 

tussen de palen bedraagt 4,3-4,5 m. De centrale en noordelijke palen vallen op doordat 

ze rondom extra zijn gestut door andere palen en plank/balkfragmenten. De meest 

noordelijk paal blijkt samen te vallen met de noordelijke begrenzing van de oostelijke 

(en westelijke) zone: op de overgang naar de (projectie van de) castellumwal (Figuur 

7.9).

Datering
Het AWN-onderzoek heeft geen 14C- of dendrochronologische dateringen van het 

liggend hout uit de centrale zone (AWN 5) opgeleverd. De datering van deze zone is 

vooral gebaseerd op het aardewerk dat tijdens het graven is verzameld. Hierbij is niet 

alleen aardewerk uit grond vanonder de vloer betrokken, maar ook dat van boven 

de vloer en te midden van de verder oostelijke gelegen palencluster (zie verderop). 

Uitgangspunt is namelijk dat al deze contexten gelijktijdig zijn (AWN-Fase 2, zie ook 

verderop onder interpretatie). Het (geringe) aardewerk dateert wat jonger dan het 

aardewerk uit de westelijke zone (AWN-Fase 1): het heeft een zwaartepunt in de 

periode 70-90 in plaats van 50-70. Zoals verderop zal worden beargumenteerd, kan 

de wat jongere datering voortkomen uit de betrekking van relatief jongere contexten 

binnen het aardewerkcomplex van AWN-Fase 2. 

Ook bij het Archol-onderzoek zijn vondsten uit enkele sporen, reeds bij de vondstverza-

meling in het veld, samengevoegd. Zo zijn de vondstlagen onder en ter hoogte van het 

liggend hout van zowel de westelijke als de oostelijke zone als één verzamelcontext 

beschouwd. Zoals voornoemd heeft het aardewerk een wat oudere dateringsrange 

in vergelijking met Fase 2 van de AWN, namelijk 40/50-70/80; een datering die ook 

ondersteund wordt door verschillende metaalvondsten. 14C-datering van vloerresten in 

het noorden (STR 20) met een ouderdomsresultaat van 17-80 n. Chr. sluit hier goed op 

aan (Tabel 7.1 en Figuur 7.7)

De rij zware palen (STR 12) in het noordoosten van de Archol-opgraving bleek in 

aanmerking te komen voor dendrochronologisch onderzoek. Twee palen van eik zijn 

als volg te dateren: een boom blijkt in de herfst/winter van 58/59 n. Chr. gekapt (S243, 

v. 1355). De tweede datering blijkt deze datering van structuur 12 aan te scherpen: de 

boom blijkt in maart/april van 59 n. Chr. gekapt (S237, v. 1400/1344). Deze datering past 

in het midden van de dateringsrange van het aardewerk (Tabel 7.2 en Figuur 7.7).
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Interpretatie
Eerder is er al op gewezen dat de AWN het liggend hout over het algemeen in relatie 

tot een waterloop ter hoogte van de Oud-Bodegraafseweg beschouwt. Indien men 

hierbij de minder geordende structuur van de vloer (kriskras) en het vrijwel ontbreken 

van verticale palen binnen Fase 2 van de AWN-opgraving beschouwt, dan is het logisch 

dat de AWN de houtvloer van deze oostelijke zone net als bij de westelijke zone als 

kadevloer interpreteert. Rekening houdend met de aflopende oever van west naar 

oost en de voornoemde dateringen, is volgens de AWN wel een belangrijk tijdsverschil 

tussen de beide zones aan te wijzen. De westelijke zone lag oorspronkelijk hoger en 

zou het eerst als kade zijn ingericht tussen 50 en 70; de lager gelegen oostelijke zone 

was toen nog te drassig. Pas toen na verloop van tijd (70-90) het waterpeil zakte (of de 

waterloop naar het oosten verplaatste) en ook de oostelijke zone droger werd, zijn de 

kadewerken met vloer verder richting de waterloop uitgebreid. Het ongestructureerde 

karakter van het liggend hout zou in dat geval   dan vooral op een grondverbetering 

van deze (vermoedelijk deels nog drassige) zone wijzen.  

De bevindingen van Archol sluiten op zich goed aan op het beeld van de AWN. Naast 

het minder geordende liggende hout en de geringe hoeveelheid verticale palen wijzen 

ook de (lokaal) ophogings- of aanplempingslagen direct onder het hout op grond-

verbetering met vloerwerk. Directe aanleiding om een faseringsverschil tussen de 

vloeren van de westelijke en de oostelijke zone aan te nemen, zijn er naar onze mening 

echter niet. Zeker indien zoals voornoemd geen sprake blijkt van een ligging langs 

een actieve waterloop, maar eerder van een ligging binnen een castellum, kunnen 

de vloeren in beide zones ook in een keer of in relatief kort tijd na elkaar gelegd zijn. 

Gezien het geringe aantal verticale palen gaat het conform de AWN-interpretatie 

niet om een vloer binnen een bebouwde ruimte, maar eerder om een buitenvloer. 

De enige aanwijzing voor een mogelijk bouwwerk is de rij zware palen (STR 12), 

die deels extra gestut zijn met palen, in het noordoosten van de Archol-opgraving 

(Figuur 7.9). De palen kunnen de dragers binnen de westzijde van een gebouw 

vormen; de tegenhanger zou men in dat geval ten oosten van het Archol-onderzoek 

moeten situeren, ter hoogte van de Oud-Bodegraafseweg. Mogelijke is er in deze zin 

een ruimtelijke relatie met de voornoemde balk die de AWN in het zuiden langs de 

oostelijke vloer heeft aangetroffen. Ook deze balk met daarin bevestigde verticale 

paal, die net als de noordelijke rij palen deels extra gestut is, bevindt zich op de 

overgang van de vloer naar de Oud-Bodegraafseweg (zie balk in het oosten van put 3, 

in Figuur 5.12). Mogelijk vormt deze paal ook de westelijke aanzet van een gebouw ter 

hoogte van deze weg.

7.1.4 Oostelijke zone met palenclusters langs de Oud-Bodegraafseweg

Beschrijving
Langs de oostgrens van het onderzoeksterrein van zowel AWN als Archol is een ca. 

1,5 m brede strook met verticale en diagonaal (met de punt naar beneden richting 

het westen) geplaatste palen aangetroffen, direct langs de Oud-Bodegraafseweg 

(AWN 6, STR 1 en 10,Figuur 7.4 en  Figuur 7.9). De AWN heeft de strook over een 

lengte van 17,5 m blootgelegd. Tijdens het onderzoek van Archol was de strook 

verder in zuidelijke en noordelijke richting te volgen, waardoor de lengte nu in 

totaal minimaal 36 m bedraagt. Aan de noordzijde lijkt de strook palen te eindigen 

op de lijn (west-oost), waar ook de clustering van het liggend en staand hout uit 

de westelijke zone (AWN-Fase 1) en de centrale zone (AWN-Fase 2) eindigt: ter 

hoogte van de (het geprojecteerde vervolg van de) castellumwal. Dit beeld is voor de 

palenstrook echter vermoedelijk vertekend: in het sporenvlak wordt de palenstrook 
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daar namelijk afgesneden door de recente ingravingen van kabels en leidingen langs 

de Oud-Bodegraafseweg. Ten gevolge van deze verstoringen is de bovenkant van de 

palen op verschillende diepten aangetroffen tussen 2,0 m – en 3,0 m – NAP. In het 

uiterste noord van het Archol-onderzoek zijn net buiten het bereik van de diepste 

verstoringen nog enkele palen waargenomen (STR 2, Figuur 7.9). Indien deze ook tot 

de oostelijke palenstrook (STR 1 en 10) horen, dan is het totale traject van de palen 

tot minimaal ca. 50 m langs de Oud-Bodegraafseweg lang. Mogelijk is de palenstrook 

nog verder in noordelijke richting door te trekken, getuige andere onderzoeken met 

soortgelijke palenzwermen, zoals van Beunder uit 1979171 en ADC uit 2006172 (voor 

ligging, zie Figuur 5.1). In de aangrenzende werkput van RAAP zijn in 2010/2011 ook 

verschillende palenclusters aangetroffen (Figuur 7.9). Ofschoon de relatief kleine 

omvang van het onderzoek het lastig maakt om duidelijke patronen te herkennen, zou 

men de palenstrook (althans indien daadwerkelijk sprake is van een aansluiting) in de 

noordelijke lijn verder kunnen volgen. Een afbuiging meer richting het noordwesten 

behoort op grond van de bevindingen van RAAP echter ook tot de mogelijkheden: 

structuren I en II (Figuur 7.9). Helaas is het overgangsgebied waar alle paalstructuren 

en de castellumwal elkaar zouden moeten kruisen, verstoord.

De palenstrook vertoont een enigszins grillige begrenzing. Mogelijk is dit het 

resultaat van verschillende reparatiefasen. In het zuiden lijkt ook de loop van de 

strook zelf grillig, juist daar waar de palencluster een onderbreking toont als gevolg 

van recente ingravingen van kabels en leidingen. Ondanks de verstoring valt toch op 

dat palenstroken aan weerszijden niet op een lijn liggen (STR 1 en 10). Hieruit kan 

men afleiden dat de palenstrook in oorsprong wel aansloot, maar dan wel met een 

flauwe bocht; of dat ook in oorsprong sprake geweest moet zijn van twee gescheiden 

palenstroken met een tussenliggende opening.  

Datering
Het aardewerk dat de AWN ter hoogte van de palenstrook heeft gevonden, is in 

combinatie met dat van (de ondergrond van de) de aangrenzende vloer (centrale 

zone, AWN-Fase 2) in de periode 70-90 n. Chr. te plaatsen. Een scherf die specifiek aan 

de oostelijke palenstrook is te koppelen, namelijk ter hoogte van een laag die tegen 

deze beschoeiing is gestort, wijst als enige op een jongere datering: 150-200 n. Chr.173  
14C-datering van één van de palen uit het AWN-onderzoek plaatst de palenstrook 

daarentegen weer verder terug in de tijd: tussen 4 en 69 n. Chr.174  

Tijdens het Archol-onderzoek zijn vier monsters van es en een van eik uit de oostelijke 

palenstrook (STR 1) dendrochronologisch onderzocht. Slechts één van de essen en een 

eik bleken geschikt voor datering. Dit leverde voor de eik (v. 1345) een kap in de herfst/

winter van 57-58 n.  Chr. en voor de es (v. 1287) een kap in de herfst/winter van 117/118 

n. Chr. (Tabel 7.2 en Figuur 7.7). De AWN-datering van de relatief jonge scherf (150-200 

n. Chr.) uit de laag die tegen de palenstrook is gestort, lijkt met deze datering beter te 

verklaren; het gat tussen beide is in ieder geval verkleind. Deze dateringen lijken op 

een lange gebruiksfase met reparaties te wijzen voor de oostelijke palenstrook.

Interpretatie
Van der Kooij et al. (2013) interpreteren palenstrook als de meest oostelijk beschoeiing 

van de kadewerken op de westoever van de actieve waterloop ter hoogte van de 

Oud-Bodegraafseweg: uit de jongste fase van 70-90 n. Chr. 175Archol heeft echter 

171  Beunder 1988, 26-28.
172  Wijsenbeek 2007, 10-11.
173  Van der Kooij et al. 2013, 83.
174   Van der Kooij et al. 2013, 72.
175  Van der Kooij et al. 2013, 82-83.



Oud-BOdegraafseweg    97

geen aanwijzingen gevonden voor een actieve waterloop. Er lijkt zoals voornoemd 

eerder sprake te zijn geweest van een laagte ter hoogte van deze weg, die met 

grondverbeteringen in de vorm van aanplempingslagen en een vloer is aangevuld. 

Tijdens de Archol-opgraving leken de palen van de oostelijke palenstrook deze aan-

plempingslagen te stutten. Het AWN-onderzoek heeft echter eerder uitgewezen 

dat deze palen chronostratigrafisch jonger zijn dan deze grondverbetering zijn: de 

palen zijn namelijk door een kleilaag geslagen, die volgens de AWN zowel de centrale 

houten vloer als de onderliggende grondverbeteringen afdekt.176 De dendrochro-

nologisch jongst gedateerde paal uit de oostelijke palenstrook (herfst/winter van 

117/118 n. Chr.) die jonger  blijkt dan de onderliggende vondstlaag S5030/40 uit het 

Archol-onderzoek (40/50-70/80), lijkt dit vermoeden van de AWN te bevestigen. De 

oudste Archol-datering (57-58 n. Chr.) lijkt echter uit te wijzen dat ook 60 jaar eerder 

al een paal in de oostelijke palenstrook de grond in werd gedreven: mogelijk (kort) 

voorafgaand of bij aanvang van de ophogingen.  

Vos et al. (2016) die net als Archol afzien van (de interpretatie van) een beschoeiing van 

een actieve waterloop, associëren de oostelijke palenstrook met een nog jongere fase 

(jonger dan 117/118 n. Chr.) van het castellum. Zij interpreteren de palen namelijk als de 

funderingen van een stenen muur: de resten van een steenbouwfase, die vermoedelijk 

vooraf is gegaan door een algehele ophoging van het terrein. Vos et al. (2016) 

koppelen de palenstrook langs de zuidwest- noordoost gerichte Oud-Bodegraafseweg 

aan een haaks hierop gerichte palenstrook die noordoostelijk, ten noorden van het 

poortgebouw is aangetroffen door de AWN in 1995. De twee palenstroken zouden 

in dat geval samen de noordwesthoek van de jongste steenbouwfase van het 

castellum vormen.177 Afgezien van de datering van de scherf (uit 150-200 n. Chr.) die 

in de stortlaag tegen de oostelijke palencluster is gevonden, passen de voornoemde 
14C-datering van de AWN (4-69 n. Chr.) en met name de scherpe dendrochronologische 

datering van 57/58 en 117-118 n. Chr. niet goed bij deze hypothese. De omslag naar 

steenbouw vindt immers over het algemeen pas later in de 2e eeuw, met name na 160, 

plaats in de Nederlandse castella178. Los van dit tegenargument valt op dat buiten de 

paalfunderingen geen aanwijzingen zijn gevonden voor een steenmuur. Zelfs indien 

met rekening houdt met een aftopping van het in oorsprong hoger gelegen loopniveau 

van het castellum in de steenbouwfase, zou men toch in de top van de funderingen 

en in omliggende depressies – waar inmiddels gedurende verschillende onderzoek 

wel aardewerk en ander nederzettingsafval uit de veronderstelde bewoningsfase is 

aangetroffen – fragmenten van het muurwerk verwachten. 

Indien men de palenstrook tot in het uiterste noorden van de Archol-opgraving 

doortrekt, valt op dat deze de loop van de Oud-Bodegraafseweg lijkt te volgen. 

Waarnemingen van soortgelijke palenclusters in combinatie met Romeins keramiek 

langs deze weg, zowel ten noorden als ten zuiden van het onderhavige onderzoek, 

lijken hier ook op te wijzen (zie ook paragraaf 5.2.2 en 5.4.2). 

Zoals de AWN reeds heeft geïnterpreteerd, lijkt een dergelijke ruimtelijke associatie 

met de Oud-Bodegraafseweg op wateractiviteiten (de Oude Bodegrave) binnen deze 

zone te wijzen gedurende de Romeinse tijd.  Eerder is al aangetoond dat weliswaar 

geen actieve waterloop in de hoofdfase van het castellum (40-70 n. Chr.) gestroomd 

kan hebben;  er zijn binnen het aangrenzende onderzoek van RAAP wel aanwijzingen 

gevonden dat in de loop van de Romeinse tijd sprake is van enige waterinvloed, 

waarbij in de lage delen van de directe omgeving sedimentatie heeft plaatsgevonden: 

restgeulafzettingen in een verlandingsfase.179 De kleilaag die de vloerresten van 

176  Van der Kooij et al. 2013, 73.
177  Vos et al. 2016, 63-66.
178  Chorus 2017, 22.
179  Jansen 2018, 21-24 en 50-51.
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de westelijke en centrale zone afdekt, is wellicht ook in dit licht te interpreteren, 

echter niet zozeer als natuurlijk sediment maar als ophoging in reactie op dergelijke 

waterinvloeden. Pollenonderzoek heeft binnen dit pakket namelijk sporen van een 

schimmel opgeleverd, die duidelijk op een geroerd oorsprong wijzen (paragraaf 

7.7.3). Het terrein moet na de hoofdbewoning van het castellum (40-70) opgehoogd 

zijn; in het aangrenzende onderzoek van RAAP zijn zelfs aanwijzingen voor sporen 

binnen soortgelijke ophogingslagen gevonden. Er lijkt nog sprake van bewoning na 

de militaire hoofdfase van de vindplaats die nog binnen de 1e eeuw is te plaatsen.180 

In het onderzoek van Archol blijken dergelijke aanwijzingen voor een hoger en jonger 

Romeins niveau zich te beperken tot de depressie van een houtskoolrijke vondstlaag in 

de top van het ophogingspakket, aangetroffen in het zuidwesten langs de westwand 

van de opgraving S5015, zie paragraaf 7.1.1). Het ligt voor de hand dat de ophoging uit 

de verschillende onderzoeken als een reactie is te beschouwen op de enige vernatting 

in de omgeving: deze vernatting kan plaats hebben gevonden via de Oude Rijn in het 

noorden en/of via de laagte van de voormalige waterloop ter hoogte van de Oud-

Bodegraafseweg (ook vanuit het achterland). Wellicht is binnen de context van een 

dergelijke vernatting gedurende de loop van de Romeinse tijd ook de palenstrook langs 

de Oud-Bodegraafseweg te interpreteren: in combinatie met het ophogingspakket 

hield deze palenstrook de met regelmaat terugkerende vernatting (ook na de castel-

lumbewoning) via de laagte van de verlande Oude Bodegrave binnen de perken.

7.1.5 Noordelijke zone met palenclusters

Beschrijving
Naast de oostelijke zone vallen ook in het uiterste noorden van het terrein 

palenclusters op (Figuur 7.4en Figuur 7.9). De palen zijn aangetroffen op een diepte 

van 2,1-2,3 m – NAP. Binnen het palenpatroon zijn verschillende clusters aan te wijzen 

die op hun beurt aan lijken te sluiten op andere palenclusters van de aangrenzende 

onderzoeken van BAAC  en RAAP.  Hierbij lijken de clusters in twee hoofdoriëntaties in 

te delen: twee noordwest-zuidoost gerichte palenclusters (STR 21 en 22, aansluitend 

op structuur II van RAAP), haaks op de put, en enkele clusters die meer diagonaal 

vanuit het noordwesten naar het zuidoosten op de Oud-Bodegraafseweg aan lijken te 

sluiten; mogelijk deels zelfs op de voornoemde oostelijke palencluster (samen STR 2, 

aansluitend op structuren I en II van RAAP,  Figuur 7.9; ook zie paragraaf 7 1.4).

Ook voor de andere palenclusters (STR 21 en 22) die meer haaks op de put zijn gericht, 

lijkt een ruimtelijke relatie met een ander onderzoek aan te wijzen: de palencluster 

is te koppelen aan de palenzwerm die even ten noorden van het poortgebouw uit de 

AWN-opgraving uit 1995 is blootgelegd: de zone met beschoeiingspalen van de Oude 

Rijn (Figuur 7.8).

Datering
Afgezien van enkele vondsten Romeins aardewerk zijn uit de verschillende 

voornoemde onderzoeken van de noordelijke palenclusters geen nauwkeurige (14C- of 

dendrochronologische) dateringen beschikbaar.

Interpretatie
Bij de koppeling van de palenclusters haaks op de put (STR 21 en 22) aan de 

palenzwerm ten oosten valt nog een overeenkomst op: indien men de parallelle wal 

die daar aan de westzijde van het poortgebouw aansluit richting het westen doortrekt, 

180  Jansen 2018, 41-41.
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vormt deze een scheiding tussen de clustering van liggend en staand hout (westelijke 

en centrale zone) aan de zuidzijde enerzijds en de palenclusters van STR 2, 21 en 22 in 

het noorden anderzijds (Figuur 7.8 en Figuur 7.9). De noordelijke palenclusters liggen 

dan, althans bij gelijktijdig gebruik, buiten het castellum. De palen in het noorden 

zijn dan net als hun oostelijke tegenhangers aan de noordzijde van het poortgebouw 

te beschouwen als versteviging van de zuidelijke oeverzone van de Oude Rijn in de 

Romeinse tijd. RAAP heeft bij proefsleuvenonderzoek in 2005 de loop van deze Rijn 

even ten oosten op deze lijn aangesneden (voor ligging, zie Figuur 5.1 onderzoek RAAP 

2005; zie ook paragraaf 5.6).

7.1.6 Interpretatie en fasering van de vindplaats uit de Romeinse tijd

Voorfase van het castellum: ca. 20-50 n. Chr.
Het gehele aardewerkcomplex lijkt in combinatie met de vroege munten (vooral 

Caligula) de eerste Romeinse activiteiten na 40 te plaatsen, tussen 40 en 50. De 

oudste dendrochronologische datering van een van de palenrijen langs een looppad 

in het westen lijkt de vroegste bewoning zelfs nog verder terug in de tijd te plaatsen 

tot in herfst/winter van 19/20. Het patroon van de palenrijen aan weerszijden van het 

pad wijst bovendien op verschillende reparatiefasen. Twee aanvullende dendrochro-

nologische dateringen hebben aangetoond dat in de herfst/winter 33-34 n. Chr. nog 

reparaties hebben plaatsgevonden 

Als in deze periode van c. 20-50 n. Chr. al sprake was van bewoning, hoeft deze 

niet per se in de context van een castellum te worden bezien. In dit licht valt op dat 

de oriëntatie van het looppad ook afwijkt van die van de overige houtresten van 

het castellum, zoals het poortgebouw met wal en de vermoede barakken. Het ligt 

dan ook meer voor de hand dat de vroegste resten een voorfase van het castellum 

vertegenwoordigen, waarin het terrein voor het eerst bewoonbaar is gemaakt en 

mogelijk een kleine legereenheid hier in een kleiner, meer tijdelijk militair complex was 

gestationeerd.

Bewoningsfasen van het castellum: ca. 50-70 n. Chr.
Nog een kanttekening bij een vroege datering (40-50) van het castellum is de relatief 

kleine hoeveelheid scherven afkomstig uit de opgraving van Archol: in totaal 323 

stuks. Indien men het grotere complex aardewerk (N= 2745) van de AWN-opgraving 

op dezelfde locatie beschouwt, dan valt onder andere in de terra sigillata eerder 

een duidelijk zwaartepunt tussen 50 en 70 n. Chr. op. Ofschoon ook voor deze 

periode pas vanaf de herfst/winter van 58-59 en maart/april 59 (STR 12) concrete 

dendrochronologische dateringen beschikbaar zijn, ligt het dan ook voor de hand 

om de eerste inrichting en bewoning van het castellum rond 50 te plaatsen. De 

westelijke barakken met vloer daarbuiten zijn vermoedelijk al vanaf de beginfase te 

plaatsen. Vermoedelijk is het castellum in deze beginfase nog geen 10 jaar in gebruik 

geweest. Dendrochronologische dateringen uit 61 n. Chr. van funderingspalen 

uit de reparatiesporen van het poortgebouw (van de AWN-opgraving uit 1995) 

enerzijds en uit de herfst/winter van 57/58 tot en met het voorjaar van 59 n. Chr. van 

funderingspalen (tegen de noordelijke wal en ter hoogte van de oostelijke aanplem-

pingslagen van het Archol-onderzoek) anderzijds lijken uit te wijzen dat tussen 57/58 

en 61 n. Chr. diverse bouwwerken van het castellum zijn gerepareerd. Aangezien 

aanwijzingen voor een drastische verandering van de castellumomvang vooralsnog 

ontbreken, kan men voor beide fasen van het castellum (ca. 50-58 en 58-70) uitgaan 

van eenzelfde opzet van wallen en poorten.
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Rekening houdend met een gelijktijdig gebruik van de barakken en het poortgebouw 

(zij het in Fase 1 of 2) is de omvang van het castellum bij benadering te bepalen, al blijft 

het giswerk. Uitgaande van de onderlinge afstand en positie van het poortgebouw 

en de barakken, een symmetrische lay out van het castellum, een intervallum (weg 

langs de binnenzijde van de wal) en kruisende wegen daarbinnen, is een omvang 

van ca. 120 x 90 te reconstrueren (Figuur 7.12). De combinatie van de verschillende 

onderzoeken wijst uit dat de noordwesthoek van het castellum vermoedelijk was 

ingericht met barakken voor de soldaten. In dat geval zijn tijdens het onderzoek van 

Archol en de AWN de vloeren en staanders en liggers van een gebouw van minimaal 

28 x 4,75 m met 10-11 soldatenvertrekken aangesneden. Uitgaande van de lay out van 

castella waren in diezelfde noordwesthoek vermoedelijk nog een tot twee barakken 

gegroepeerd aanwezig; er was in ieder geval nog ruimte voor twee. Een palenrij (STR 

3) die in dezelfde hoek (maar meer naar noorden) van het castellum is gevonden, 

haaks op de wal kan de aanzet van een tweede type bouwwerk zijn: een aanbouw 

tegen deze omwalling (Figuur 7.9). De aard (bijvoorbeeld een trapconstructie of toren) 

is niet bekend Opvallend is wel dat de paalkuilen van dit bouwwerk overeenkomsten 

vertonen met die van het poortgebouw: ze bevatten nog houtsnippers van het 

bewerkingsproces van de zware palen. Het hout van de palenrij bleek echter niet 

geschikt voor datering om deze koppeling te staven. Een concrete koppeling is wel 

te maken tussen het poortgebouw en de palenrij (STR 12) die langs de oostzijde van 

het Archol-onderzoek is gevonden, parallel aan de Oud-Bodegraafseweg (Figuur 

7.9). Dendrochronologisch onderzoek plaatst de kap van een boom voor deze 

constructie in maart/april van het jaar 59 n. Chr.: deze komt dicht bij de datering van 

de funderingspalen van het poortgebouw van der AWN-opgraving uit 1995 (61 n. 

Chr.), zeker als men er rekening mee houdt dat deze laatste datering vermoedelijk 

betrekking heeft op een reparatiefase.181 Het lijkt hier om een of twee kort op elkaar 

volgende bouwfasen te gaan.

Het aardewerk van de verschillende onderzoeken in het onderzoeksgebied wijst uit 

dat de bewoning van het castellum rond 70 ophoudt. De AWN plaatst het einde van 

het poortgebouw ook rond deze tijd. Het ligt immers voor de hand om dit einde 

te koppelen aan de opstand van de Bataven in 69/70, gezien de brandlaag die de 

vindplaats van poortgebouw en aangrenzende Rijnbeschoeiingen afdekt. Concrete 

aanwijzingen voor een dergelijke ouderdom van de laag ontbreken daar echter. In het 

geval van Bodegraven kan een steeds terugkerende overlast van vernatting (zelfs al 

vond deze zonder sterke overstromingen plaats) ook een rol hebben gespeeld bij de 

beslissing om de bewoning van het castellum na de opstand niet voort te zetten en af 

te zien van een wederopbouw.

Bewoning na het castellum: vanaf ca. 70 tot in de 2e eeuw n. Chr.
Het Archol-onderzoek toont geen duidelijke sporen of vondsten uit de periode na 

70. Dit kan echter deels voortkomen uit de beperkingen van de begeleiding en de 

relatief kleine hoeveelheid aardewerk. Het AWN-onderzoek uit 1996, maar ook 

andere omliggende /overlappende onderzoeken (BAAC en vooral AWN, RAAP) wijzen 

direct en indirect nog op bewoning van het onderzoeksgebied na 70 tot in de 2e 

eeuw. Aanwijzingen voor een militaire aanwezigheid zijn er voor deze periode niet; 

de aard van de bewoning is sowieso niet duidelijk, omdat het veelal om vondst- en 

verspoelingslagen gaat zonder concrete bewoningssporen.182 Wel duidelijk is dat in 

de loop van de Romeinse tijd, kort voor de bewoning maar mogelijk ook nog tijdens 

(ondanks aanplempingen) en na het verlaten van het castellum rond 70, sprake 

181  Chorus (proefschrift), in voorbereiding.
182  Jansen 2018, 21-28 en 50-51.
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moet zijn geweest van enige vernatting.  In dit licht zijn de palen die in 117-118 n. 

Chr. langs de laagte van de Oud-Bodegraafseweg en palen die volgens jongste 

dateringen mogelijk ook rond die tijd langs de Oude Rijn zijn geslagen, als tegen-

maatregelen te beschouwen. Dergelijk maatregelen werken pas in goed in combinatie 

met ophogingen. Kort na 70 moet het terrein dan ook opgehoogd zijn, getuige de 

antropogene laag S5010 die het castellumniveau afdekt. De hernieuwde investering in 

het ophogen en verstevigen van de grond in de strijd tegen vernatting is vermoedelijk 

nog aan een tweede bewoningsfase in de Romeinse tijd te koppelen. In deze fase 

is geen sprake meer van een castellum. Het blijkt eerder te gaan om een sterk 

geromaniseerde bewoning, waarvan de kern ter hoogte van het AH-terrein zou moeten 

liggen volgens de waarnemingen van Van der Most (zie paragraaf 5.7.2).

 

Oud-Bodegraafse weg

Oude Rijn loop Romeinse tijd

Liggend hout + palen

Castellum, opgegraven poort + omwalling

Castellum, mogelijke omvang
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Fig. 7.12
Reconstructie van de omvang van het castel-
lum van Bodegraven met (eerste aanzet tot 
de) barakken en de loop van de beschoeide 
Oude Rijn daarbuiten, op grond van AWN-
opgraving van het poortgebouw uit 1995 
(rechts) en het Archol-onderzoek uit 2017 
(links).
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7.2 Hout

K. Hänninen (analyse hout)

P. Doeve en E. Jansma (analyse dendrochronologie)

7.2.1 Inleiding

Tijdens de opgraving zijn voornamelijk resten uit de Romeinse tijd aangetroffen. Het 

gaat om houtresten en grondsporen (verkleuringen in de bodem). Het hout is door 

Archol onderverdeeld in losse palen, planken, rijen stutpalen, vloeren en overig hout. 

Deze laatste categorie bestaat uit enkele kleine zones met takjes/twijgen, waarvan de 

functie vooralsnog onduidelijk is. 

De houtvondsten zijn in de evaluatiefase, kort na afronding van het veldwerk, op basis 

van hun oriëntatie in meerdere structuren ingedeeld (zie ook paragraaf 7.1 en Figuur 

7.9). Deze indeling vormde het uitgangspunt voor de analyse van het hout. Uit het 

Programma van Eisen183 en het evaluatierapport184 zijn voor het houtonderzoek de 

volgende vragen gedestilleerd:

-  Wat is de datering van de sporen?

-   Zijn er meerdere fasen aan te wijzen?

-  Van welke soorten bomen is het aangetroffen hout afkomstig? Waar kwam het hout 

vandaan?

-   Welke informatie levert het vondstmateriaal over de grondstofvoorziening, 

voedseleconomie en handelscontacten? 

Daarnaast kan op basis van houtonderzoek informatie worden verkregen over de 

houtbewerking, gebruikte gereedschappen en de kwaliteit van het hout.

Om de vragen goed te kunnen beantwoorden, zullen de resultaten kort vergeleken 

worden met de grondsporen en het houtwerk bij andere onderzochte castella. Alvorens 

over te gaan op de beschrijving van de analyseresultaten wordt in de volgende 

paragraaf eerst de methodiek van het houtonderzoek belicht.

7.2.2 Methode

Veldwerk

K. Hänninen

Omdat veel houtvondsten werden verwacht, is het archeologisch onderzoek 

begeleid door een team houtspecialisten van de Universiteit Leiden (E. van Hees) 

en BIAX-Consult (K. Hänninen, C. Vermeeren & Y. Vorst). De bedoeling was om al 

het aangetroffen hout te onderzoeken. Het werk in het veld werd echter soms sterk 

bemoeilijkt door slechte weersomstandigheden en vaak ook door de beperkingen 

in zowel tijd als werkruimte als gevolg van de uitvoering volgens de variant van een 

archeologische begeleiding. Ook konden vanwege de beperkte waarnemingsdiepten, 

namelijk tot de onderkant van de beoogde de nieuwbouw (met het oog op in situ 

behoud van onderliggende lagen), slechts de bovenste delen van het staande hout 

bemonsterd worden. Hierdoor ontbreekt veelal informatie over paalpunten. Al met al 

is hierdoor slechts een deel van het hout onderzocht, waarbij de selectie op basis van 

praktische overwegingen tot stand kwam.

183  Stiller 2016.
184  Goossens en Van der Leije 2017.
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Het veldwerk bestond uit het beschrijven en het, indien op het oog mogelijk, 

determineren van de houtvondsten.185  Van vullingen die rijk waren aan houtsnippers 

en/of takken zijn monsters genomen voor nader onderzoek in het laboratorium. 

Ook de stukken die niet op het oog gedetermineerd konden worden, alsmede de 

voor dendrochronologisch onderzoek geschikte stukken zijn meegenomen naar het 

laboratorium, deels in de vorm van monsters. In totaal gaat het om 629 stukken 

hout.186 

 

Laboratoriumonderzoek van het hout

K. Hänninen

In het laboratorium is (een selectie van) het hout gedetermineerd met behulp van een 

doorvallend-lichtmicroscoop met vergrotingen tot 500x.187  Hierbij worden doorsneden 

gemaakt in drie richtingen ten opzichte van de groeirichting van de boom (dwars, 

radiaal en tangentiaal). Determinatie vindt plaats aan de hand van het werk van 

Schweingruber (zie determinatielijst Bijlage IVa met uitleg in Bijlage IVb).188  Daarnaast 

is informatie genoteerd over de afmetingen, boomdeel (stamcode, zie codering Bijlage 

IVc), aantal jaarringen (geschiktheid voor dendrochronologisch onderzoek) en bewer-

kingssporen.

Er zijn twee mogelijkheden om hout te dateren, koolstofdatering (14C) en dendro-

chronologie. Voor eerstgenoemde methode dienen de laatst gegroeide jaarringen van 

primair gebruikt hout geselecteerd te worden. Voor datering met behulp van dendro-

chronologie is hout met minimaal zestig jaarringen nodig. Geschikte houtsoorten zijn 

bijvoorbeeld eik of naaldhoutsoorten. De precisie van de datering is afhankelijk van 

de aanwezigheid van de laatst gegroeide jaarring, of als deze ontbreekt, spinthout. 

Als beide ontbreken is alleen een terminus post quem-datering mogelijk. Gestreefd is 

naar de selectie van dateerbaar materiaal uit alle onderscheiden structuren. De selectie 

van dendrochronologische monsters, in totaal 24 stuks, is onderzocht door P. Doeve 

(BAAC) in samenwerking met E. Jansma (RCE). Hiervan bleken er vier ongeschikt. Van 

de geschikte monsters hebben er tien uiteindelijk een datering opgeleverd (zie Bijlage 

XII).

Laboratoriumonderzoek van de dendrochronologische monsters

P. Doeve en E. Jansma

Metingen
Van 24 de geselecteerde houtmonsters bleken 18 geschikt voor nadere analyse. 

Uiteindelijk zijn hiervan 14 monsters geselecteerd voor analyse (zie Tabel 7.2). De 

houtmonsters zijn met een dubbelzijdig scheermesje geprepareerd om de celstructuur 

zichtbaar te maken. De houtsoort is gedetermineerd op basis van de anatomische 

kenmerken.  De jaarringbreedten zijn microscopisch opgemeten met behulp van een 

dendrochronologische meettafel van SCIEM met een resolutie van 0,01 mm. Met 

krijtpoeder is incidenteel de zichtbaarheid van het jaarringenpatroon verbeterd. Bij de 

185  Alleen bepaalde kringporige houtsoorten, zoals eik en es, zijn op het oog te determineren.
186  Dit is inclusief een stuk recent naaldhout (S294). De gemaakte berekeningen zijn zonder dit stuk.
187  In totaal zijn ondanks de beperkingen van de archeologische begeleiding tijdens de registratie uiteindelijk 

toch 504 van de 628 stukken (80%) in het veld en vooral aansluitend bij de uitwerking gedetermineerd. 
Waarschijnlijk gaat het bij de niet gedetermineerde stukken om verspreidporig hout, omdat de meeste stuk-
ken van kringporige soorten, zoals eik en es op het oog zullen zijn gedetermineerd. De determinaties zijn 
verricht door E. van Hees (Universiteit Leiden) en K. Hänninen (Biax-Consult). In de afrondingsfase heeft ook 
Y. van Amerongen (Archol) een bijdrage aan de determinatie en selectie van monsters voor dendrochronolo-
gische datering geleverd.

188  Schweingruber 1982.
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monsters van eik en es is gekeken of de wankant – de laatste jaarring direct onder de 

bast – aanwezig is. 

Bij de metingen aan eikenhout is onderscheid gemaakt tussen het donkere kernhout 

en het lichtere spinthout (Figuur 7.13). Identificatie van spinthout is bij essenhout is niet 

mogelijk. Spinthout is een smalle zone ‘levend hout’ direct onder de bast. Vervormde 

spint(hout)ringen aan de buitenzijde van het hout, door verdroging of verdrukking, zijn 

niet gemeten maar geteld.

Vaststelling van het sterfjaar van de boom
Indien de wankant bij eikenhout en essenhout aanwezig is, kan het sterfjaar exact 

worden bepaald. Identificatie van de ontwikkeling van het voorjaars- en najaarshout 

in de wankantring is onderzocht om het kapseizoen te bepalen. Indien bij essenhout 

de wankant ontbreekt, kan enkel het vroegst mogelijk kapjaar worden bepaald, een 

terminus post-quem datering.

Groepering en datering
Indien meerdere radialen aan één monster zijn gemeten, zijn deze gemiddeld tot één 

meetreeks. Onderlinge vergelijkingen tussen meetreeksen zijn uitgevoerd om bomen 

en/of te identificeren. Een visuele beoordeling van de lage-frequentievariaties is mede 

bepalend voor de identificatie van hout afkomstig uit dezelfde boom of boomgroep. 

Een absolute datering van de jaarringen in het hout is vastgesteld met het dendrochro-

nologisch softwareprogramma PAST5 door vergelijkingen van de meetreeksen met de 

referentiekalenders van BAAC en de RCE uit te voeren. De kwaliteit van de berekende 

chronologische posities van het onderzochte materiaal ten opzichte van de gebruikte 

referenties is visueel beoordeeld. Voor nadere uitleg over de methodiek van onder 

andere de onderlinge vergelijkingen van meetreeksen en de gehanteerde dateringsva-

riabelen, zie Bijlage XII).

Figuur 7.13 
Dwarsdoorsnede van een monster van eik 
met duidelijk onderscheid tussen het kern-
hout, spinthout en de bast De uitsnede toont 
een microscopische opname van de jaar-
ringen van eik (uit: Doeve en Jansma 2019, 
afbeelding 1, 4).
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7.2.3 Resultaten

K. Hänninen (analyse hout)

P. Doeve en E. Jansma (dendrochronologische dateringen)

Algemeen
De conservering was over het algemeen matig tot goed, afhankelijk van de 

diepteligging en de blootstellingsduur aan de lucht na het vrij leggen van het hout. 

Een deel van het hout, voornamelijk essen en enkele eiken, bleek geschikt voor den-

drochronologisch onderzoek. Een selectie van 14 daarvan is ook nader onderzocht. 

De dateringsresultaten zijn weergegeven in Tabel 7.2. Nu volgt een bespreking van 

de bevindingen van de houtanalye en dendrochronologische dateringen per structuur 

(voor ligging structuren, zie Figuur 7.9; voor nader uitleg zie paragraaf 7.1). Bij de 

beschrijving wordt ook verwezen naar structuurnummers uit de AWN-opgraving uit 

1996 (zie Figuur 5.12)

Structuur 1 en 10
Structuur 1 en 1o liggen in elkaars verlengde. Samen vormen ze een langgerekte, zuid-

west-noordoost gerichte cluster van stutpalen parallel aan de Oud-Bodegraafseweg 

(volgens de AWN hier tevens mogelijk het tracé van een Romeinse geul). Gezien deze 

ligging en de schuine stelling van de palen (onderkant richting het noordwesten en 

bovenkant richting het noordoosten) leek de interpretatie van een beschoeiing zoals 

door de AWN is geopperd, eerst aannemelijk.189  Aangezien concrete aanwijzingen 

voor een aangrenzende geul aan de oostzijde ontbreken in het onderhavige onderzoek, 

wordt vooralsnog de meer neutrale term stutpalen gehanteerd. Tegen de westelijke 

zijde van de palen zijn in ieder geval duidelijk enkele ophogings- of aanplempingslagen 

met vondstmateriaal aanwezig; aan de oostelijke zijde bevindt zich schone, slappere 

rivierklei. In het veld is waargenomen dat er om de 2-3 m zware, vierkante eiken palen 

zijn aangetroffen die de fundering van een constructie moeten vormen. Onduidelijk 

is nog of deze rechtstreeks met de rijen stutpalen in verband staan. Op basis van de 

houtdata vallen de eiken echter in twee clusters binnen structuur 1 en zijn ze gemaakt 

van rondhout (GV 1, zie uitleg bijlage IVb).

Van structuur 1 zijn 118 stukken onderzocht. Het gaat om els (Alnus, 51x+1cf), es 

(Fraxinus excelsior, 33x), eik (Quercus, 11x+1cf), iep (Ulmus, 13x) en een mogelijke 

berk (cf. Betula, 1x). Zeven stukken zijn niet gedetermineerd. De meeste palen 

zijn gemaakt van rondhout (GV 1), de diameters liggen tussen 7,5 en 16 cm. In één 

geval is een vierzijdig gerechte balk uit een halve essenstam (GV 10) van 19x13 cm 

gebruikt (v. 1307). Overeenkomend met deze structuur is de jongste beschoeiing van 

de AWN-opgraving (AWN-structuur 6). Hierin zijn els (25x), es (7x), eik (4x) en iep 

(3x) aangetroffen. 190 De soorten komen goed overeen met wat in dit onderzoek is 

gevonden. 

Van de meeste stukken konden geen punten worden beschreven omdat deze zich 

te diep in de grond bevonden en niet konden worden opgegraven (behoud in situ). 

Uitzondering zijn drie palen uit S322: één had een eenzijdige punt en twee hadden een 

vierzijdige punt, alle met kapsporen van een ijzeren bijl. Mogelijk zijn palen ontschorst 

met een schilmes. Van structuur 10 is het hout niet onderzocht.

189  Van der Kooij et al. 2003, 68-71. 
190  Van der Kooij et al. 2013, 70-72.
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Dendrochronologisch onderzoek wijst op verschillende bouwfasen voor structuur 1. 

Het onderzoek heeft een datering opgeleverd met een kapjaar in herfst/winter 117-118 

n. Chr. voor een es (v. 1287,) en een kap in de herfst/winter van 57-58 n. Chr. voor een 

eik (v. 1345, Figuur 7.14). Twee monsters uit structuur 1 bleken niet te dateren.191

Structuur 2, 21 en 22
Structuur 22 bestaat uit enkele palen die in het noordelijke deel van het plangebied 

loodrecht staan op de palen van structuur 1. Ten noorden van deze structuur liggen de 

palenzwermen van de structuren 21 en 2. Deze zwermen bevinden zich buiten (aan 

de noordzijde) van het castellum; mogelijk hebben de palen daar deels de oever van 

191  Doeve en Jansma 2019 (zie bijlage XII).

Figuur 7.14 
Doorsnede van houtmonster v. 1344 (eik) (uit: 
Doeve en Jansma 2019, afbeelding 2,11). 
Boven: links het donkere kernhout gedeel-
telijk geprepareerd met krijtpoeder en rechts 
een zone met het lichtere spinthout en de 
wankant. 
Onder: Een microscopische detailopname van 
de wankant (v.1344), met de voorjaarsvaten 
(rode pijl) in het vroege voorjaar van 59 n. Chr. 
De witte lijnen markeren de grens van een 
nieuw groeijaar. 
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de Oude Rijn beschoeid. Het onderzochte hout is afkomstig uit structuur 21. Er zijn 

elf stukken van onderzocht, waarvan er tien ook zijn gedetermineerd. Vier palen zijn 

gemaakt van elzenhout met diameters van 8,5 tot 13 cm, drie palen van essenhout 

en één van eiken met diameters van 10 cm en één paal van een 6 cm dikke wilg. Het 

laatste stuk betreft een stuk uit een grotere stam (GV 17) van 4x2 cm doorsnede. In de 

meeste gevallen gaat het om rondhout.

Dendrochronologisch onderzoek van twee houtmonsters uit structuur 21 (v. 1063 en 

1065) heeft geen datering opgeleverd.192

Structuur 3
Structuur 3 bevindt zich in de noordwesthoek van het castellum en bestaat uit drie 

houten palen die in ca. 65 cm diepe paalkuilen met diameters van ca. 60 cm staan. 

De paalkuilen zijn volledig met houtbewerkingsafval opgevuld (Figuur 7.15). De palen 

liggen 1,5 en 2,3 m uit elkaar. De structuur ligt in lijn met structuur 9. Op het eerste 

gezicht zou de structuur in combinatie met de palenrijen van structuren 7, 8 en 9 de 

begrenzing van een pad kunnen vormen (in de bocht). De palen van structuur 3 wijken 

echter af met een dikkere diameter en de opvulling van de paalkuil (houtsnippers). 

Bovendien lijken ze samen in een lijn haaks op de (veronderstelde) noordelijke wal van 

het castellum te staan. Dit alles doet eerder vermoeden dat palen tot een afzonderlijke 

structuur behoren: vermoedelijk een (gebouw)constructie die tegen de noordelijke 

wal is gebouwd (Figuur 7.9). Een vervolg van deze structuur ligt mogelijk buiten de 

opgravingsgrens (aan de westzijde).

Vondstnummer 1176 uit spoor S131 is een rondhouten paal (GV 1) van els met een 

diameter van 30 cm. Hij is tweezijdig aangepunt (puntvorm 2) over een lengte van 10 

cm. Op de punt is een kapspoor aanwezig van een vrij rechte bijl met een bladbreedte 

van ca. 9 cm. Uit de met bewerkingsafval gevulde paalkuil (S130, v.1113 en v.1114) 

zijn 76 fragmenten gedetermineerd. Het grootste deel is van els (56x), daarnaast zijn 

fragmenten esdoorn (9x), es (6x) en wilg (2x) aangetroffen. Drie stukken, waarvan 

twee schorsfragmenten, waren niet te determineren Op dertig stukken zijn kapsporen 

waargenomen. Ze kunnen in drie typen worden onderverdeeld: type A heeft vlakke 

kapsporen, type B bestaat voornamelijk uit grote brokken met rechte hoeken, type C 

betreft vlakke spaanders zonder kapsporen (Figuur 7.16). Van type B is niet duidelijk 

met welk gereedschap het hout is bewerkt, voor de types A en C is een vlakke bijl het 

meest waarschijnlijk. Paal S81/132 betreft rondhout met een diameter van 21 cm en is 

niet gedetermineerd.193  Uit de paalkuil (S79/134) zijn vijftig stukken bewerkingsafval 

onderzocht: (mogelijk) els (37x), es (4x), esdoorn (2x), wilg (1x) en niet te determineren 

hout (6x). Op zeven stukken zijn kapsporen waargenomen. 

De derde paal, S127, een vierzijdig gerechte balk door het hart van de stam (GV 

9), staat iets scheef in de kuil en heeft een diameter van 38 cm. De paal is niet 

gedetermineerd.194  Uit de paalkuil S128 is geen monster genomen.

Het hout uit structuur 3 bleek niet geschikt voor dendrochronologisch onderzoek.

192  Doeve en Jansma 2019 (zie bijlage XII).
193  Waarschijnlijk gaat het ook hier om elzenhout. Een kringporige houtsoort zou in het veld zijn gedetermi-

neerd en rondhout met grote diameters is in deze opgraving steeds van els.
194  Ook hier gaat het waarschijnlijk om elzenhout.
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Structuur 4
Structuur 4 betreft drie palen in het westen van de opgraving die in het verlengde 

liggen van structuur 4 van de AWN-opgraving. Deze constructie is door de toenmalige 

opgravers als lichte beschoeiing geïnterpreteerd. Volgens de nieuwe inzichten in 

paragraaf 7.1.2 is de rij direct ten zuiden en parallel aan de vermoede barakken 

gesitueerd. Van de drie rondhouten palen is er één gedetermineerd, een els met 

aangepunt callusweefsel (wondweefsel, vergroeiing) aan één zijde. Deze beschadiging 

in het hout geeft aan dat er niet erg op de kwaliteit werd gelet. De punt is driezijdig 

met een onbewerkt vlak (puntvorm 3a) en een lengte van 26 cm. De diameter van deze 

paal bedraagt 10 cm, de andere palen hebben diameters van 4 en 7 cm. 

De palen van de AWN-opgraving (AWN-structuur 4) hebben els (15x) en es (2x) 

opgeleverd.195

Het hout uit structuur 4 bleek niet geschikt voor dendrochronologisch onderzoek.

Structuur 5
Structuur 5 betreft stevige palen die zich in het zuidwesten van de opgraving bevinden: 

aan de zuidwestzijde van de vermoede barakken. Gezien het formaat van de palen 

kunnen ze deel hebben uitgemaakt van een zware constructie. In de sporen S3 en S6 

is elzen rondhout (GV 1) met een diameter van 35 cm aangetroffen. Spoor S4 bevat 

niet nader gedetermineerd naaldhout met een doorsnede van 13x10 cm gemaakt uit 

een vierzijdig gerechte stam (GV 9). In spoor S7 zijn twee stukken hout aanwezig: 

een tangentiale (GV 15) mogelijk essenhouten plank van 19x2 cm naast een vierzijdig 

gerechte elzenhouten paal (GV 9) van 17x13 cm.

Het hout uit structuur 5 bleek niet geschikt voor dendrochronologisch onderzoek.

195  Van der Kooij et al. 2003, 58-62.

Figuur 7.15 
Paal S81 in de met houtsnippers opgevulde 
paalkuil S79 van structuur 3.
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Figuur 7.16 
Verschillende typen bewerkingsafval die zijn 
te onderscheiden in de houtsnippers van 
paalkuil S131 uit structuur 3: type A heeft 
vlakke kapsporen, type B bestaat voornameli-
jk uit grote brokken met rechte hoeken, type 
C betreft vlakke spaanders zonder kapsporen 
(foto’s: BIAX-Consult).

A

B

C
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Structuur 6
Structuur 6 is het vervolg van constructie 1 van de AWN-opgraving (‘palen bebouwing’) 

in het zuidwesten van de opgraving. Volgens de nieuwe inzichten van paragraaf 7.1.2 

gaat het mogelijk om een wandpalen van de barakken. De liggende stukken (S10 

en S12) langs deze palenrij lijken bij de palen te horen en één constructie gevormd 

te hebben. Aan de zuidzijde van structuur 6 bevond zich een laag met houtsnippers 

(spoor S9, structuur 18), die bij de palenrij duidelijk ophoudt.

De negen onderzochte stukken zijn alle van elzenhout. Het betreft vierzijdig gerechte 

palen uit het hart van de stam (GV 9; 6x) en uit een halve of kwart stam (GV 10 en/of 

11; 3x). De doorsnedes variëren van 14x12 tot 22x14 cm. Het eveneens tot structuur 6 

gerekende spoor S123 dat in dezelfde lijn verder naar het noorden ligt, bevat een paal 

gemaakt van niet nader gedetermineerd mogelijk rondhout. Indien de grondvorm 

inderdaad afwijkend is, is het mogelijk dat dit spoor niet bij structuur 6 hoort. 

Het AWN-onderzoek (AWN-structuur 1) heeft elf elzen en een iep opgeleverd. 196  Dit 

komt overeen met het spectrum van dit onderzoek.

Het hout uit structuur 6 bleek niet geschikt voor dendrochronologisch onderzoek.

Structuur 7
Structuur 7 betreft enkele afbuigende dubbele palenrijen met enkele liggende 

stukken in het westen van de opgraving. Het patroon van de paalzettingen (soms 

dicht op elkaar) lijkt op verschillende reparaties te wijzen. De structuren 7, 8 en 9 

vormen mogelijk de begrenzing van een pad (in de bocht). Van structuur 7 zijn 49 

stukken beschreven en hiervan zijn er 45 gedetermineerd. Van de palen zijn er 41 van 

essenhout, 3 van els en 1 van iep. Er is rondhout (5x) voor gebruikt, maar de meeste 

stukken zijn gekliefd (GV 2-7). Vier stukken (v. 1058, 1077, 1083 en 1098) zijn gemaakt 

van een eenzijdig gerecht stuk (GV 12). De diameters van de bomen variëren van 6 

tot 23 cm. De palen zijn niet in hun geheel geborgen, zodat informatie over de punt 

ontbreekt.

Er zijn twee liggende stukken hout gevonden die bij structuur 7 worden gerekend. 

V1101 (S110) betreft een tangentiale (GV 15) elzenhouten plank. Vondstnummer V1047 

is een gekliefde (GV 7) iepenhouten plank van >80x>7x1 cm.

De vondstnummers 1045 en 1046 uit S59 betreffen vlechtwerk of mogelijk wortels. De 

stukken zijn niet nader onderzocht.

Het dendrochronologisch onderzoek wijst voor structuur 7 op minimaal twee 

bouwfasen in de palenrijen.  Het oudste kapjaar is gedateerd in de herfst/winter van 

19-20 n. Chr. (v. 1044). Twee monsters van essen (v. 1038 en v. 1043) dateren beide met 

een exact kapjaar in de herfst/winter van 33-34 n. Chr. Door het ontbreken van een 

wankant is voor v. 1036 enkel een vroegst mogelijk kapjaar bepaald, ná 23 v. Chr.197

Structuur 8
Structuur 8 is een palenrij die in het verlengde ligt van de afbuigende palen van 

structuur 7. Van de achttien stukken zijn er zestien gedetermineerd. Net als in structuur 

7 gaat het hier om gekliefd essenhout (GV 2-7). De diameters variëren van 8 tot 24 

cm. Eén stuk (v. 1178) betreft een eenzijdig gerecht fragment (GV 12). Op basis van 

het onderzochte hout is het mogelijk dat de structuren 7 en 8 tot dezelfde structuur 

behoren. 

Dendrochronologisch onderzoek aan v. 1173 heeft geen datering opgeleverd.198

196  Van der Kooij et al. 2003, 58-62.
197  Doeve en Jansma 2019 (zie bijlage XII).
198  Doeve en Jansma 2019 (zie bijlage XII).
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Structuur 9
Structuur 9 betreft een palenrij met een bocht. Hiervan zijn tien stukken beschreven, 

waarvan vijf gedetermineerd zijn. Bij deze structuur hoort ook een plakkaat van takken 

en snippers (S137), dat echter niet nader is onderzocht. 

Vijf palen zijn gemaakt van rondhout, de diameters variëren van >9 tot 19 cm. Drie 

palen zijn gekliefd (diameters 10-17 cm). De gebruikte houtsoorten zijn es (4x) en iep 

(1x). De iepen paal (V1182) is gemaakt van rondhout met een diameter van 17 cm en 

heeft een zeer fijn bewerkte punt met dertien smalle kapvlakken over een lengte van 

40 cm (Figuur 7.17). Het hart is asymmetrisch.

Omdat er relatief weinig stukken uit structuur 9 zijn onderzocht is het moeilijk om 

deze te vergelijken met de palen uit de structuren 7 en 8. Op basis van de gebruikte 

grondvormen en diameters wijken de stukken wel enigszins af, maar of dit voldoende 

is om ze tot een andere structuur te rekenen is niet duidelijk. Het kan bijvoorbeeld ook 

gaan om een afwijkende keuze van een andere maker.

Structuur 11
Structuur 11 betreft een enkele palenrij, parallel aan structuur 6 (mogelijke indeling 

barakken; AWN 3, beschoeiing volgens AWN). Hiervan zijn vier stukken onderzocht. 

Spoor S23 (v.1110) betreft een tweezijdig aangepunte (PV=2aa) elzenhouten paal met 

een diameter van 13 cm. Uit S75 komt een fragment els (v. 1031). Spoor S166 (v.1155) 

is een niet gedetermineerde rondhouten paal van 8 cm doorsnede. Het laatste stuk, 

spoor S24 (v. 1111), is niet nader onderzocht.

Het hout uit structuur 11 bleek niet geschikt voor dendrochronologisch onderzoek.

Structuur 12
Structuur 12 betreft drie (groepjes) palen in een lijn langs de Oud-Bodegraafseweg, 

vlakbij structuur 1. De meest zuidelijke paal (S286) is een es. Het middelste cluster 

bestaat uit de sporen S243, 306, 307 en 308. Het eerstgenoemde spoor betreft 

een vierzijdig gerechte eiken balk (GV 9) van ca. 20x20 cm. Spoor S306 betreft een 

rondhouten paal van iep met een grote knoest bij de punt (Figuur 7.18). De diameter 

bedraagt 17 cm. Ook S307 betreft een iepenhouten paal, verdere gegevens ontbreken. 

Het noordelijke cluster bestaat uit een viertal eiken palen die als spoor S237 zijn 

beschreven.199  Het gaat om drie gerechte stukken (GV 9) van eveneens ca.  20x20 cm 

en een stuk rondhout (GV 1) met een diameter van 20 cm.

Vondstnummer 1600 betreft een eikenhouten paal met een pen van 6x6 cm (Figuur 

7.19). Uit hetzelfde spoor komt v.1397 met eveneens een pen van 6x6 cm. Het gaat hier 

mogelijk om hergebruikt hout.

199  Er is enige onduidelijkheid over de vondstnummers binnen dit spoor. Er zijn vijf nummers, waarbij de 
omschrijving van v.1396 en v.1397 erg op elkaar lijkt en mogelijk dezelfde paal betreft. Wellicht is v.1344, een 
los dendromonster, afkomstig van één van deze vondstnummers. 

Figuur 7.17 
Aangepunt iepenhouten paal v.1182 uit S135 
van structuur 9 (foto: BIAX Consult).
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Op basis van de houtdata is moeilijk te zeggen of deze sporen tot eenzelfde structuur 

gerekend kunnen worden. Wel gaat het steeds om kwalitatief goed hout van forse 

afmetingen.

Structuur 12 is zeer nauwkeurig gedateerd. De eik met v. 1355 is gekapt in de herfst/

winter van 58-59 n. Chr. Op basis van de prille ontwikkeling van voorjaarsvaten in het 

houtmonster met v. 1344/1400, kan worden vastgesteld dat de eik is gekapt in maart/

april van het jaar 59 n. Chr.200

Structuur 13
Van structuur 13, een korte palenrij met een liggend stuk hout ter hoogte van de 

vermoede noordelijke wal, zijn acht stukken onderzocht. Van de zes rondhouten 

palen met diameters van 4 tot 6 cm zijn er vijf van elzenhout gemaakt, de zesde is 

niet gedetermineerd. Het liggende stuk hout (v.1379.1 uit S265) betreft een gevorkte 

elzenstam met een diameter van 13 cm. Het stuk is bekapt. Daarnaast zijn elzentakken 

aangetroffen (v.1379.2).

Het hout uit structuur 13 bleek niet geschikt voor dendrochronologisch onderzoek.

200  Doeve en Jansma 2019 (zie bijlage XII).

Figuur 7.18 
Iepenhouten paal v.1361 met grote knoest uit 
S306 van structuur 12 (foto: BIAX-Consult).

Figuur 7.19 
Detail van vierzijdige gerechte paal S237 met 
(in het midden) pen van 6x6 cm van structuur 
12.
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Structuur 14
Structuur 14 betreft een rij palen ter hoogte van de (binnenzijde van de) vermoede 

noordelijke wal, die parallel ligt aan structuur 2. Hiervan zijn zestien rondhouten palen 

onderzocht van es (9x), eik (4x) en els (3x) met diameters tussen 6 en 18 cm.

Het hout uit structuur 14 bleek niet geschikt voor dendrochronologisch onderzoek.

Structuur 15
Structuur 15 bestaat uit een palenrij die aansluit op een structuur 3 uit de 

AWN-opgraving. Deze palenrij is door Van der Kooij et al. 2013 als beschoeiing van 

AWN-Fase 1 geïnterpreteerd,201 maar lijkt naar de nieuwe inzichten van paragraaf 7.1.2 

mogelijk de zuidwand van barakken te vormen. Aan de binnenzijde bevindt zich een 

vloer (structuur 18). Van deze structuur zijn twee palen (S145 en S149) en een mogelijke 

balk (S194) onderzocht.202  De palen zijn gemaakt van vierzijdig gerechte stammen 

(GV 9) en meten circa 13x13 cm. Het hout is niet gedetermineerd. De mogelijke balk 

lijkt van eikenhout. Hij is meer dan 70 cm lang, de breedte varieert van 11 tot 24 cm 

en de dikte bedraagt 19 cm. Wellicht is het stuk met een kantrechtbijl bewerkt. In de 

aansluitende structuur 3 van de AWN-opgraving (oudste beschoeiing) zijn els (29x), es 

(7x), fijnspar/lariks (Picea/Larix) (1x), populier (Populus; 1x) en beuk (Fagus sylvatica; 1x) 

aangetroffen.

Tegen de palenrij zijn twee (maximaal 50 cm lange fragmenten) van planken die 

oorspronkelijk tegen de palenrij van structuur 15 waren geplaatst, bewaard. Het gaat 

om twee gekliefde stukken (G7) bijgewerkt zijn tot radiale stukken (G14).

Door het ontbreken van de wankant is structuur 15 enkel op basis van een vroegst 

mogelijk kapjaar ná 36 na Chr. te dateren (v. 1108).203

Structuur 16
Structuur 16 betreft twee planken die dwars op de richting van structuur 6 (mogelijke 

indeling barakken; haaks op AWN-3, beschoeiing volgens AWN) liggen (zie Figuur 

5.12). Vondstnummer 1025 uit spoor S13 is een elzenhouten plank van 61x18x5 cm, 

gemaakt uit een vierzijdig gerecht stuk van een halve stam (GV 10). V. 1032 uit spoor 

S14 is een tangentiale (GV 15) elzenhouten plank van >170x47x3 cm. Het stuk is 

aangekoold en heeft een gat met een doorsnede van 10 cm op 23 cm van de rand 

(Figuur 7.20). Met name dit laatste stuk hout vertoont overeenkomsten met liggers 

uit het castellum van Alphen aan den Rijn, die binnen de barakken zijn aangetroffen. 

Een aantal liggende balken (maar ook liggende planken) met inkepingen of gaten 

op de vloer van de barakken is daar geïnterpreteerd als liggers voor de bevestiging 

(bovenop) van horizontale dwarsbalken of verticale wandpalen. In dit laatste licht is 

een alternatieve interpretatie mogelijk van de ligger (hout A, haaks op AWN-structuur 

3) uit de AWN-opgraving van 1996 mogelijk: niet als trekbalk, maar als ligger binnen 

een barak. De ligger bevatte drie gaten; in twee daarvan was een verticale paal was 

geslagen. Mogelijk hebben liggers en palen samen als basis gediend voor de opbouw 

van een wand tussen twee vertrekken. Gezien het geringe aantal (bewaarde) liggers en 

het incomplete patroon van de liggers binnen de opgravingen van Archol en de AWN 

blijft het lastig om de exacte indeling van de binnenbebouwing te reconstrueren.

201  Van der Kooij et al. 2013, 58-62.
202  De houtsnippers die bij paal S145 zijn gevonden, zijn niet nader onderzocht. Het gaat om vrij grote frag-

menten, waarschijnlijk bewerkingsafval.
203  Doeve en Jansma 2019 (zie bijlage XII). NB in deze bijlage is het gedateerde monster (v. 1108) nog tot 

structuur 17 gerekend. Op grond van latere inzichten is het monster alsnog aan structuur 15 toegewezen.
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Het hout uit structuur 16 bleek niet geschikt voor dendrochronologisch onderzoek.

Structuur 17
Structuur 17 betreft eveneens verspreid liggend hout, vooral dwars op de richting 

van structuur 6 (mogelijke indeling barakken, haaks op AWN-3). De oriëntatie van 

de stukken varieert. Het gaat om hout met verschillende grondvormen: gekliefde 

stukken (GV 2 en 3; 7x),204  gerechte stukken (GV 10; 1x), radiale stukken (GV 13, 1x) 

en een tangentiaal stuk (GV 15). Eén stuk is aangepunt, het gaat waarschijnlijk om 

een liggende paal. Het voorkomen van stukken met verschillende grondvormen 

kan een aanwijzing zijn voor het gebruik van hout dat men toevallig voor handen 

had. Een andere mogelijkheid is dat het hout niet bij elkaar hoort. Acht stukken zijn 

gedetermineerd. Het gaat om els (5x) en es (3x). Het is goed mogelijk dat de structuren 

16 en 17 bij elkaar horen, al kan dit niet met zekerheid gezegd worden omdat slechts 

twee stukken tot structuur 16 worden gerekend. Enkele planken zijn gekliefd.

Het hout uit structuur 17 bleek niet geschikt voor dendrochronologisch onderzoek.

Structuur 18
Structuur 18 betreft een vloer (S9 en S111) met bewerkingsafval aan de binnenzijde 

van de vermoede barakken.205  Hieruit zijn enkele monsters genomen. Spoor S9 

(V1004, V1104 en V1186) bevat fragmenten van esdoorn (Acer, 1x), (mogelijk) els (27x), 

kornoelje (Cornus, 2x), populier/wilg (Populus/Salix; 2x) en wilg (14x). Vijf stukken waren 

niet te determineren. 

De takken en overige houtelementen van de vloerdelen (deze structuur, maar ook 

structuren 19 en 20) kwamen niet aanmerking voor dendrochronologische datering.

Naast het bewerkingsafval heeft spoor S9 een liggend stuk elzenhout zonder duidelijke 

bewerking opgeleverd (geen vondstnummer). Het gaat om een mogelijk halve tak van 

118x12x4 cm.

204  Twee gekliefde stukken zijn bijgewerkt tot radiale planken (GV 14).
205  Mogelijk is er een relatie met de structuren 19 en 20.

Figuur 7.20 
Plank S14 met gat en aankoling uit structuur 
16.
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Het AWN-onderzoek (AWN-structuur 2) heeft els (19x), iep (18x) en eik (1x) opgeleverd. 

Het soortenspectrum wijkt af van het hier onderzochte materiaal.206

Structuur 19
Structuur 19 betreft een vloer of niveau met takken ten oosten van de vermoede 

barakken en is onregelmatiger dan structuur 18. Uit spoor S164 zijn enkele monsters 

genomen (v.1214-1217). Er is sprake van hout dat in lengterichting ligt en hout dat 

hier dwars op ligt. Deels gaat het om lange stukken (tot >275 cm). Er zijn diameters 

tot 12 cm gemeten. Helaas is dit hout niet gedetermineerd. Er zijn dan ook geen 

aanwijzingen of de structuren 18 en 19 bij elkaar horen.

Vondstnummer 1218, een liggend stuk uit spoor S169, betreft een tweezijdig 

aangepunte, mogelijke iep met een doorsnede van 23 cm. De zijtakken zijn met een 

ijzeren bijl verwijderd.

Structuur 20
Structuur 20 is een centraal gelegen vloerniveau dat mogelijk aansluit op structuur 

19. In spoor S311 zijn els en snippers van eik aangetroffen. Het bulkmonster van 

takken is niet onderzocht, waardoor ook hier niet gezegd kan worden of dit materiaal 

vergelijkbaar is met dat uit de structuren 18 en 19.

De AWN-structuur 5 komt overeen met structuur 19/20. Hieruit zijn 67 stukken hout 

gedetermineerd: het gaat om els (50x), es (13x), eik (2x) en iep (2x). Naast onbewerkt 

hout zijn in dit pakket ook elf palen, zes planken en een balk onderscheiden.207

Overig hout
Een groot deel van het overige hout is niet toe te kennen aan structuren. Het gaat om 

ruim tachtig vondsten, voornamelijk palen en planken. De aangetroffen soorten zijn 

els (28+1cf.), es (22+2cf.), eik (28x), iep (3x) en een stuk niet nader gedetermineerd 

naaldhout.  Mogelijk is bij v. 1208, een essenhouten paal, een dissel gebruikt.

Gezien de onduidelijke context is het hout van deze categorie niet geselecteerd voor 

dendrochronologisch onderzoek.

7.2.4 Conclusies en vergelijking

De AWN-opgraving van 1996 vond plaats in hetzelfde gebied als de Archol-opgraving 

van 2017. In de resultaten van het onderhavige onderzoek zijn de gegevens van het 

houtonderzoek van de AWN-opgraving (N=212) dan ook reeds verwerkt. De gegevens 

vormen een waardevolle aanvulling op die van het Archol, hetzij als bevestiging, 

hetzij als opvulling van lacunes in het houtonderzoek van Archol. Alleen in structuur 

18 (AWN-structuur 2) wijken de houtspectra af. Els is in beide onderzoeken de meest 

voorkomende houtsoort, maar waar in het onderhavige onderzoek ook voor deze 

opgraving zeldzame soorten als wilg (en/of populier), kornoelje en esdoorn voorkomen, 

zijn in het AWN-materiaal de meer gebruikelijke iep en eik aangetroffen, die in het 

Archol-materiaal ontbreken. 

In Tabel 7.3 is een overzicht gegeven van de aangetroffen houtsoorten, verdeeld in 

bouwhout, bewerkt (met name bewerkingsafval) en onbewerkt hout. Bij het bouwhout 

(Figuur 7.21) is els met 40,3% de meest gebruikte houtsoort, gevolgd door es (28,3%), 

iep (8,6%) en eik (7,7%). De overige soorten (berk, beuk, populier, wilg, fijnspar/

lariks en niet nader gedetermineerd naaldhout) zijn met 1,2% vertegenwoordigd. Het 

206  Van der Kooij et al. 2013, 70-72.
207  Van der Kooij et al. 2013.58-72.
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niet gedetermineerde hout (17,1%) is ook verspreidporig, aangezien de kringporige 

houtsoorten es, eik en iep op het oog zijn gedetermineerd en dus afvallen. De kans is 

groot dat het hierbij vooral om els gaat.

Ook bij het bewerkingsafval en het onbewerkte hout zijn els en es de belangrijkste 

soorten. Opvallend is dat esdoorn en kornoelje uitsluitend in het bewerkingsafval 

voorkomen. Het zijn geen sterke houtsoorten, wat het ontbreken in het bouwhout 

verklaart. Waarschijnlijk zijn zij gebruikt voor het maken van kleinere gebruiksvoorwer-

pen.

Het onbewerkte hout (els, es, eik, iep en wilg) weerspiegelt de vegetatie in de directe 

omgeving van het castellum. De als bouwhout of bewerkt hout aangetroffen soorten 

berk, beuk, esdoorn, fijnspar/lariks, kornoelje en populier ontbreken. Deze kwamen 

waarschijnlijk van grotere afstand. Fijnspar/lariks is niet inheems in Nederland en moet 

daarom zijn aangevoerd. De dichtstbijzijnde herkomstgebieden liggen in Midden- en 

Zuid-Duitsland.

Aangezien met name els niet bijzonder sterk is, maar wel algemeen voorkomt, lijkt het 

erop dat de keuze van het bouwhout vooral is gemaakt op basis van beschikbaarheid. 

Dit moet wel enigszins genuanceerd worden omdat els onder water wel degelijk 

duurzaam is, waardoor het geschikt is voor gebruik in een beschoeiing. Het veel 

sterkere en kwalitatief betere eikenhout, waar de Romeinen graag gebruik van 

maakten, is relatief weinig gebruikt. Uit het dendrochronologisch onderzoek komt naar 

voren dat het hout uit de regio komt. 

Omdat voor een groot deel van de palen de gegevens over de diameters ontbreken, 

kan niet worden bepaald of bijvoorbeeld voor dikke palen een voorkeur was voor de 

sterkere houtsoorten zoals eik en iep. Wel is het zo dat de dikste gemeten palen van 

elzenhout waren gemaakt (structuur 3, diameters 30-35 cm).

Van het castellum in Alphen aan den Rijn zijn 345 stuks bouwhout onderzocht.  Hiervan 

is 47% van els, 21% van es, 14% van eik, 9% van zilverspar en 4% van iep gemaakt. De 

overige 5% bestaat uit populier, wilg, esdoorn, grove den, hazelaar en kersachtige. 

In het onbewerkte materiaal komt ook een appelachtige voor. Het grootste verschil 

met het materiaal van Bodegraven is het gebruik van een aanzienlijke hoeveelheid 

zilverspar, een uitheemse soort. Dit hangt samen met de vondst van duigen van 

geïmporteerde tonnen, die in Bodegraven niet zijn aangetroffen.

Uit onderzoek van hout uit andere castella blijkt dat voornamelijk lokaal hout 

is gebruikt. Beschikbaarheid van hout met de juiste diameter of lengte lijkt een 

belangrijkere factor geweest te zijn dan de sterkte.

Tijdens het onderzoek kon slechts tot een geringe diepte worden opgegraven. 

Aangezien bijgevolg het grootste deel van het staande hout niet geheel is geborgen, 

zijn er weinig gegevens beschikbaar over de bewerking van deze stukken, met 

name palen. Het gevonden bewerkingsafval geeft wel duidelijk aan dat er ter plekke 

houtbewerking heeft plaatsgevonden. Er zijn aanwijzingen voor het gebruik van één of 

meer ijzeren bijlen, schilmessen en een mogelijke dissel. Ook is er hout gekliefd.

De geringe opgravingsdiepte verklaart mogelijk ook dat er nauwelijks voorwerpen zijn 

aangetroffen. Dit in tegenstelling tot houtvondsten uit andere castella. Het is dan ook 

niet mogelijk om hout van de Archol-opgraving op het gebied van gebruisvoorwerpen 

te vergelijken met andere opgravingen.
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N bh % bh N bew % bew N onb % onb Ntotaal % totaal

els 205 40,3 131 66,2 58 50,4 394 47,0 Alnus

es 144 28,3 12 6,1 17 14,8 173 20,6 Fraxinus

eik 39 7,7 3 1,5 4 3,5 46 5,5 Quercus

iep 44 8,6 . . 2 1,7 46 5,5 Ulmus

overig 6 1,2 32 16,2 1 0,9 39 4,6

niet te determineren . 0 14 7,1 3 2,6 17 2,0

niet gedetermineerd 87 17,1 6 3,0 30 26,1 123 14,7

525 198 115 838

7.3 Aardewerk en baksteen 

J. de Bruin

7.3.1 Inleiding

Tijdens het onderzoek in zijn in totaal 323 fragmenten aardewerk uit de Romeinse tijd 

gevonden (Bijlage V). Het aardewerk is goed geconserveerd. Bij de determinatie is het 

materiaal opgedeeld in een aantal groepen: terra sigillata (versierd en onversierd), 

terra nigra, gebronsd aardewerk, kurkurnaardewerk, geverfd aardewerk, gladwandig 

aardewerk, ruwwandig aardewerk, amforen, mortaria, dolia, dikwandig aardewerk en 

handgevormd aardewerk. In onderstaande Tabel 7.4 zijn de verschillende aardewerk-

groepen met het aantal scherven opgesomd. Passende scherven zijn als één exemplaar 

geteld. In het keramisch materiaal is ook baksteen, met slechts vier stuks, vertegen-

woordigd.

De verschillende aardewerkgroepen en het baksteen worden in de volgende 

paragrafen afzonderlijk beschreven. Alle dateringen uit de analyse zijn na Christus, 

tenzij specifiek (voor Christus) vermeld. 

Figuur 7.21 
Overzicht gebruikte soorten in het bouwhout.

Tabel 7.3 
Overzicht van de gebruikte houtsoorten, 
inclusief AWN-houtonderzoek.*

* De niet met zekerheid gedetermineerde 
stukken zijn toegevoegd aan de wel zeker 
gedetermineerde stukken van de betreffende 
soort. Het mogelijke voorwerp van eikenhout 
is hier niet meegerekend.
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Aardewerkcategorie N %

Terra sigillata 22 7

Terra nigra 14 4

Gebronsd aardewerk 1 0,5

Kurkurn 2 0,5

Geverfd aardewerk 6 2

Gladwandig aardewerk 145 45

Ruwwandig aardewerk 61 19

Amforen 39 12

Mortaria 1 0,5

Dolia 3 0,5

Dikwandig aardewerk 2 0,5

Handgevormd aardewerk 27 8,5

Totaal 323 100

7.3.2 Beschrijving van het aardewerk per groep

Terra sigillata
In totaal zijn 22 terra sigillata-scherven in de ophogingslagen onder (S5025, 5030) en 

boven (S5010) de castellumvloer en in de bovenliggende, vondstlaag (S5015) uit de 

Romeinse tijd verzameld. Alle fragmenten zijn afkomstig uit Zuid-Gallische ateliers. 

De versierde scherven zijn afkomstig van in totaal zes verschillende kommen van 

het type Dragendorff208  29.Vier fragmenten konden nader gedetermineerd worden 

(Figuur 7.22). Drie fragmenten hebben een datering vóór 70: 2 scherven van v.81 uit 

de ophogingslagen (S5010) boven het castellum en 1 van v.99 uit de ophogingen 

daaronder (S5025). Een vierde fragment, v.51 uit de ophogingslaag onder het 

castellum (S5030) is afkomstig van een kom die tot 80 gedateerd kan worden. Het type 

Dragendorff 29 komt sowieso niet voor na 90.

De onversierde vormen zijn 1e-eeuws, met een nadruk op de voor-Flavische periode 

(Tabel 7.5). De determinatie van het fragment van het bord Dragendorff 17a 

behoeft enige slag om de arm; door de breuk is het niet helemaal zeker of het hier 

daadwerkelijk een fragment van dit vroege bordtype betreft (Figuur 7.23).209  Eén 

van de borden van het type Dragendorff 18 bevat een stempel van de pottenbakker 

MATVGENVS; deze was werkzaam in La Graufesenque van 55 tot 80 (Figuur 7.24).210  

Het fragment (v. 95) is afkomstig uit de ophogingslagen onder en ter hoogte van het 

castellumniveau.   

Type Datering N

Dragendorff 15/17 40-100 1

Dragendorff 17a -10-40 1

Dragendorff 18 25-80 1

Dragendorff 27 25-100 2

Hofheim1 12 40-80 2

Terra nigra
Er zijn 14 fragmenten terra nigra- aardewerk gevonden. De meeste zijn afkomstig 

uit de ophogingslagen (S5025 en vooral 5030) onder en ter hoogte van het 

castellumniveau; een niet nader te determineren fragment is afkomstig uit een van 

de lagen met vloerresten, in het midden van het castellum (S287, zie Bijlage III). Drie 

fragmenten, alle afkomstig van de potvorm Holwerda BW211  27, kunnen van 30 tot 80 

(of zelfs nog iets later)212  gedateerd worden. De meeste scherven terra nigra lijken te 

passen en behoren dus wellicht tot één en hetzelfde exemplaar (Figuur 7.25).  

208  Dragendorff 1895.
209  Dit bord wordt gedateerd van 10 v.Chr. tot 40 (Polak 2000, 87).
210  Polak 2000, 266, M56.
211  Holwerda 1941.
212  Polak et al. 2004, 145.

Tabel 7.4 
Aantallen scherven per aardewerkcategorie.

Tabel 7.5 
Determinatie onversierde terra sigillata scher-
ven. (1  Ritterling 1913.)
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Figuur 7.22 
Versierde terra sigillata. Schaal 1:2.  
1. V. 6 (bouwvoor): randfragment Dragendorff 
29. Niet nader te determineren, maar hoogst-
waarschijnlijk van dezelfde kom als V25. 
2. V. 25 (S5030): Twee aaneenpassende rand-
fragmenten van een kom Dragendorff 29. 
Bovenste fries als Polak et al. 2012, Fig. 27.10 
D1. Datering 20-50.
3. V. 51 (S5030): wandfragment Dragendorff 
29. Ranken met knoppen, gladde kleine cirkel 
en parelstaafjes alle volgens Knorr 1919 Tafel 
10, Ardacus. Decoratieschema dateert Nero-
Vespasianus (50-80). 
4. V. 81 (S5010): Drie aaneenpassende 
scherven, behorende bij twee andere 
aaneenpassende scherven van dezelfde 
kom Dragendorff 29. Vulornament Knorr 
1919 Textbild 6 (DARRA FE); voluut Knorr 
1919 Textbild 10 (DARRA FE); bloem Knorr 
1919 Textbild 11 (SCOTTIUS); panelenindel-
ing vergelijkbaar met Knorr 1919 Yaf.67 K 
(OF PRIMI) en Mees 1995 Taf. 95, 1 (IUSTUS). 
Preflavisch; periode 40-50/70. 
5. V. 81 (S5010): Twee wandfragmenten van 
dezelfde kom, Dragendorff 29. Plant als Knorr 
1952 Taf. 58 S (SENICIO). Datering 50-70.  
6. V. 99 (S5025): wandfragment Dragendorff 
29. Niet nader te determineren klein fragment 
met ranken.
7. V. 99 (S5025): wandfragment Dragendorff 
29. Ranken en getordeerde staaf niet nader 
te determineren; lancetvormige knop als 
Driessen 2010 51. 40-60.

Figuur 7.23 
Randfragment van terra sigillata van het bord-
type Dragendorff 17a (v.6). Schaal 1:2.

Figuur 7.24 
Stempel van de pottenbakker MATVGENVS 
op de bodem van een terra sigillata bord 
van het type Dragendorff 18 (v.95). Schaal 
1:1.
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Figuur 7.25 
Terra nigra pot van het type Holwerda BW 27 
(v.4, 26, 36). Schaal 1:2.

Figuur 7.26 
Kruikje van het type Stuart 113 (v.95). Schaal 
1:2.
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Gebronsd aardewerk
Er is tijdens het Archol-onderzoek één fragment gebronsd aardewerk gevonden. 

Het gaat om een randscherf van de beker Stuart 301, met een datering tussen 50 en 

150: v.86 uit ophogingslaag S5025 onder het castellum. Bij botanische onderzoek 

van aanvullende grondmonsters uit de aangrenzende opgraving van RAAP is ook 

een (niet nader te determineren) klein fragment gebronsd aardewerk op de zeef 

gevonden: een scherf uit RAAP-monster 10, afkomstig van de cultuurlaag die de 

dump/ophogingslagen in het noorden van de vindplaats, direct ten noorden van de 

castellumwal,  afdekt (zie paragraaf 7.7.1, Figuur 7.38) .

Kurkurn
Er zijn twee fragmenten kurkurnaardewerk gevonden. Beide fragmenten, afkomstig 

uit de ophogingslagen onder en ter hoogte van het castellumniveau konden niet nader 

worden gedetermineerd.

Geverfd aardewerk
Er zijn zes fragmenten geverfd aardewerk gevonden, hoofdzakelijk in de 

ophogingslagen onder en ter hoogte van het castellumniveau. Dit aardewerk wordt 

traditioneel opgedeeld in een aantal technieken. In dit stuk is gebruik gemaakt van 

de indeling van Brunsting.213  De hoeveelheden geverfd aardewerk zijn te klein om 

uitspraken te doen over de verhouding van de verschillende baktechnieken. Slechts 

1 fragment konden nader gedetermineerd worden, namelijk een fragment van een 

kom van het type Hofheim 22, in techniek a (v. 26). Dit fragment kan tussen 40 en 70 

gedateerd worden. Lyonner waar dat doorgaans ook vooral vóór 70 voorkomt, is niet 

aanwezig.   

Gladwandig aardewerk
Deze categorie is met 45% het best vertegenwoordigd binnen het aardewerk (Tabel 

7.4). Van de 145 gladwandige scherven afkomstig uit de ophogingslagen onder en ter 

hoogte van het castellumniveau konden slechts vier fragmenten nader gedetermineerd 

worden. Het gaat om fragmenten van vier kruiken (Tabel 7.6). Tamelijk zeldzaam is 

het kruikje van het type Stuart 113 (v.95), met 1-delig oor en schenktuit, afkomstig 

uit de ophogingslaag S5035 (Figuur 7.26). Hoewel enkele kruikvormen ook na 100 

voorkomen, lijken alle kruiken in dit geval in de 1e eeuw te dateren.  

Type Datering N

Hofheim 50/51 40-100 1

Stuart 106/108 70-100 1

Stuart 113 40-150 1

Stuart 131 40-120 1

Ruwwandig aardewerk
In Bodegraven zijn 61 fragmenten ruwwandig aardewerk aangetroffen, wederom 

vooral in de ophogingslagen onder en ter hoogte van het castellumniveau. Hiervan 

waren er acht te determineren op type. Het gaat om zes fragmenten van de kookpot 

Stuart 201A en twee fragmenten van de kom Stuart 210. De Stuart 201A kookpotten 

komen de gehele Romeinse tijd voor; de kom Stuart 210 dateert vanaf 40, maar met 

name in de periode 70-100.214

213  Brunsting 1937, 70-72.
214  Polak et al. 2004, 156.

Tabel 7.6 
Determinatie gladwandige scherven.
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Amforen
In Bodegraven zijn 39 fragmenten van amforen gevonden: in de ophogingslagen 

onder en ter hoogte van het castellumniveau (S05025, 5030 en de laag met vloerresten 

S111). Deze scherven zijn voor meer dan de helft uitgevoerd in het kenmerkende 

baksel van de Spaanse amforen. Vijf scherven zijn wellicht afkomstig van Gauloise 

amforen en van 12 fragmenten was het baksel niet te herleiden tot een specifieke 

herkomst. Vijf fragmenten waren nader te determineren. Het gaat om drie randen 

van het amfoortype Stuart 132B, met een datering tussen 40 en 150 (v.7, 86 en 99); 

1 bodemfragment en 1 randscherf van een amfoor van het type Dressel215  7-11, 

met een datering in de 1e eeuw en het eerste kwart van de 2e eeuw (v.80 en 103). 

Het randfragment van de amfoor Dressel 7-11 dat centraal in de ophogingslagen 

(S5030) onder de vloer van het castellum is aangetroffen, verdient nadere aandacht 

aangezien hier zes tituli picti op zijn aangetroffen (v.103, Figuur 7.27). Tituli picti zijn 

opgeschilderde inscripties op amforen, die informatie bevatten over de inhoud van de 

amfoor, de hoeveelheid en vaak ook de betrokken handelaar.  

De tituli picti op de Bodegraafse amfoor lezen:

A: cod(a) arg(utus) ve(tus) (Figuur 7.28, boven)

B: penuar(ium) (Figuur 7.28, onder)

C: (a i)iii(a) ( Figuur 7.29, boven)

D: lxx (Figuur 7.29 , onder en Figuur 7.30, boven)

E: m(arci) br(--)i fr(---)I (Figuur 7.30, onder)

F: (onleesbaar) (Figuur 7.31)

A: Pikante gerijpte vissaus

B: Voorraad(sverpakking)

C: vier jaar oud

D: 70 modii

E: M(arcus) Br(--)us Fr(---)us

F: Onleesbaar 

De tituli picti geven aan dat de Bodegraafse amfoor gevuld was met een specifieke 

vissaus; het baksel van de amfoor wijst op een herkomst uit Spanje. De handelaar, 

die verantwoordelijk was voor het transport, staat bij E en was, gezien de drie namen 

(tria nomina), Romeins staatsburger. Zijn eerste naam was Marcus, maar de aanvulling 

van de twee andere namen is onzeker; de tweede naam zou eventueel Brebus 

kunnen zijn. Parallellen voor deze naam zijn echter niet bekend.216  De tekst bij F is 

te fragmentarisch bewaard om nog te kunnen lezen. Tituli picti worden met enige 

regelmaat aangetroffen op amfoorscherven, maar een amfoorfragment met zes van 

dergelijke goed geconserveerde inscripties is tamelijk zeldzaam. 

 

215  Dressel 1879.
216  Ik dank dr. Ulrike Ehmig (Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften) voor haar hulp bij de 

interpretatie van deze naam.
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Mortaria
Er is één mortarium-fragment gevonden in ophogingslaag S5025, een rand van het 

type Stuart 149 met een datering tussen 40 en het midden van de 3e eeuw. 

Figuur 7.27 
Tituli picti op een amfoorhals (v. 103) van het 
type Dressel 7-11 (schaal 1:3) met (rechts) uit-
vergroting (schaal 1:1).

Figuur 7.28 
Uitsnede van de verzameling tituli picti op de 
amfoorhals: 
cod(a) arg(utus) ve(tus)
penuar(ium)

Schaal 1:1.
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Figuur 7.29 
Uitsnede van de verzameling tituli picti op de 
amfoorhals:
 (a i)iii(a)
lxx

Schaal 1:1.

Figuur 7.30 
Uitsnede van de verzameling tituli picti op de 
amfoorhals:
lxx
m(arci) br(--)i fr(---)i

Schaal 1:1.

Figuur 7.31 
Uitsnede van de verzameling tituli picti op de 
amfoorhals (verticaal):
(onleesbaar)  

Schaal 1:1.
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Dolia
In Bodegraven worden de dolia vertegenwoordigd door drie fragmenten. Twee 

randfragmenten zijn afkomstig van het doliumtype Stuart 147 (waarvan 1 uit 

ophogingslaag S5030), met een datering in de gehele Romeinse tijd. 

Dikwandig aardewerk
Twee fragmenten zijn afkomstig van een dolium of amfoor. Aangezien niet duidelijk 

was of het een van deze vormen betrof, zijn zij onder de algemene categorie dikwandig 

aardewerk geschaard. 

Handgevormd aardewerk
Deze categorie is relatief beperkt vertegenwoordigd (Tabel 7.4). Bij het onderzoek in 

Bodegraven zijn in totaal 27 fragmenten (8% van het totale aardewerk) handgevormd 

aardewerk verzameld. Het materiaal, dat vooral in de ophogingslagen (S5025-5030) 

ia aangetroffen, is over het algemeen organisch gemagerd en zelden versierd. Vier 

randfragmenten zijn groot genoeg om afgebeeld te kunnen worden (Figuur 7.32). Eén 

van deze randen behoort tot een archeologisch compleet exemplaar (v.32), een andere 

rand is versierd met het zogenaamde streepbandmotief (v.1048). Deze laatste is 

aangetroffen in een (S79) van de paalkuilen met houtsnippers die tot de castellumfase 

van de vindplaats horen (Bijlage III).

7.3.3 Baksteen

In Bodegraven zijn vier fragmenten baksteen uit de Romeinse tijd aangetroffen in de 

ophogingslagen S5025-5030 onder en ter hoogte van het castellumniveau (Bijlage V). 
Figuur 7.32 
Handgevormd aardewerk uit Bodegraven 
(v.32, 57, 82, 1048). Schaal 1:2.

V.32

V.57

V.82 V.1048
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Het zijn alle dakpanfragmenten, maar slechts één fragment kon met zekerheid aan een 

tegula worden toegewezen. Er zijn op het materiaal geen stempels aangetroffen.

7.3.4 Conclusie

Het aardewerk uit Bodegraven kan gedateerd worden vanaf de periode rond 40/50 tot 

ongeveer 70/80. 

Het gedraaide aardewerk is zonder uitzondering aangevoerd. Het gaat om importen uit 

Spanje, Duitsland en België. Het complex is goed vergelijkbaar met het aardewerk uit 

de AWN-opgraving (1996) op hetzelfde terrein217 en de vondsten uit de opgraving van 

RAAP (2011) direct ten noorden van het hier besproken onderzoek.218 Beide eerdere 

onderzoeken hebben echter wel (iets) meer materiaal opgeleverd uit de periode na 

70. Aangesloten kan worden bij de conclusies uit deze eerdere onderzoeken, namelijk 

dat het aardewerk als geheel sterk lijkt op andere 1e-eeuwse militaire complexen in de 

omgeving van Bodegraven. 

 

7.4 Metaal

J. de Bruin met bijdrage van P.A.M. Beliёn (munten)

7.4.1 Inleiding

De omstandigheden in het veld waren verre van ideaal voor metaaldetectie. De 

detectie werd gehinderd door het signaal van de ijzeren bewapening in de heipalen die 

vooraf, verspreid over het terrein, waren geplaatst.  Binnen het hoge graaftempo van 

de civiele afgravingen bleek het bovendien ook lastig om met name de tussenvlakken 

goed met de metaaldetector af te zoeken. Tijdens het onderzoek in de Bodegraven zijn 

uiteindelijk 21 metalen objecten aangetroffen die in de Romeinse tijd zijn te dateren. 

De meeste vondsten zijn afkomstig uit de ophogingslagen (met name S5030) onder en 

deels boven het vloerniveau van het castellum (Bijlage VI). 

7.4.2 Beschrijving

Het ijzer (N= 3 fragmenten) bestaat uit een spijker met vierkante doorsnede (v.75), een 

schoenspijker (v.113) en een ondetermineerbaar klein ijzeren plaatje (v.20). Spijker V.75 

is een van de weinige vondsten die aan de vloerlaag van het castellum is te koppelen 

(S169, zie Bijlage III). De spijker- en plaatfragmenten zijn niet nader te determineren. 

Naast het ijzer komen ook twee fragmenten lood voor; in het eerste geval gaat het 

om een opgerold loden stripje (v.34), dat als visnetverzwaring is te interpreteren. Het 

tweede fragment betreft een loden gietstukje (v.14). Een datering in de Nieuwe tijd 

is overigens niet uit te sluiten voor dit gietstukje. Het is namelijk gevonden in een 

sloot uit de Nieuwe tijd (S34). Uit goed dateerbare vondsten aardewerk en metaal 

blijkt dat bij het uitgraven van de sloot objecten uit de Romeinse tijd en Nieuwe tijd 

door elkaar zijn geroerd.  De overige achttien metalen objecten zijn van brons.219 Dit 

complex omvat 7 munten (Tabel 7.7, Figuur 7.33). Het gaat om munten vanaf Augustus 

of Tiberius tot en met Claudius. De munten dateren evenwel voornamelijk uit de 

periode Caligula-Claudius, dus uit de periode 37-54. De munten zijn alle afkomstig uit 

ophogingslagen (S5030, ter hoogte van en vooral onder de vloer) en uit recente stort- 

217  Van der Kooij et al. 2005, 290-291. 
218  Van der Linden 2018, 35-42. 
219  NB Dit aantal is inclusief twee bronzen munten die door een metaaldetectorzoeker illegaal in het stortde-

pot zijn gevonden en niet zijn afgestaan voor nader onderzoek/deponering. 
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en verstoringslagen (Bijlage VI). 

Vnr Restaura-nr Soort munt Autoriteit Datering NUMIS-nr

3 AUL 1045 Dupondius/As Gaius (Caligula) of Claudius 37-54 1138248

27 AUL1047 Dupondius/As Niet te determineren 0-200 1138249

28 AUL 1049 As Gaius (Caligula), Germanicus 37-41 1138251

29 AUL 1048 As Gaius (Caligula) 37-38 1138250

28 AUL 1049 As Gaius (Caligula), Germanicus 37-41 1138251

85 AUL 1033 Dupondius Gaius (Caligula) 37-38 1138246

93 AUL 1034 Dupondius/As Niet te determineren 14-54 1138247

108 AUL 1054 As Augustus, Tiberius Caesar 12-14 1138252

(stort) - Dupondius Claudius 41-54 1138253

(stort) - As Claudius 41-54 1138254

Naast een minutieus randfragment van een bronzen bakje of bekertje (v. 9), een 

kopspijker (v. 109) zijn in de Bodegraven-De Vierkom ook een verbogen, compleet 

bronzen oorlepeltje (v. 13) en een hanger van paardentuig (type Nicolay A2), uit de 1e 

eeuw en het eerste kwart van de 2e eeuw gevonden (Figuur 7.34).220  Daarnaast zijn vijf 

bronzen fibulae aangetroffen. Het is hierbij opvallend dat alle fibulae vrijwel compleet 

bewaard zijn gebleven, waarbij aan één (knik)fibula (v. 23), het enige exemplaar dat 

gesloten is aangetroffen, bovendien nog textielresten kleven: alsof de speld tezamen 

met het stuk kleding waarop deze bevestigd was, in de grond terecht is gekomen. 

Waarom de fibulae zo compleet bewaard zijn gebleven is niet duidelijk, maar wellicht 

heeft het karakter van de ondergrond (een tamelijk drassig terrein) ermee te maken: 

hierin konden zaken als fibulae gemakkelijk kwijtgeraakt worden. In het geval van de 

fibula met textielresten is duidelijk iets anders aan de hand: het is niet waarschijnlijk 

dat deze met kleding en al kwijt is geraakt. Wellicht gaat het in dit geval om een 

(bewuste) depositie. Binnen het fibulaspectrum zijn 1 Aucissafibula (v. 2), 3 knikfibulae 

(v. 1, 23 en 37) en 1 draadfibula (v. 97) vertegenwoordigd (Tabel 7.8,Figuur 7.35). De 

draadfibula lijkt vooral van 70 tot 150 gedragen te zijn. De datering van de knikfibulae, 

de enige fibula die aan een spoorcontext is te koppelen kan iets aangescherpt worden, 

namelijk 40-80 (kuil S58, zie Bijlage III). Deze datering sluit goed aan op 14C-onderzoek 

van plantenresten uit deze zelfde kuil (2-68 kal n. Chr. bij 68% zekerheid) (S58, v.50, zie 

Tabel 7.1 en Figuur 7.7). 

220  Nicolay 2007, 397, Plate 86.

Tabel 7.7 
Determinatie munten.
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v. 3 Dupondius of as (?) 37-54, Gaius (Caligula 37-41) 
of Claudius 41-54

v. 28 As 37-41, Gaius (Caligula 37-41), 
Germanicus

v. 85 Dupondius 37-38, Gaius (Caligula 37-41)

v.108 As 12-14, Augustus (27 v.Chr.-14 n. Chr.), 
Tiberius Caesar (12-14 n. Chr.)

v. 27 Dupondius of as (?) 0-200

v. 29 As 37-38, Gaius (Caligula 37-41)

v. 93 Dupondius of as (?) 14-54

Stortvondst dupondius 41, 54, Claudius (41-54)
Niet op schaal

Figuur 7.33 
Romeinse munten (voor- en keerzijde). Foto’s (met uitzondering 
van de stortvondst): Restaura.  Schaal 1:1.
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Benaming Aantal Type Datering Vnr

Aucissafibula 1 Heeren/Van der Feijst 30d1 15-70 v.2

Knikfibula 2 Heeren/Van der Feijst 17c1 20-100 v.1+v.23

Knikfibula 1 Heeren/Van der Feijst 17c2 20-100 v.37

Draadfibula 1 Heeren/Van der Feijst 45a1 30-180 v.97

7.4.3 Conclusie

Het metaalcomplex op zich is niet erg groot, maar past binnen wat in een militaire 

nederzetting verwacht kan worden. De datering van het materiaal valt binnen dat van 

het aardewerk: voornamelijk vóór 70 (de munten lijken zelfs een datering van 37-54 

te representeren), maar met een mogelijke uitloop naar het eind van de 1e eeuw. De 

draadfibula en de hanger van paardentuig kunnen ook nog in de 2e eeuw gedragen 

zijn.

Figuur 7.34 
Bronzen voorwerp(fragment)en: oorlepeltje (v. 
13), rand van een bekertje (v. 90), een hanger 
van paardentuig (v. 91) en een kopspijker (v. 
109). Foto’s: Restaura. Schaal 1:1.

v.13

v.90

v.91

Tabel 7.8 
Determinatie fibulae.

V.109
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v.37

v.97

Figuur 7.35 
Fibulae. Foto’s: Restaura.
Schaal 1:1 behalve detail.

v.1

v.2

v.23 
met textielresten (onder 
in detail)
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7.5 Steen

S. Knippenberg

7.5.1 Inleiding 

De archeologische begeleiding heeft slechts een gering aantal van elf natuurstenen 

opgeleverd (zie Bijlage VII). De vindplaats bevindt zich op een venige en kleiige 

ondergrond, waar steen van enige omvang niet van nature voorkomt. Dit betekent dat 

al het aangetroffen steen door mensen naar de vindplaats moet zijn aangevoerd. Het 

meeste materiaal (n=5) is afkomstig uit vondst- en ophogingslaag S5030. Daarnaast 

komen drie stenen uit een lokale depressie van vondstlaag S5035 en één stuk uit 

vondst-/ophopingslaag 5025.

Binnen het materiaal kan een duidelijke driedeling gemaakt worden. De grootste groep 

bestaat uit natuurlijke rolstenen of fragmenten daarvan, zonder sporen van bewerking 

of gebruik. Daarnaast zijn er twee fragmenten tefriet herkend en ten slotte is ook één 

fragment leisteen aangetroffen. In de volgende paragrafen wordt het steen per groep 

beschreven.

7.5.2 Beschrijving

Rolstenen
Onder de rolstenen zijn kwarts (n=2), kwartsitische zandsteen (n=2), zandsteen 

(n=2), kwartsiet (n=1) en lydiet (n=1) aanwezig. De eerste vier zijn veelvoorkomende 

gesteentes in Nederlandse riviergrinden van Rijn en Maas, die over grote delen in de 

Nederlandse ondergrond liggen. Het gelaagde kiezelgesteente lydiet is typisch voor 

riviergrinden van de Maas en dit zou erop kunnen duiden dat riviergrindontsluitin-

gen hiervan bezocht zijn om materiaal te verzamelen. Waar dat precies is gebeurd, 

is op basis van het aangetroffen materiaal bijna nooit te bepalen, aangezien de 

samenstelling van de grinden vrij eenduidig is en daardoor verschillende locaties niet 

van elkaar gescheiden kunnen worden. Stroomopwaarts bevinden de dichtstbijzijnde 

ontsluitingen van riviergrind van de Maas, maar ook de Rijn, zich langs de stuwwallen 

bij Rhenen op zo’n 50 km afstand. 

Zoals al aangegeven bezitten de rolstenen geen sporen van bewerking dan wel 

gebruik, ook zijn de stenen niet verbrand of verhit geweest. Bij zeven stenen gaat 

het om complete exemplaren, slechts één betreft een fragment. De grootte van het 

materiaal is gering en ligt tussen 1 en 9 cm, met de meeste stenen (n=5) niet kleiner 

dan 3 en groter dan 5 cm. Gezien deze weinig specifieke kenmerken blijft het gissen 

waarom het materiaal naar de vindplaats is gebracht. Van Romeinse vindplaatsen 

is bekend dat rolstenen van geringe omvang soms als funderingsmateriaal voor 

gebouwen of poeren, of als opvulmateriaal in muurwerken is gebruikt. De laatste 

optie lijkt door het ontbreken van stenen bouwmateriaal niet voor de hand te liggen. 

De eerste twee mogelijkheden kunnen in het huidige geval niet uitgesloten worden, 

hoewel het zeer geringe aantal en de kleine omvang geen aanleiding daartoe geven. 

Een andere mogelijkheid is dat bij het later ophogen van het castellum grindhoudende 

afzettingen in de diepere ondergrond zijn aangesneden waarbij rolstenen onbewust 

zijn meegekomen. Ook moet de mogelijkheid opengehouden met intrusies vanuit 

afdekkende, jongere sporen. In dat geval dient een deel van dit materiaal niet met 

de Romeinse gebruiksfase geassocieerd dient te worden, maar met een latere: 

vermoedelijk de Nieuwe tijd die als tweede archeologische periode op de vindplaats is 

vertegenwoordigd.
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Tefriet
Tefriet is een vulkanisch uitvloeiingsgesteente en wordt vanwege zijn poreuze karakter 

ook wel vesiculaire lava genoemd.221  Het is afkomstig uit de regio rond Mayen, in de 

Duitse Eifel. Reeds sinds de steentijd heeft men dit materiaal gewonnen als grondstof 

voor maalstenen.222  Pas in de late bronstijd raakt het via ruilhandel wijdverspreid en 

komt het ook in archeologische context in Nederland voor.223  Met name in de ijzertijd 

en de daaropvolgende Romeinse tijd en middeleeuwen vormt het in Nederland een 

veelvuldig benut gesteente voor het gebruik van maalstenen.224 

Dit gebruik als grondstof voor maalstenen kan ook met zekerheid voor het grootste 

stuk tefriet van de vindplaats Bodegraven aangegeven worden. Het betreft een 

fragment waar nog een klein duidelijk plat vlak met parallelle groeven aan zit. De 

groeven, ook wel met de term scherpsel aangeduid, komen vaak voor op de platte 

vlakken van Romeinse maalsteenschijven. Opmerkelijk aan dit fragment is dat het van 

een relatief dikke maalsteen afkomstig moet zijn geweest. Ondanks dat de tegen-

overliggende zijde niet bewaard is gebleven, is wel duidelijk dat het werktuig een 

dikte van ten minste 11 cm gehad moet hebben. Dit houdt de mogelijkheid open dat 

het aangetroffen fragment niet van een maalsteenschijf van een gewone handmolen 

afkomstig is, maar van een veel grotere schijf die onderdeel heeft uitgemaakt van 

een door lastdieren aangedreven graanmolen zoals bijvoorbeeld in Forum Hadriani is 

aangetroffen.225 

Bij het andere fragment tefriet gaat het om een brok, waar geen delen van de 

buitenkant aanzitten. Gezien het bijna exclusieve gebruik van tefriet als grondstof voor 

maalstenen, moet ook dit fragment aan een maalsteen hebben toebehoord.

Leisteen
Het fragment leisteen betreft een fragment van een dakbedekkingsplaat met een dikte 

van 4 mm. Het is vervaardigd van een donkergrijze lei met een metallic glans en een 

zeer geringe fractie aan minuscule glimmers. Gezien de geringe dikte van de plaat ligt 

een Romeinse datering voor dit stuk niet voor de hand, het past eerder in de Nieuwe 

tijd. De donkergrijze kleur sluit ook goed bij deze datering. 

Gedurende deze periode werd dit metamorfe gesteente veelvuldig gebruikt als 

dakbedekking. Leisteen komt niet van nature in de kuststreek voor en moest van verre 

worden aangevoerd. Belangrijke brongebieden in deze periode zijn het Maasgebied in 

België, Luxemborg en Noord-Frankrijk, en het Rijn-leisteenplateau in de Duitse Eifel.226  

7.5.3 Conclusie

Het aangetroffen natuursteen kan als gering in aantal en klein van omvang beschouwd 

worden. In ieder geval een deel van stenen moet met de Romeinse periode 

geassocieerd worden, er zit echter ook materiaal tussen dat aan de Nieuwe tijd kan 

worden toegeschreven. 

Het kleine complex biedt slechts weinig aanknopingspunten voor de interpretatie van 

de vindplaats. Onder het materiaal is maalgereedschap herkend. De mogelijk grote 

omvang van het oorspronkelijke werktuig waar een van de aangetroffen stukken tefriet 

aan heeft toebehoord, zou kunnen duiden op een maalinstallatie die huishoudelijk 

gebruik overstijgt en eerder in een context van een grote nederzetting al dan niet 

221  Melkert 2012.
222  H. Kars 1983.
223  Van Heeringen 1985.
224  Hiddink & Boreel 2005a, b; E. Kars 2000, 2001.
225  Beek 2013.
226  Dubelaar 2002; Janse 1986; Kars 2001.
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geassocieerd met een militaire functie te plaatsen is.227  Dit zou goed aansluiten bij een 

interpretatie van de vindplaats als castellum.

Opvallend aan dit kleine complex is verder de afwezigheid van geïmporteerd en 

bewerkt bouwmateriaal. In de Romeinse tijd veelvoorkomende bouwsteensoorten 

als tufsteen, variëteiten kalksteen en “(grau)wacke”228  ontbreken geheel binnen 

het complex.229  Dit was ook het geval bij het eerder door RAAP in 2011 uitgevoerde 

onderzoek.230  Bij het AWN-onderzoek uit 1996 zijn slechts twee kleine stukjes tufsteen 

en een stuk kalksteen gevonden.231 De enige bouwmaterialen uit beide onderzoeken 

betreffen keramische tegels. Dit ontbreken suggereert dat steenbouw geen onderdeel 

vormde van de constructie van het castellum. Uitgaande van de interpretatie van 

een castellum, ligt een (vroege) fase met houtbouw dan ook meer voor de hand. Het 

geringe aantal rolstenen en de kleine omvang geeft overigens ook geen aanleiding 

om dit materiaal op enige wijze in verband te brengen met een gebruik bij fundering 

of poeren van gebouwen in de Romeinse tijd. Mogelijk betreft hier zelfs intrusief 

materiaal uit de Nieuwe tijd.

7.6 Dierlijk bot

J. Aal

7.6.1 Inleiding

Tijdens de archeologische begeleiding zijn 146 stuks dierlijk bot gevonden. Al het 

botmateriaal is afkomstig uit de grondsporen of uit de Romeinse vondstlagen (S5015, 

S5025 en S5030) van het castellum. Het Romeinse sporenniveau bevond zicht direct 

bovenop ophogingslagen S5025 en S5030. De grondsporen bestaan onder andere uit 

kuilen, vloerniveaus en houtconstructies. 

Doelstelling van de zoölogische analyse was inzicht te krijgen in de voedseleconomie 

binnen het castellum. Kunnen er uitspraken worden gedaan over de samenstelling van 

de veestapel/soortenspectrum, gegevens voor de leeftijdsopbouw, slachtmethodiek en 

dergelijke?
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Laag 113 123 2981 48 4 6 1 1 29 7 17

Paalkuil 5 6 53,3 2 1 1 1

Vloer 8 8 115,8 2 1 1 1 3

Houten paal 5 7 106,4 3 1 1

Houtconstructie 1 2 1,5 1

Totaal 132 146 3258 55 7 9 1 1 30 8 21

227  Zie Beek 2013 voor het voorbeeld uit Forum Hadriani.
228  Deze specifieke term voor een bepaalde zandsteenvariëteit wordt in de literatuur over Nederlandse 

Romeinse archeologie vaak als verzamelnaam gebruikt voor bouwmateriaal uit de Duitse Eifel. Het omvat 
veelal verschillende variëteiten silt- en zandsteen, en hun metamorfe equivalenten ((fylliet, leisteen)) die een 
specifieke herkomst hebben (zie bv. Melkert 2013)

229  Zie bijv. Knippenberg 2012; Melkert 2013.
230  Jansen 2018.
231  Van der Kooij et. Al. 2013, 53-53.

Tabel 7.9 
Overzicht van het aantal skeletelementen per 
diersoort per spoortype.
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7.6.2 Methode

Tot de gedocumenteerde gegevens behoren onder andere de dierklasse, diersoort (of 

diergrootte), het skeletelement, gewicht, fragmentgrootte, deel van het skeletelement 

en het geslacht. Wanneer een skeletelement van zoogdier niet op soort gebracht 

kon worden, is het – indien mogelijk – ingedeeld in een grootteklasse. Deze zijn 

groot zoogdier (onder andere rund en paard) en middelgroot zoogdier (onder andere 

schaap/geit en varken). Aangezien schaap en geit, met uitzondering van de schedel en 

hoornpitten, op morfologisch niveau nauwelijks van elkaar zijn te onderscheiden, zijn 

deze twee diersoorten in een overkoepelende groep geplaatst. 

Er is tevens informatie over de (slacht)leeftijd verzameld. Dit is mogelijk door het 

registreren van de doorbraak- en slijtagestadia van gebitselementen en de ver-

groeiingsstadia van skeletelementen. De registratieprocedure voor het bepalen 

van een leeftijd bij gebitselementen is gebaseerd op de methodiek ontwikkeld door 

Grant.232  De door haar vastgestelde slijtagepatronen van premolaren en molaren 

(tooth wear stage of TWS) zijn gebruikt voor het berekenen van de mandible wear 

stage (MWS).233 Hambleton heeft de gegevens van Grant gecombineerd met leef-

tijdsklassen gepubliceerd door Halstead en Payne234 , waardoor het mogelijk is om de 

gebitsslijtages aan leeftijdscategorieën te koppelen. Een andere methode voor het 

bepalen van de (slacht)leeftijd is gebaseerd op de mate van vergroeiing van de botten, 

in het bijzonder de vergroeiing van de schacht (diafyse) met de uiteinden (epifysen) van 

pijpbeenderen. Habermehl heeft voor verscheidene diersoorten onderzocht op welke 

leeftijden deze botdelen fuseren en welke morfologische karakteristieken zichtbaar 

zijn tijdens de verschillende vergroeiingstadia.235 

Wanneer er bijzondere kenmerken, zoals slacht- en vraatsporen, pathologieën, 

sporen van verhitting en bewerking, op de dierlijke resten zichtbaar waren, zijn deze 

tevens beschreven. De gebruikte coderingen voor het identificeren van specifieke 

slachtsporen zijn identiek aan beschrijvingen van Lauwerier in zijn promotieonder-

zoek.236  Wanneer er sprake was van complete pijpbeenderen zijn hiervan maten 

genomen. Deze gestandaardiseerde maten zijn afgeleid van een publicatie van Von 

den Driesch.237 

7.6.3 Resultaten

Algemeen
In totaal heeft het archeologisch onderzoek 146 fragmenten dierlijk bot opgeleverd, 

wat neerkomt op 132 skeletelementen, met een gewicht van bijna 3,3 kg.238  Het 

materiaal is redelijk tot goed geconserveerd en weinig gefragmenteerd. Het was 

mogelijk om iets meer dan de helft van de skeletelementen op soort te determineren. 

In tabel Tabel 7.9 is te zien dat er botten van rund, schaap/geit, varken, paard en eland 

zijn geïdentificeerd. Ca. 85% van de dierenbotten is afkomstig uit de Romeinse vondst/

ophogingslagen. De overige resten zijn aangetroffen in paalkuilen en te midden van 

vloer- en houtwerken.

232  Grant 1982.
233  Hambleton 1999.
234  Halstead 1985; Payne 1973.
235  Habermehl 1975.
236  Lauwerier 1988.
237  Von den Driesch 1976.
238  Zie bijlagen VIIIa t/m VIIIe voor het totale determinatieoverzicht van het dierlijk botmateriaal.
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Rund
In Tabel 7.10 is te zien dat de runderbotten (n= 55) uit alle verschillende lichaamsdelen 

afkomstig zijn. Dit kan betekenen dat het assemblage uit zowel slacht- als 

consumptieafval bestaat. Leeftijdsgegevens op basis van de vergroeiingsstadia van 

runderbotten zijn verkregen voor negentien skeletelementen. De resultaten tonen 

aan dat in ieder geval een aantal runderen een leeftijd van minimaal 3,5-4 jaar bereikt 

hebben. Eén onvergroeid hielbeen uit S5030 geeft aan dat dit individu vóór een 

leeftijd van drie jaar is geslacht. Aan de hand van de vergroeiingsstadia van de overige 

skeletelementen is te zien dat een groot deel van de runderen in ieder geval 1-2 jaar 

oud geworden zijn. Het was mogelijk om voor een onderkaak de gebitsslijtage te 

bepalen. Dit leverde een leeftijd tussen de 18-30 maanden op.

Met uitzondering van een middenhandsbeen met een hakspoor, zijn alle runderbotten 

met bijzondere kenmerken afkomstig uit de vondst/ophogingslagen. Dankzij de goede 

conserveringsomstandigheden zijn de vele snij- en haksporen goed zichtbaar gebleven. 

Op basis van hun aard en locatie zijn de slachtsporen te koppelen aan het segmenteren 

van het karkas en het ontvlezen van de beenderen. Snijsporen die kenmerkend zijn 

Skeletelement Totaal Rund 
Schaap / 

geit 
Varken Paard Eland 

Grote 
zoogdieren 

Middelgrote 
zoogdieren 

Zoogdieren 

Hoornpit + schedel 1 1 
       

Schedel 5 1 
 

1 
  

2 1 
 

Bovenkaak 2 2 
       

Onderkaak 9 6 
 

2 
    

1 

Gebitselement 
bovenkaak 

3 3 
       

Gebitselement 
onderkaak 

3 2 
 

1 
     

Axis 1 1 
       

Halswervel 4 
     

4 
  

Borstwervel 2 
     

1 1 
 

Lendewervel 4 
     

2 
 

2 

Heiligbeen 1 
      

1 
 

Wervel 1 
     

1 
  

Rib 8 
     

6 2 
 

Schouderblad 13 8 1 2 
  

1 
 

1 

Opperarmbeen 9 3 2 1 
   

3 
 

Spaakbeen 2 1 
    

1 
  

Ellepijp 1 
  

1 
     

Handwortelbeen 1 1 
       

Middenhandsbeen 5 3 2 
      

Bekken 13 8 
 

1 
  

2 
 

2 

Dijbeen 3 2 1 
      

Knieschijf 1 1 
       

Scheenbeen 7 3 1 
   

3 
  

Sprongbeen 4 3 
  

1 
    

Hielbeen 2 2 
       

Middenvoetsbeen 2 1 
   

1 
   

Proximale falanx 1 1 
       

Middelste falanx 1 1 
       

Distale falanx 1 1 
       

Pijpbeen 13 
     

7 
 

6 

Niet te 
determineren 

9 
       

9 

Totaal 132 55 7 9 1 1 30 8 21 

 Tabel 7.10
 Overzicht van het aantal skeletelementen per 
diersoort.
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voor het villen van dieren (bijvoorbeeld op de schedel en onderpoten) ontbreken bij 

deze vondsten. Vijf runderbotten vertonen sporen van hondenvraat en een onderkaak 

bevat afdrukken van kleine knaagdiervraat. Een hielbeenfragment vertoont sporen van 

verhitting.

Schaap/geit
Van de zeven skeletelementen van schaap/geit was het voor drie mogelijk om een 

leeftijdsindicatie te geven. Deze gegevens tonen aan dat twee individuen minimaal 

een half jaar oud geworden zijn en één individu niet ouder dan 3,5 jaar is geworden. 

Geen van de gebitselementen was geschikt om de leeftijd te bepalen. Een dijbeen van 

schaap/geit uit een paalkuil (S66) bevat een snijspoor en een opperarmbeen is deels 

gecalcineerd. 

Varken
Aan de hand van de leeftijdsgegevens van varken (n= 9), gebaseerd op zowel de 

vergroeiing van skeletelementen als het gebit, valt op te maken dat het assemblage 

zowel botten van biggen als volwassen individuen bevat. Twee dieren zijn tijdens 

hun eerste levensjaar geslacht en een big zelfs voordat het twee maanden oud 

was. De andere skeletelementen duiden een leeftijd tussen de 1-3 jaar aan. Enkele 

varkensbotten uit de vondstlagen bevatten slachtsporen en een ellepijpfragment is 

tevens aangevreten door honden.

Paard
In een van de vondstlagen (S5025) is een sprongbeen van paard (tevens het enige ver-

tegenwoordigde fragment) aangetroffen. Dit skeletelement bevat enkele snijsporen, 

die mogelijk het gevolg zijn van het villen van het dier. Slacht ligt niet voor de hand. 

Paarden werden immers doorgaans niet gegeten binnen het Romeinse rijk. Het is 

overigens niet ongebruikelijk dat een paard in stukken werd gehakt om het beter te 

kunnen begraven. 239

Naast de mogelijke snijsporen bevat het skeletelement ook een pathologisch kenmerk, 

namelijk een lichte vorm van exostose (Figuur 7.36). De aandoening staat ook wel 

bekend als ‘spat’ en kenmerkt zich als extra botvorming rondom gewrichtsvlakken. 

Oorzaken van dit ziektebeeld zijn bijvoorbeeld het gebruik van het paard als last- en of 

rijdier, maar ook leeftijd kan een rol spelen.240 

Eland
In de diepste vondstlaag (S5030) is een middenvoetsbeenfragment van eland 

gevonden. Elanden waren tot de middeleeuwen nog in het wild in Nederland te vinden 

en kunnen dus tijdens de Romeinse tijd nog gejaagd zijn. Op het elandbot waren 

echter geen slachtsporen of andere bijzondere kenmerken zichtbaar.

7.6.4 Conclusie

Het merendeel van de dierlijke resten uit het Romeinse castellum is afkomstig van 

rund, gevolgd door varken en schaap/geit. Afgaande op de leeftijdsgegevens van 

runderen is te zien dat de dieren op een (jong)volwassen leeftijd zijn geslacht; er is 

geen bewijs voor de aanwezigheid van kalveren. Door gebrek aan voldoende leeftijds-

gegevens van schaap/geit en varken valt er over de leeftijdsopbouw van deze kuddes 

weinig te concluderen. Het gebrek aan jonge dieren suggereert dat het vee niet binnen 

239  Lauwerier et.al. 2005, 302.
240  Groot 2016, 127.
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het castellum werd gehouden, maar vermoedelijk van buiten werd aangevoerd om 

ter plekke te worden geslacht. Het eten van paardenvlees was tijdens de Romeinse 

tijd niet gebruikelijk. De snijsporen op het paardensprongbeen zijn te verklaren als 

aanwijzingen voor het villen van het dier. De exostose op dit skeletelement is mogelijk 

het gevolg van het gebruik van het paard als last- en/of rijdier.

 

Aangezien het onderzochte dierlijk botmateriaal enkel met de hand is verzameld, 

ontbreken resten van kleine zoogdieren, vogels en vissen in het complex. Enkele 

grondmonsters die in het kader van botanisch onderzoek zijn gezeefd, hebben in dit 

opzicht echter ook weinig opgeleverd. In enkele zeefmonsters zijn weliswaar kleine 

resten van onder andere vis aangetoond; de fragmenten bleken echter te klein om 

op soort te determineren.241 Het beeld van dergelijke kleine dieren blijft hoe dan ook 

onduidelijk. Het elandbot is daarmee het enige bewijs voor de aanwezigheid van 

jachtwild. Dit zou erop kunnen duiden dat het aandeel van wilde diersoorten amper 

van belang was voor de Romeinse voedselvoorziening. Een vergelijking van het huidige 

botassemblage met eerder archeologisch onderzoek aan de Oud-Bodegraafseweg/

Willemstraat laat echter een discrepantie zien met betrekking tot het aandeel van 

wilde diersoorten. Resultaten van de voorgaande onderzoeken tonen namelijk aan 

dat, hoewel het vee nog steeds de grootste vleesleverancier was, jachtwild ook een 

relatief grote component vormde. Zo zijn er onder andere resten van bever, otter, 

marterachtigen, herten en diverse vogel- en vissoorten geïdentificeerd.242  Hoewel 

voor zowel het huidige als het eerdere onderzoek te zien is dat de veestapel centraal 

stond binnen de Romeinse voedseleconomie, impliceren de oude resultaten dat het 

aandeel jachtwild, vogel en vis duidelijk ondervertegenwoordigd is binnen het huidige 

vondstcomplex.

7.7 Palynologie en macrobotanie

Y.F. van Amerongen

7.7.1 Inleiding

Algemeen
Bij het gravend onderzoek werden hoofdzakelijk sporen uit de Romeinse tijd 

aangetroffen. De sporen omvatten paalkuilen en greppels, maar met name ook hout 

in de vorm van palen, planken en een houten vloer bestaande uit takken. De vloer, de 

sporen en het hout vormen de resten van het oude loopvlak en vertegenwoordigen 

de gebruiksfase van het castellum uit ca. 40-70. Dit loopvlak bevindt zich in de top 

van een pakket ophogingslagen (klei) die bij aanvang of kort voor deze hoofdfase (ca. 

45-50) zijn gevormd, bovenop de natuurlijke oeverklei (Figuur 7.37). Het loopvlak wordt 

zelf afgedekt door een kleipakket (S5010), dat is vermoedelijk is opgeworpen na de 

hoofdfase van gebruik: kort na 70 of in ieder geval in de periode 70-100 op basis van de 

vondsten. 

Het RAAP-onderzoek uit 2011 direct ten noorden van de Archol-put (zie Figuur 3.5), 

geeft een goed aanvullend beeld van de bodemopbouw net buiten de wal van het 

castellum: daar zijn op de overgang naar de aangrenzende Rijnoever verschillende aan-

plempingslagen, cultuur- en spoorlagen aangesneden, die deels te koppelen zijn aan 

de bodemlagen uit het Archol-onderzoek.243  De onderste cultuurlaag (S1006) uit het 

241  De zeefresidu’s van het botanisch onderzoek zijn gescand door visspecialist D.C. Nieweg van Archaeocon-
chology.

242  Lauwerier et al. 2005, 302.
243  Jansen 2018, 21-28.

Figuur 7.36 
Botvorming (exostose) op een sprongbeen 
van paard uit ophogingslaag S5025.
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RAAP-onderzoek bevindt bovenop de onderste ophogingslagen waar palen ingeslagen 

zijn (noordelijk profiel 101 in Figuur 7.38). De cultuurlaag (S1006) lijkt dan te relateren 

aan ook het loopvlak uit de hoofdfase van het castellum; mogelijk dekt S1006 dit 

loopvlak af als een soort vondst-of latere ophogingslaag. Laag S1006 is op grond van 

gebronsd aardewerk (uit 50-150) ná 50 n. Chr. te dateren (zie paragraaf 7.3.2). In het 

RAAP-onderzoek was boven deze cultuurlaag nog een sporenniveau te onderscheiden 

met onder andere spoor S1012. 14C-datering van graanresten uit spoor S1012 (monster 

M12, zie verderop) plaatst dit sporenniveau tussen 17 en 81 kal. n. Chr. (zie Tabel 7.1). 

RAAP heeft tussen cultuurlaag S1006 en het hogere sporenniveau (S1012) natuurlijke 

afzettingen aangetroffen (S1010). Het gaat vermoedelijk om restgeullagen van de 

Oude Rijn die hier (op grond van voornoemde onderliggende laag S1006 en afdekkend 

spoor S1012) tussen ca. 50 en 81 n. Chr. zijn afgezet, dus tijdens of kort na de 

bewoning van het castellum. In het uiterste noorden, dichter bij de Oude Rijn, waren 

nog meer lagen met restgeulafzettingen op verschillende niveaus te onderscheiden 

(S1005, S1021 en S1023). Dergelijke restgeulafzettingen zijn niet aangetroffen aan de 

binnenzijde van het castellum tijdens het Archol-onderzoek.

 Bovenin de meer intacte bodemopbouw van RAAP-onderzoek is ten slotte tevens een 

dumplaag (S1014/1015) aangetroffen, die de voornoemde (bovenste) cultuur- en over-

stromingslagen afdekt. Deze dumplaag lijkt de jongste fase uit de Romeinse tijd te ver-

tegenwoordigen. Ofschoon vondsten deze dumplaag ook nog in de (tweede helft van 

de) 1e eeuw dateren, dient rekening te worden gehouden met een jongere datering. 

Aanlegvondsten van het RAAP-onderzoek duiden namelijk ook op een jongere 

bewoning van de vindplaats en wel in de 2e eeuw. 244

Om een goed beeld te krijgen van de vegetatie en het voedselgebruik door te tijd 

heen, zijn monsters uit de verschillende sporen en ophogingslagen van voor, tijdens en 

na de hoofdfase van het castellum onderzocht: aan de hand van gecombineerd pollen- 

en macrobotanisch onderzoek.

Palynologie
Figuur 7.37 en Tabel 7.11 tonen een overzicht van de pollenniveaus die (verspreid) 

binnen de verschillende ophogings- en vloerlagen van de bodemopbouw van het 

Archol-onderzoek zijn onderscheiden (P1-10). In eerste fase is een selectie van acht 

monsters gewaardeerd (P2, 3 en P5-P10).  Op grond van de resultaten kwamen vijf 

monsters in aanmerking voor analyse. Voor de volledigheid is daar een monster uit 

de reeds door RAAP gewaardeerde pollenmonsters aan toegevoegd (M10, zie Figuur 

7.38).245 Dit leverde (van beneden naar boven) zes te analyseren monsters uit de 

volgende lagen op: 

- pollenniveaus 9 en 10 uit de ophogingslagen (S5030/5040) onder het vloerniveau 

van het castellum;

- pollenniveau 5 uit het vloerniveau (top van S5030) van het castellum;

- pollenniveaus P2 en 3 uit de ophogingslaag boven het vloerniveau (S5010) van het 

castellum

- pollenniveau M10 (RAAP-onderzoek 2011) uit de cultuurlaag (S1006) buiten het 

castellum, boven het vloerniveau/loopvlak.

244  Van der Linden 2018, 41.
245  Mauer 2016.
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Figuur 7.37 
Positie van pollenniveaus binnen het pakket 
van vondst- en ophoginglagen:
- boven: pollenniveaus (P1-P3) en macores-

tenniveau (MZ1) boven het vloerniveau 
van het castellum in zuidwestelijk profiel 4 
(pollenbak v. 87);

- onder: pollenniveaus (P4-P10) en macro-
restenniveau (MZ3) onder het vloerniveau 
van het castellum in centraal profiel 5 
(pollenbak v. 104 en v. 105).

Zie Figuur 3.5 voor de ligging van de profielen.
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Het doel van het pollenonderzoek van de onderste ophogingslagen is meer te weten 

te komen over de omgeving en de manier waarop die omgeving is ingericht (kort) 

vóór het in gebruik nemen van het terrein. Pollenonderzoek naar de gebruiksfase 

(het vloerniveau van het castellum) kan inzicht geven in: de activiteiten op het cas-

tellumterrrein, de aanwezigheid van cultuurgewassen en (indirect vee) en –zij het 

in mindere mate – het omliggende landschap. Ten slotte kan de analyse van de 

veronderstelde ophogingslaag en cultuurlaag boven het vloerniveau van het castellum 

inzicht verschaffen in de herkomst van deze lagen, die gevormd zijn na de hoofdfase 

van het castellum: zijn deze lagen antropogeen of (deels) toch natuurlijk?246 Kleilaag 

S5010, bovenop het vloerniveau, is in het veld weliswaar geïnterpreteerd als ophoging. 

Uitgaande van de schone vulling is een natuurlijke genese (rivierafzettingen) echter 

niet uit te sluiten.

Macrobotanie
De monsters voor macrobotanische analyse zijn afkomstig uit een haardkuil (S41) 

en uit de verschillende niveaus van de vermoede ophogings- en vloerlagen; van 

onder naar boven zijn dit: de ophogingslagen onder het vloerniveau, waaruit 

ook pollenmonster P9 afkomstig is (S5030/5040), het vloerniveau zelf (S311), de 

cultuurlaag (S1006 van RAAP) boven het vloerniveau/loopvlak, het spoor binnen de 

overstromingslagen (S1012 van RAAP) en de dumplaag die alle andere lagen afdekt 

(S1014/1015 van RAAP) (Figuur 7.37 en Figuur 7.38). 

246  Goossens en Van der Leije 2017.
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Figuur 4.2. Overzicht van de gedocumenteerde profielen met in blauw de spoornummers en in rood de vondstnummers.
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Figuur 7.38 
Overzicht van de gedocumenteerde profielen 
uit het RAAP- onderzoek met toevoeging van 
de niveaus van monsters M10, M11 en M13 in 
profiel 101, die bij het botanisch onderzoek 
van Archol zijn betrokken (zie Figuur 3.5 voor 
de ligging van de profielen) (naar: Jansen 
2018, figuur 4.2).
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Het doel van de analyse van de macrorestenmonsters is om meer te weten te komen 

over de lokaal aanwezige vegetatie, maar vooral ook de voedseleconomie en akker-

bouwpraktijken te Bodegraven binnen de verschillende fasen de Romeinse tijd.

7.7.2 Methode

Palynologie
Voor het palynologisch onderzoek werden door E.E. van Hees van het archeobotanisch 

lab van de Universiteit van Leiden en A.L. Philip aan het Institute for Biodiversity and 

Ecosystem van de Universiteit van Amsterdam 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 geteld.247 De pollenpreparaten werden geanalyseerd waarbij de volgende totaalpol-

lensommen werden bereikt:

Vnr pollenniveau totaalpollensom

87 P2 261,5

M10 310

87 P3 140

104 P5 292

105 P9 241

105 P10 284

Na het bereiken van de pollensom is het resterende deel van het preparaat nog 

gescand op eventuele aanvullende nieuwe soorten. Deze staan aangegeven met een 

‘+’ in het pollendiagram en zijn niet meegenomen in de pollensom. In de pollensom 

werden 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 werden de taxa ingedeeld 

in groepen op basis van vegetatie-/milieutype.248

247  Volgens: Beug 2004 en Van Geel & Aptroot 2006.
248  Tamis et al. 2004.

Vnr pollen 0nderzoek spoor profiel context datering 

Palynologie

87 P2 Archol 5010 4 Ophogingslaag boven vloerniveau Na hoofdfase castellum

M10 RAAP 1006 101 Cultuurlaag buiten/boven vloerniveau Na hoofdfase/buiten castellum

87 P3 Archol 5010 4 Ophogingslaag bovenop vloerniveau Na hoofdfase castellum

104 P5 Archol 5030 5 Vloerniveau gebruiksfase Hoofdfase castellum

105 P9 Archol 5030/5040 5 Ophogingslaag onder vloerniveau Voor aanvang castellum

105 P10 Archol 5030/5040 5 Ophogingslaag onder vloerniveau Voor aanvang castellum

Macrobotanie

40 Archol 41 N.v.t. Haardkuil op vloerniveau Hoofdfase castellum

105 P9 Archol 5030/5040 5 Ophogingslaag onder vloerniveau Voor aanvang castellum

1370 Archol 311 N.v.t. Vloerniveau gebruiksfase Hoofdfase castellum

M10 RAAP 1006 101 Cultuurlaag bovenop vloerniveau/loopvlak Na hoofdfase/buiten castellum

M12 RAAP 1012 101 Spoor in overstromingslagen buiten/boven vloerniveau en 
cultuurlaag S1006 Na hoofdfase/buiten castellum

M13 RAAP 1014 101 Bovenste dumplaag die alle andere lagen afdekt Na hoofdfase/buiten castellum 
(jongste fase)

Tabel 7.11 
Overzicht van de vondstnummers uit het 
palynologisch en macrobotanisch onderzoek 
met informatie over spoor, context en dater-
ing van het Archol-onderzoek en het aan-
grenzende RAAP-onderzoek.

Tabel 7.12 
Overzicht van de totaalpollensom per geanal-
yseerd monster.
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Macrobotanie
Voor de analyse zijn de monsters volledig geanalyseerd.249 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.) en zoölogische indicatoren 

voor landschap en menselijke aanwezigheid (mollusken, (vis)botresten, insecten, 

foraminiferen, etc.). Alle botanische macroresten zijn zo specifiek mogelijk op naam 

gebracht250  met naamgeving volgens de drieëntwintigste druk van Heukels’ flora 

van Nederland.251 Hierbij is gebruik gemaakt van de vergelijkingscollectie van het 

archeobotanisch laboratorium van de Universiteit Leiden.

Voor zowel het bepalen van de productie, eventuele handel en consumptie van 

cultuurgewassen, als voor het bepalen van 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, planten van diverse standplaatsen, 

etc.) te onderscheiden. De wilde planten zijn ingedeeld op grond van de vegetatie-

structuur en abiotische standplaatsfactoren. Voor de beschrijving van de standplaatsen 

is gebruik gemaakt van de indeling op basis van ecogroepen252  en de Nederlandse 

Oecologische Flora.253Gebruiken van wilde planten (voor consumptie of als ruw 

materiaal) zijn geanalyseerd op basis van een uitgebreide onlinedatabase, welke 

overzichten van ethnobotanische onderzoeken naar het gebruik van wilde planten 

omvat.254 Ten slotte is informatie ingewonnen over de voorkeur van planten voor lokale 

abiotische factoren welke belangrijk zijn voor de groei (bijv. licht, warmte, stikstof).255

7.7.3 Herkomst van de bodemlagen en reconstructie van de vegetatie

Inleiding
De vegetatiereconstructie is zoveel mogelijk gebaseerd op de onderzochte 

pollenmonsters. In gevallen waar aanvullende informatie van de macrorestenanalyse 

beschikbaar is, zal deze bij de desbetreffende laag kort worden vermeld.

Voordat het landschap gereconstrueerd kan worden, dient er voor de pollenanalyse 

rekening te worden gehouden met 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).256 Door de luchtzakken die zich aan de pollenkorrel 

bevinden, kan het pollen soms honderden kilometers ver van de boom verspreid 

worden.257 Aanwezigheid van dennenpollen, zeker in lage percentages, is dus niet 

direct te koppelen aan de aanwezigheid van de boom in de omgeving. Bij boomsoorten 

als zilverspar (Abies) en fijnspar (Picea) geldt dat deze pollenkorrels relatief zwaar 

249  Alle fracties zijn bekeken, maar in sommige gevallen is slechts een deel bekeken van de kleinste fractie(s). 
De gevonden resten uit deze fracties zijn geëxtrapoleerd naar het totale volume dat bekeken is voor de 
overige fracties per monster.

250  Volgens Cappers et al. 2006.
251  Van der Meijden et al. 2003.
252  Volgens Tamis et al. 2004.
253  Weeda et al. 2003.
254  Plants For A Future (PFAF) online etnobotanische database: www.pfaf.org.
255  Ellenberg et al. 1991.
256  Dit geldt ook in mindere mate voor Abies (zilverspar) en Picea (fijnspar).
257  Bijv. Lindgren et al. 1995.
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zijn waardoor hun aanwezigheid op een nederzetting een aanvoer via water doet 

vermoeden. 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.258 

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 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).

Resultaten
De onderzochte kleilagen uit het profiel zullen hier (van onder naar boven) worden 

beschreven, om eventuele veranderingen door de tijd in de juiste volgorde zichtbaar te 

maken: 

- A. De oudste ophogingslagen, onder het vloerniveau (S5030/5040)

- B. Het vloerniveau uit de hoofdfase van het castellum (top van (S5030)

- C. De ophogingslaag (S5010) en cultuurlaag (S1006) boven dit vloerniveau uit de 

fase na het castellum.

 Voor de ligging van de verschillende pollenniveaus binnen deze hoofdlagen zie Figuur 

7.37 (Archol-pollenniveaus P1-P10) en Figuur 7.38 (RAAP-monster M10 uit laag S1006).

A.  Ophogingslagen onder het vloerniveau; (kort) voor de hoofdfase van het castel-
lum (periode ca. 45-50)

Pollenniveau 10: het onderste niveau binnen de ophogingslagen (S5030/5040) 

onder het vloerniveau

In P10 is het boompollen (AP, 64,3%; Bijlage IX) in de meerderheid. De boomsoorten 

die zijn aangetroffen zijn hoofdzakelijk de els (Alnus; 42,8%), maar ook zijn er 

bijdragen aan het bomenspectrum van de eik (Quercus; 5,7%) en de hazelaar (Corylus 

avellana; 4,9%). Daarnaast zijn de wilg (Salix; 3,2%), de grove den (Pinus; 1,8%), 

mogelijk de iep (Ulmus; 1,4%) de berk (Betula; 1,1%), de haagbeuk (Carpinus; 1,1%), de 

zilverspar (Abies; 1,1%) en de beuk (Fagus; 0,7%) in lagere percentages aanwezig in het 

pollenspectrum (Bijlage X).

De haagbeuk is een boom die in Nederland pas sinds de laatste IJstijd weer in onze 

jaartelling wordt waargenomen in pollendiagrammen.259  Hij groeit echter bij uitstek 

op lemige ondergronden in Brabant, Limburg en Gelderland,260  dus een lokale 

herkomst van dit pollen is onwaarschijnlijk. Ook den en zilverspar zijn in deze periode 

niet lokaal in Nederland aanwezig, maar wel in Duitsland. Alhoewel dennenpollen zich 

gemakkelijk verspreid via de lucht (zie plant-specifieke eigenschappen boven), is het 

pollen van zilverspar hiervoor te zwaar. Waarschijnlijk is in ieder geval het pollen van 

haagbeuk, den en zilverspar met de Rijn meegevoerd uit Duitsland. Dit kan uiteraard 

voor meer aangetroffen soorten gelden, maar deze kunnen ook zeer goed lokaal 

hebben gegroeid. 

258    Douda et al. 2014: Bij waardes van minder dan 0,5% wordt afwezigheid van els verondersteld in de om-
geving, 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 onderzochte locatie. Zie ook: Huntley/Birks 1983, Montan-
ari 1996 en Lisitsyna et al. 2011.

259  De Jong 1982.
260  Maes 2006, 109 en Weeda et al.2003.
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Het niet-boompollen (NAP, 35,7%; zie Bijlage IX) bestaat uit vrij hoge percentages 

pollen van grassen (Poaceae; 21,9%) en lage percentages van verscheidene 

overige kruiden (samen 10,2%) (bijlage X). Ook is er pollen van water(kant)planten 

aangetroffen, waaronder van kattenstaart (Lythrum), kransvederkruid (Myriophyllum 

verticillatum), zoutgras (Triglochin) en pijlkruid (Sagittaria sagittifolia). Deze 

soorten komen voor in en langs stilstaand/zwak stromend zoet water. Daarnaast is 

kransvederkruid specifiek voor het voorkomen op laagveen, rivierklei en in kwelmilieus. 

De zoetwateralgen Pediastrum en Spirogyra vervolledigen het beeld van het natte 

landschap en indiceren zowel zoet water als voedselrijke omstandigheden.

De aanwijzing voor menselijke aanwezigheid is het pollen van graan (Cerealia) en 

bijvoet (Artemisia), waarbij het graanpollen opvallend groot was. Dit grote formaat, 

in combinatie met het kenmerkende oppervlaktepatroon, liet het toe het graan te 

karakteriseren als emmertarwe of spelttarwe (Triticum dicoccum/Triticum spelta: twee 

gewassen die in de ijzertijd en Romeinse tijd belangrijke voedselbronnen waren.

In P10 is ook een opvallende variëteit aan sporen van schimmels aangetroffen. De 

schimmel Glomus leeft in symbiose met plantenwortels en komt normaliter niet boven 

de grond voor. Er is aangetoond dat wanneer deze sporen toch worden aangetroffen, 

dat mogelijk wijst op erosie elders,261 zoals bij meer- of rivierafzettingen. Diporotheca 

rhizophila is een schimmel die ook wordt geassocieerd met plantenwortels, en dan 

meer specifiek voor wortels van zwarte nachtschade of bitterzoet (Solanum nigrum/

dulcamara).262 Bitterzoet is ook aangetoond op basis van de macroresten van v.105 

en die zouden dit beeld dus bevestigen. Bitterzoet kan voorkomen op voedselrijke 

grond in moerasbossen of aan waterkanten; dit zou dus een bevestiging kunnen zijn 

van erosie van waterkanten zoals die van een rivier of zijtak. Kretzschmaria deusta, 

Chaetomium en Cercophora zijn beide indicatoren voor respectievelijk rottend hout en 

rottende planten,263 waarbij de laatste twee ook op mest van herbivoren (in essentie 

ook afgebroken plantenresten) kan voorkomen. De overige schimmeltaxa houden 

ook een nauw verband met de aanwezigheid van mest. De combinatie van een aantal 

van deze schimmels (met name Sporormiella, Sordaria-type en Podospora, maar 

ook Chaetomium en Trichodelitscha) geeft zelfs aan dat er in de omgeving intensieve 

begrazing plaatsvond.264  De combinatie van een hoog percentage grassen met 

specifieke overige kruidensoorten (Asteraceae liguliflorae, Asteraceae tubuliflorae, 

Galium, Ranunculus acris-type en Rumex acetosella) zou een bevestiging kunnen zijn 

van begrazing, omdat deze daarmee in verband wordt gebracht.265  Het aandeel van 

deze taxa in het spectrum is echter te laag om hier harde uitspraken over te doen.

Samenvattend wijst de samenstelling aan taxa in P10 op een laagpakket dat (deels) 

is afgezet door de Rijn op basis van de niet-inheemse boomsoorten en schimmels 

die erosie indiceren. Het is dus onduidelijk welk deel van de aangetroffen soorten 

lokale vegetatie en welke de regionale vegetatie reflecteert, omdat zowel pollen als 

zaden getransporteerd kunnen zijn door het water. De water(kant) planten geven wel 

aanwijzingen voor stilstaand/langzaam stromend water, wat waarschijnlijk niet de 

stroomsnelheid van de Rijn was, en mogelijk de lokale situatie van een nabijgelegen 

waterloop (zijtak Rijn) representeert. Het lijkt aannemelijk dat men grond die 

oorspronkelijk is afgezet door de Rijn lokaal heeft gebruikt om het terrein op te 

261  Van Geel et al. 2003.
262  Ibidem.
263  Van Geel en Aptroot 2006.
264  Cugny et al. 2010, 402-3.
265  Hjelle 1999, 76.
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hogen, bijvoorbeeld door het uitgraven van nabijgelegen (oever)afzettingen langs de 

waterkant.

De aanwezigheid van stikstof minnende planten wijst uit dat deze (oever)afzettingen 

waren aangerijkt. In combinatie met de aanwezigheid van mestschimmels wijst dit 

op intensieve begrazing door vee. Daarnaast wijzen de pollenkorrels van bedekte 

tarwesoorten erop dat het omringende landschap niet alleen voor veeteelt, maar 

mogelijk ook intensief in gebruik was voor akkerbouw; al vóór de hoofdgebruiksfase 

van het castellum.

Pollenniveau P9: een opvolgend niveau (boven P10) onderin de ophogingslagen 

(S5030/5040) onder het vloerniveau

De tweede laag in het ophogingspakket, P9 (boven P10), bevat in verhouding tot P10 

een iets hoger percentage boompollen (AP, 72,2%; zie Bijlage IX), bestaande uit een 

vergelijkbaar spectrum aan boomsoorten, maar waarbij haagbeuk ontbreekt en linde 

nieuw is (zie Bijlage X). De verhoudingen tussen de boomsoorten zijn wel enigszins 

gewijzigd, waarbij hazelaar en den beter zijn vertegenwoordigd dan in de vorige laag, 

terwijl wilg in percentage afneemt; els blijft onverminderd dominant. 

In het niet-boompollen (27,8%; zie Bijlage IX) wordt opnieuw gedomineerd door 

grassen (10,4%), maar in mindere mate dan voorheen. De combinatie van grassen met 

lintbloemigen (Asteraceae liguliflorae), buisbloemigen (Asteraceae tubuliflorae), smalle 

weegbree (Plantago lanceolata-type), scherpe boterbloem (Ranunculus acris-type), 

en met name walstro (Galium) en blauwe knoop (Succisa-type) wijzen mogelijk op 

begrazing in de omgeving (zie Bijlage X). Hun aandeel is echter klein, dus enige 

voorzichtigheid is geboden.

Aan het spectrum kan nu ook heide (Ericaceae; 2,1%) als vegetatietype worden 

toegevoegd. 

De water(kant)planten worden breder vertegenwoordigd dan in de voorgaande 

laag, maar met een lager aantal per taxon. De aanwezigheid van kransvederkruid 

duidt opnieuw op stilstaand/zwak stromend zoet water op laagveen, rivierklei en in 

kwelmilieus, terwijl waterweegbree (Alisma cf. lanceolatum) meer specifiek op klei 

langs ondiep voedselrijk water groeit. Haag/gestreepte winde (Convolvulus sepium/

sylvatica) komt met name voor op vochtige voedselrijke grond langs rietlanden, 

moerasbossen en gecultiveerde grond. De sporen van mossen en varens representeren 

in P9 ook een breder spectrum. Hierbij vallen de eikvaren (Polypodium-type) en de 

adelaarsvaren (Pteridium-type) op. Deze varens komen voor in relatief lichte loofbossen 

met eik, beuk, berk en hazelaar (Fago-Quercetum pteridietosum), die met name groeien 

op (droge en zure) Pleistocene zandgronden, maar soms ook lokaal op droogvallend 

hoogveen en onder eiken. De niet-inheemse soorten en mogelijk ook de varens duiden 

er dus net als in P10 op dat deze grond wellicht een (deels) niet-lokale oorsprong kent 

en waarschijnlijk is afgezet door de Rijn, waarna het gebruikt is om lokaal de grond op 

te hogen. 

De aanwijzingen voor menselijke aanwezigheid worden gerepresenteerd door 

graanpollen (waaronder emmer/spelttarwe). Dit duidt op verwerking van graan in de 

nabijheid van de herkomst van de opgebrachte grond. De onverkoolde macroresten uit 

v. 105 van kafresten van tarwe en van akkeronkruiden uit verschillende stadia van de 

oogstverwerking bevestigen dit beeld (zie Voedselproductie en consumptie hieronder). 

De aanwezige mestschimmels zijn te aspecifiek en/of te laag in aantal om de 

aanwezigheid van vee(mest) te verraden, maar kunnen wel duiden op de aanwezigheid 

van rottende plantenresten. De aanwezigheid van Glomus duidt daarnaast op erosie 

van de grond. 
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Concluderend sluit het beeld van P9 in grote lijnen goed aan op dat van P10: 

nabijgelegen afzettingen langs de waterkant van een zijarm van de Rijn zijn 

uitgegraven om het terrein lokaal op te hogen. Ofschoon er deze keer geen duidelijk 

aanwijzingen zijn dat deze grond in oorsprong in gebruik was voor begrazing door vee, 

vertoont het monster aanwijzingen voor akkerbouw, en dan met name de verwerking 

van gewassen, in de directe omgeving.

B.  Vondstlaag ter hoogte van het vloerniveau; hoofdfase van het castellum 
(periode ca. 50-70)

Pollenniveau 5 uit de top van de ophogingslaag (S5030) met vloerresten van het 

castellum

P5 wordt gedomineerd door boompollen (AP, 87,0%; zie Bijlage IX), met als 

voornaamste taxa de els (58,9%), de den (9,6%), de eik (6,2%) en de hazelaar (4,1%), 

gevolgd door lagere percentages van wilg, berk, zilverspar, haagbeuk en iep (zie Bijlage 

X). In en op de laag waar monster P5 is genomen, is een Romeins vloerniveau aanwezig 

bestaande uit onder andere elzen- en eikenhout (zie paragraaf 7.2.3). Andere gebruikte 

houtsoorten ten tijde van de gebruiksfase van het terrein zijn berk, es, wilg, iep en 

naaldhout. Ook de duidelijke aanwezigheid van schimmelsporen van Chaetomium 

en Kretzschmaria deusta, die beide hout afbreken, doet een directe relatie met het 

vloerniveau vermoeden. Zilverspar en haagbeuk blijven echter duidelijk indicatoren 

voor aanvoer door water van verderaf, en zijn mogelijk afkomstig uit de klei die tussen 

takken in de laag van P5 zit.

Het niet-boompollen (NAP, 13,0%; zie Bijlage IX) representeert heide, grasland, en 

lokale vochtige tot natte omstandigheden (waterkantplanten, mossen en schimmels). 

Menselijke indicatoren zijn opnieuw aanwezig in de vorm van graanpollen, 

waaronder emmer-/spelttarwe, maar nu ook in de vorm van bijvoet (Artemisia), 

die op omgewerkte grond voorkomt. Op dergelijke geroerde gronden groeit ook 

andere ruderale vegetatie, zoals het hier aanwezige pollen van de amarantenfamilie 

(Amaranthaceae/Chenopodiaceae) (zie Bijlage X). 

In de laag van P5 zijn dus meer indicatoren voor lokale pioniervegetatie op geroerde 

gronden. Dit kan betekenen dat de opgebrachte grond (na zetting en rijping) te 

betreden was door mensen, waar dit in de voorgaande lagen mogelijk nog niet het 

geval was. Voor de aanwezigheid van vee zijn geen aanwijzingen. Dit beeld sluit goed 

aan op het beeld van een castellum dat inmiddels in gebruik was genomen.

C.  Ophogingslagen boven het vloerniveau; na de hoofdfase van het castellum 
(periode ca. 70-100)

Pollenniveau 3 onderin de ophogingslaag (S5010) boven het vloerniveau

In P3 is het aandeel boompollen afgenomen (AP, 62,9%; zie Bijlage IX), maar nog 

steeds in de meerderheid. Els en eik blijven de voornaamste taxa (respectievelijk 36,4% 

en 16,4%), met lage bijdragen van berk, hazelaar, den en mogelijk iep en wilg (zie 

Bijlage X). Daarnaast is klimop aanwezig met een pollenkorrel (Hedera helix; 0,7%). 

Klimop hoort thuis is de eiken-beukenbossen op voedselrijke grond (Querco-fagetea), 

waarin ook es thuishoort. Niet-inheemse boomsoorten zijn niet aangetroffen, wat 

zou kunnen betekenen dat we hier te maken hebben met de lokale bosvegetatie 

rond Bodegraven in de Romeinse tijd, maar de slechte conservering en relatief lage 

pollensom in dit monster kunnen ook een verklaring zijn voor deze afwezigheid. 

Het niet-boompollen (NAP, 37,1%; zie Bijlage IX) wordt gekarakteriseerd door taxa 
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gerelateerd aan graslanden, ruderale vegetatie (Amaranthaceae/Chenopodiaceae), 

omgewerkte grond (Artemisia) en aangerijkte grond (Solanum dulcamara en Urtica 

urens). Er zijn in dit monster weinig specifieke aanwijzingen voor water(kant)planten 

zie Bijlage X).

In deze laag is het percentage schimmelsporen van Chaetomium, die groeit op 

rottend hout, enorm (74,3%). Omdat deze laag direct op het vloerniveau ligt, zijn 

de schimmelsporen mogelijk vermengd geraakt met de klei. Anderzijds kan deze 

schimmel ook voorkomen op mest, vochtig stro en vochtige kleding.266  Daarnaast zijn 

er veel schimmelsporen van het Sordaria-type en Sporormiella, die in verband worden 

gebracht met de aanwezigheid van mest van herbivoren. Graanpollen zijn niet met 

zekerheid aangetoond in deze laag.

De laag waaruit P3 is genomen lijkt te worden gekarakteriseerd door pollen van met 

name elzen- en eikenhout, die gebruikt zijn in de constructie van de vloer. De laag is 

echter ook te kernmerken als een voedselrijke, omgewerkte/betreden grond. Mogelijk 

dat de laag op de vloer bestond uit klei vermengd met mest, al dan niet opzettelijk 

(omgewerkt vanuit het onderliggende vloerniveau bijvoorbeeld). 

Pollenniveau 2 uit de ophogingslaag (S5010) boven het vloerniveau

P2 laat ten opzichte van P3 een lichte toename in boompollen zien (AP, 71,4%; zie 

Bijlage IX), waarbij els en hazelaar in aandeel toenemen, maar eik relatief afneemt. 

Ook is het pollen van zilverspar/fijnspar (Abies/Picea) weer aanwezig in het spectrum, 

wat duidt op aanvoer van verderaf. Het niet-boompollen (NAP, 28,6%; zie Bijlage X) 

laat weinig variatie zien met voorgaande lagen en is ook qua spectrum meer beperkt: 

heide, graslanden, ruderale vegetatie, waterkantplanten zijn nog steeds vertegen-

woordigd, maar met lagere percentages en minder taxa. De schimmelsporen zijn 

ook slechts in zeer lage percentages aanwezig, met uitzondering van Glomus, die wel 

relatief vaak voorkomt en duidt op erosie; de zoetwateralgen Spirogyra en Pediastrum 

geven aan dat de herkomst van de laag water-gerelateerd is (zie Bijlage X).

Op basis hiervan en de niet-inheemse zilverspar/fijnsparpollenkorrels is het mogelijk 

dat dit pakket dus net als de onderste ophogingslagen (deels) uit rivierafzettingen 

(Rijn) bestaat. 

Menselijke indicatoren zijn niet aanwezig in dit monster en ook de schimmels 

gerelateerd aan mest zijn onvoldoende om uitspraken te doen over de aanwezigheid 

van vee.

Monster M10 uit de cultuurlaag (S1006) op de ophogingslagen boven het 

vloerniveau/loopvlak en buiten het castellum

M10 is op basis van de profielgegevens (laag S1006 uit RAAP-onderzoek, in Figuur 

7.38) mogelijk afkomstig uit hetzelfde ophogingspakket als P2, maar dan enkele 

tientallen meters noordelijker en wel buiten het castellum; dichter bij de Rijnoever. De 

samenstelling van beide monsters lijkt in grote lijnen op elkaar, maar M10 heeft over 

het algemeen wel een breder spectrum aan taxa dan P2 en ook zijn er wat verschillen 

in samenstelling waarneembaar.267  Het belangrijkste verschil tussen beide spectra 

is het aandeel boompollen en de aanwezigheid van indicatoren voor menselijke 

aanwezigheid. In M10 is er beduidend minder boompollen aanwezig (AP, 24,8%; zie 

Bijlage IX) dan in P2. Wel is pollen van zilverspar in beide monsters aanwezig, wat 

266  Van Geel en Aptroot 2006, 318.
267  Hierbij moet worden opgemerkt dat de bereiding van beide monsters in verschillende laboratoria heeft 

plaatsgevonden en de conservering tussen beide monsters ook verschilt. Dit kan ook invloed hebben gehad 
op de resulterende spectra.
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aangeeft dat er nog steeds een indicatie is voor aanvoer van pollen door middel van 

water. Van de lokale bomen is vooral de els goed vertegenwoordigd. De aanwezigheid 

van Glomus duidt, net als in veel van de voorgaande ophogingslagen, op erosie268 

van grond dat hiermee gerelateerd kan zijn. In M10 is er daarnaast pollen van granen 

aangetroffen, waaronder van het tarwetype dat op basis van de grootte waarschijnlijk 

van emmer- of spelttarwe is (zie Bijlage X). 

Het spectrum aan niet-boompollen (NAP, 74,2%; zie Bijlage IX) is veruit het hoogst van 

alle monsters en bevat taxa die te relateren zijn aan ruderale vegetatie, maar ook aan 

begrazing en/of gemaaide vegetaties. Verder valt op dat het aandeel kruisbloemigen 

relatief hoog is (Brassicaceae; 16,8%; zie Bijlage X). 

De waterkantplanten zijn ook goed vertegenwoordigd in M10 met bijvoorbeeld 

kikkerbeet (Hydrocharis morsus-ranae) en egelskop-type (Sparganium-type) (zie 

Bijlage X). Kikkerbeet komt voor in voedselrijke, zoete/brakke kleine wateren, niet 

in groot open water en geeft dus indicaties voor natte gebieden in de omgeving. Dit 

wordt daarnaast bevestigd door de aanwezigheid van pollen van waterplanten en 

zoetwateralgen, die tegelijkertijd ook voedselrijke omstandigheden indiceren.

Uit M10 zijn ook macroresten afkomstig (zie Bijlage XI) die verschillende taxa van het 

pollendiagram bevestigen zoals grote brandnetel (Urtica dioica), mogelijk knolspirea 

(cf. Filipendula vulgaris), bitterzoet (Solanum dulcamara) en grassen (Poaceae) (zie 

Bijlage X). In aanvulling daarop zijn bot, verbrand bot, houtskool, viswervels, verbrande 

klei en eetbare schelpfragmenten aangetroffen, die erop wijzen dat de onderzochte 

laag (deels) uit afval bestaat. Mogelijk is laag S1010, waar monster M10 toebehoort, 

toch wat ouder dan ophogingslaag S5010 (P2) die de castellumresten afdekt. Gezien 

het afval lijkt S1010 nog te koppelen aan de bewoning of de aan de opvolgende verval- 

of sloopfase van het castellum. Dit zou ook kunnen verklaren waarom het beeld dat in 

P2 verkregen is van het omringende landschap in M10 maar beperkt zichtbaar is. 

Op basis van zowel de macroresten- als de pollenanalyse van M10 blijkt dat het 

regionale landschap niet goed gereconstrueerd kan worden omdat het gaat om een 

afvalpakket. De relatief hoge percentages van kruisbloemigenpollen zouden in dit licht 

mogelijk gerelateerd kunnen worden aan de verbouw van cultuurgewassen uit deze 

familie zoals koolsoorten, rapen, raapzaad en mosterd. Verder geeft de laag op basis 

van het pollen indicaties voor de lokale verwerking van graan en de aanwezigheid van 

ruderale vegetatie en natte gebieden met zoete, kleine wateren. 

Conclusie: veranderingen door de Romeinse tijd 

Herkomst van de bodemlagen onder en boven de vloer van het castellum
De onderste ophogingslaag onder de vloer waarvan vermoed wordt dat deze kort 

voor aanvang van het castellum is opgeworpen, lijkt op basis van P10 en P9 inderdaad 

een niet-lokale oorsprong te kennen. De van elders afkomstige (niet-inheemse) 

boomsoorten en schimmels die duiden op erosie maken het aannemelijk dat het 

pakket oorspronkelijk is meegevoerd door een snelstromende rivier, waarvoor in het 

geval van Bodegraven de Rijn de beste kandidaat is. Vermoedelijk is de klei uiteindelijk 

door een zijtak van de Rijn afgezet, gezien de aanwijzingen voor stil of zwak stromend 

water. Deze grond is vervolgens gebruikt om het gebied te Bodegraven-Vierkom op te 

hogen. P10 en P9 verschillen wel in samenstelling, waardoor er wellicht verschillende 

plekken zijn gebruikt om grond te verzamelen voor het ophogen. In beide lagen zijn 

268  De erosie kan door zowel mens als natuur zijn veroorzaakt.
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aanwijzingen voor de exploitatie van de omgeving aanwezig in de vorm van akkerbouw 

(onkruiden en granen) en veeteelt (intensieve begrazing).

In vloerlaag (niveau P5) van de hoofdfase van het castellum is pollen aangetroffen 

van pioniervegetatie op geroerde gronden en betreden gronden, wat aangeeft dat 

de opgebrachte grond (vermoedelijk na een periode van zetting en rijping) toen 

betreedbaar was. Verder zijn er in deze laag veel aanwijzingen voor rottend(e) hout/

plantenresten, die waarschijnlijk te relateren zijn aan de houten vloer.

In de afdekkende ophogings- en cultuurlagen boven de vloer zijn eerst aanwijzingen 

voor voedselrijke, omgewerkte/betreden grond (P3), gevolgd door lagen (P2, M10) 

waarin weer een duidelijke component zit van door de Rijn aangevoerd sediment 

(niet-inheemse bomen, erosieschimmel). In P2 zijn geen aanwijzingen voor menselijke 

aanwezigheid, terwijl die in M10 juist alom vertegenwoordigd zijn door zowel 

macroresten als pollen van cultuurgewassen en andere resten van huishoudelijk afval. 

M10 is dus niet gelijk aan P2, wat vooraf verondersteld werd. Mogelijk gaat het om een 

afvalconcentratie binnen het pakket van P2 of toch om afzonderlijke pakketten. De 

afvalconcentratie van M10 lijkt in dat laatste geval eerder te koppelen aan de bewoning 

van het castellum of aan de opvolgende verval- of sloopfase, voorafgaand aan de 

(relatief schone laag van) ophogingen (S5010).

Landschap en gebruik door de mens
De onderzochte lagen blijken niet de meest geschikte lagen voor een reconstructie van 

het omringende landschap: het gaat namelijk deels om rivierafzettingen met verspoeld 

pollen en deels om omgewerkte en/of betreden grond met pollen dat eerder de daarop 

uitgevoerde activiteiten reflecteert. Toch zijn op grond van het gemeenschappelijk 

pollenbeeld van alle onderzochte niveaus (onder, uit en boven de castellumvloer) in 

grote lijnen enkele conclusies over het landschap te trekken.  Alle onderzochte lagen 

laten een dominante van boompollen zien dat vooral veroorzaakt wordt door els, die 

lokaal rond de nederzetting zal hebben gegroeid, maar ook langs de waterwegen 

waar de opgebrachte grond vermoedelijk van afkomstig is. De aanwezigheid van 

wilg en els met water(kant)planten, algen, schimmels en (mogelijk) varens duidt er 

op dat natte gebieden sowieso in het algemeen goed vertegenwoordigd waren rond 

Bodegraven-De Vierkom. Bomen van droge bossen zijn ook in alle spectra aanwezig, 

met name eik en hazelaar, die duiden op de aanwezigheid van lichte loofbossen met 

daarin ook beuk en berk. Het niet-boompollen geeft in de meeste lagen aanwijzingen 

voor graslanden in de omgeving, die op basis van de combinatie aan aangetroffen 

plantensoorten (intensief) begraasd werden. Ook zijn er aanwijzingen voor heide in 

de omgeving. Daarnaast wordt het landschap gekenmerkt door ruderale en betreden 

plaatsen, die gerelateerd kunnen worden aan de invloed van de mens op het landschap 

en ten slotte zullen er ook akkers in de omgeving hebben gelegen.

7.7.4 Aanwijzingen voor productie, import en consumptie van gewassen

Inleiding
In aanvulling op de pollenmonsters zijn uit de verschillende hoofdlagen van de 

vindplaats (onder, ter hoogte van en boven het vloerniveau) macromonsters 

onderzocht. Eerst zal hier kort per monster uit de verschillende hoofdlagen de 

inhoud worden beschreven. In de conclusie zal in twee thema’s (Productie/import van 

gewassen en Aanwijzingen voor consumptie en gebruik) het belang van planten voor 

voedsel en ander gebruik worden toegelicht.
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Resultaten

A.  Ophogingslagen onder het vloerniveau; (kort) voor de hoofdfase van het castel-
lum (periode ca. 45-50)

Macrorestenniveau M3 onderin de ophogingslagen (S5030/5040) onder het 

vloerniveau

Op het onderste niveau van de ophogingslagen (S5030/5040) onder de vloer van het 

castellum (v.105, M3 zie Figuur 7.37  is een gevarieerd spectrum aan onverkoolde 

resten gevonden: resten gerelateerd aan cultuurgewassen, cultuur-begeleidende 

planten zoals akkeronkruiden en ruderale planten en wilde planten van verschillende 

vegetatietypen. De cultuurgewassen worden gerepresenteerd door de aanwezigheid 

van fragmenten van aartjesbases en kelkkaf van tarwe (Triticum spec.) en, meer 

indirect, door de aanwezigheid van akkeronkruiden. Dit duidt erop dat er in de 

omgeving tarwe is verwerkt, waarbij het ontdaan is van het kaf en de verontreini-

gende zaden van ongewenste akkerplanten (zie Productie/Import van gewassen 

onder). De vegetatietypen op basis van de macroresten in v.105 zijn bossen van 

natte standplaatsen (els: Alnus spec.), planten van natte (oevers en waterkanten) 

standplaatsen en planten van vochtige standplaatsen. Het geheel aan taxa duidt dus 

op het voorkomen van natte gebieden in de omgeving van waar de grond van v.105 

afkomstig is. Ten slotte zijn er bot, insecten, mijten en viswervels aangetroffen, die 

samen met de resten van graanverwerking aangeven dat de laag (deels) bestond uit 

afval.

B.  Vondstlaag ter hoogte van het vloerniveau; hoofdfase van het castellum 
(periode ca. 50-70)

Macrorestenmonster v. 40 uit de haardkuil (S41) op het vloerniveau 

In de haardkuil (S41) zijn voornamelijk gefragmenteerde zaden aangetroffen, net 

als houtskool en verkoolde stengels (voor ligging, zie Figuur 7.4 en Bijlage III). Door 

de hoge fragmentatiegraad zijn de resten niet tot op soortniveau te determineren. 

Wel is duidelijk dat het gedeeltelijk om graslandvegetatie gaat, ruderale vegetatie en 

waterkantvegetatie. Ook zijn veel van de resten onverkoold bewaard gebleven, wat 

opmerkelijk is in een haardkuil. Mogelijk gaat het hier dan ook om contaminatie van de 

haardkuil door afvalresten uit de omringende/bovenliggende klei. 14C-onderzoek van 

plantmateriaal uit de haard heeft een datering opgeleverd van 18 v. Chr-65 kal. n. Chr. 

(68,2% zekerheid, zie Tabel 7.1).

Macrorestenmonster v.1370 uit het vloerniveau van het castellum

De taxa uit v.1370 van het vloerniveau (S311) zijn door onverkoolde resten verte-

genwoordigd en representeren net als in v.105, uit de ophogingen onder de vloer, 

ruderale vegetatie, planten van oevers en waterkanten en planten van vochtige 

standplaatsen (voor ligging, zie Figuur 7.4 en Bijlage III). In dit monster zijn geen resten 

van cultuurplanten aangetroffen. Wel zijn er verbrand bot en insecten aanwezig, die 

erop duiden dat er wel (deels) afval op de vloer terecht kwam. 14C-onderzoek van het 

materiaal heeft een datering opgeleverd van 17-81 kal n. Chr. (68,2% zekerheid, zie 

Tabel 7.1).
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C.  Ophogingspakket boven het vloerniveau; na de hoofdfase van het castellum 
(periode ca. 70-100)

Macrorestenniveau M10 uit de cultuurlaag (S1006) op de ophogingslagen boven het 

vloerniveau/loopvlak, buiten het castellum (RAAP-onderzoek)

In de cultuurlaag (S1006) van M10 zaten meerdere fragmenten van hazelnootscha-

len, waaronder deels verkoolde resten (zie Figuur 7.38). Verder bevat dit monster 

akkeronkruiden en ruderale planten, planten van oevers en waterkanten, maar ook 

graslandplanten en houtskool. Onder de dierlijke resten uit dit monster bevinden zich 

de zoetwatermossel of stroommossel (Unio spec.), die op de nabijheid van de Rijn zou 

kunnen wijzen, en resten van bot en verbrand bot en viswervels. De combinatie duidt 

op consumptieafval. 

Macrorestenniveau M12 uit een spoor (S1012) in een overstromingslaag boven de 

cultuurlaag en het vloerniveau (RAAP-onderzoek)

M12 uit een spoor (S1012) bovenin een overstromingslaag wordt gerepresenteerd door 

verkoolde resten van bedekte gerst (Hordeum vulgare var. vulgare) en waarschijnlijk 

broodtarwe (Triticum cf. aestivum) (voor ligging zie Figuur 7.38). Daarnaast is er zaad 

van postelein (Portulaca oleracea var. sativa) aangetroffen, dat op basis van de grootte 

is toe te wijzen aan de gecultiveerde vorm, niet de wilde vorm die in deze tijd in 

Zuid-Nederland kan voorkomen (Figuur 7.39). Verder zijn akkeronkruiden aanwezig, 

net als ruderale planten en planten van vochtige standplaatsen. Resten van insecten, 

visschubben en viswervels wijzen wederom duidelijk uit dat het hier om een laag van 

consumptieafval gaat. 14C-onderzoek van het materiaal heeft een datering opgeleverd 

van 17-81 kal n. Chr. (68,2% zekerheid, zie Tabel 7.1).

Macrorestenniveau M13 uit de dumplaag (S1014) die alle ophogings- en overstro-

mingslagen afdekt (RAAP-onderzoek)

In M13 zijn resten van haver (Avena spec.) en gerst (Hordeum spec.) gevonden, net als 

zaden van gewone vlier (Sambucus nigra) en melganzenvoet (Chenopodium album). 

Onder de overige resten bevinden zich houtskool, bot, verbrand bot, visschubben 

en viswervels, die samen met de zaden duiden op consumptieafval. Ten slotte is een 

snijtand van een woelmuis (Arvicola spec.) tussen dit afval aangetroffen. Woelmuizen 

staan bekend als plaag op boerderijen die een bedreiging kunnen vormen voor 

gewassen zoals peulvruchten en fruitbomen.269  Mogelijk was dit ook het geval te 

Bodegraven, al is één snijtand te weinig om hier harde uitspraken over te doen.

Conclusie

Genuttigde voedselplanten
Bij de waardering van de macroresten was al naar voren gekomen dat er in 

Bodegraven-De Vierkom verschillende voedselplanten werden gegeten in de Romeinse 

tijd, waaronder broodtarwe (Triticum aestivum), en emmer/spelttarwe (kafresten 

van Triticum dicoccum/spelta).270 Daarnaast is haver aangetoond (Avena spec.), 

maar gezien de afwezigheid van onderscheidende kenmerken is niet zeker of het 

om de gecultiveerde of de wilde variant gaat. Voor zover bekend zijn er in andere 

vroege castella geen resten van gecultiveerde haver aangetroffen. Wilde haver werd 

echter wel genoemd door Romeinse bronnen als voeder voor paarden;271mogelijk 

269  Nowak 1999.
270  Maurer 2018.
271  Groot 2008.

Figuur 7.39 
Zaad van postelein (Portulaca oleracea var. 
sativa) uit een spoor (S1012) aangetroffen in 
een overstromingslaag (S1010) bovenop cul-
tuur- en aanplempingslagen (S1006 en S1011) 
direct ten noorden van het castellum, op de 
overgang naar de Oude Rijn (monster M10 uit 
het RAAP-onderzoek van 2011; opname door 
microscoop: Y.F. van Amerongen ).
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een aanwijzing dat het hier ook om wilde haver (Avena fatua) gaat. Op basis van de 

geanalyseerde monsters is het spectrum aan cultuurgewassen uit te breiden met 

bedekte gerst (Hordeum vulgare var. vulgare), waardoor het totaal op in ieder geval 

drie graansoorten komt. Ook gerst werd wel aan de paarden gegeven. Indien met 

enkel uitgaat van de bodemlagen uit de fasen kort voor en tijdens het gebruik van het 

castellum, is van alle granen voornamelijk emmer/spelttarwe in beeld. 

Vooral uit de afdekkende lagen (uit periode ca. 70-100) blijkt dat het dieet verder werd 

aangevuld met vruchten (vlierbessen), noten (hazelnoten) en groenten (postelein). 

Gezien de samenstelling van de monsters die vaak duidt op consumptieafval 

(wederom met name de jongste lagen buiten en boven het vloerniveau/loopvlak van 

het castellum zoals M10, M12 en M13) is het ook goed mogelijk dat sommige wilde 

planten ook als voedselplant hebben gediend. Hierbij kan gedacht worden aan zwarte 

nachtschade (Solanum nigrum), vogelmuur (Stellaria media), grote weegbree (Plantago 

major), grote brandnetel (Urtica dioica) en melganzenvoet (Chenopodium album), die 

ook op basis van eerder onderzoek als mogelijke voedselplanten zijn aangewezen.272 

Ten slotte werd het dieet aangevuld met vlees, vis en mogelijk schelpdieren 

(zoetwater-/stroommossel).

Lokale productie versus import van cultuurgewassen
Emmertarwe en bedekte gerst waren belangrijke cultuurgewassen in de Nederlandse 

prehistorie in het algemeen, maar zeker ook in de overgangsperiode van de ijzertijd 

en Romeinse tijd. Deze gewassen werden door inheemse boeren verbouwd en deels 

ook voor de Romeinen. Daarnaast werden emmertarwe, spelttarwe en broodtarwe 

waarschijnlijk ook via de Rijn geïmporteerd uit andere gebieden als Vlaanderen en 

Engeland.273 

Lokale verbouw van gewassen is bij afwezigheid van ploegsporen moeilijk aan te 

tonen. Bij het verwerken van het graan na de oogst komt verwerkingsafval vrij (kaf, 

onkruiden) en pollen; pollen van granen als tarwe en gerst komt namelijk pas vrij bij 

het dorsen. Het aantreffen van deze resten kan duiden op lokale verwerking van graan, 

maar sluit het verwerken van geïmporteerd graan dat in schoven is aangevoerd niet 

uit: in beide gevallen moeten dezelfde graanverwerkingsstappen worden doorlopen 

(Figuur 7.40). Er is echter op basis van de analyse van de scheepslading van een 

gezonken Romeins schip te Woerden bekend dat de Romeinen hun graan al nagenoeg 

volledig verwerkt lieten aanleveren.274  In dat geval wordt er veel minder (geen?) 

graanpollen verwacht en ook nauwelijks akkeronkruiden (met uitzondering van de 

grootste, moeilijkst te verwijderen onkruiden). Er zijn dus twee opties om rekening 

mee te houden voor Bodegraven: geïmporteerd, “schoon” graan en lokaal verbouwd 

graan met kaf- en onkruidresten.

Te Bodegraven-De Vierkom is graanpollen van het emmer/spelttarwe-type 

aangetroffen in zowel de ophogingslagen onder het castellum, het vloerniveau van het 

castellum als de afdekkende ophogingslagen. Dit geeft aan dat verwerking van dit type 

graan gedurende de hele periode plaatsvond in de omgeving. Daarnaast zijn er vele 

kafresten van tarwe aangetroffen in combinatie met akkeronkruiden uit alle fasen van 

de oogstverwerking, die erop duiden dat het graan ter plekke volledig werd verwerkt. 

Voor emmer/spelttarwe lijkt er dus sprake te zijn van lokale verbouw in de omgeving, 

mogelijk door de inheemse boeren. Het is aannemelijk dat dit ook voor bedekte 

gerst geldt, aangezien het lokaal veel werd verbouwd. Bovendien is niet bekend dat 

272  cf. Van Amerongen 2016.
273  Pals & Hakbijl 1992; Jones 1964: 844; Groenman-Van Waateringe 1977: 238.
274  Pals & Hakbijl 1992.
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dit gewas ook door de Romeinen werd geïmporteerd. De vondst van een groot stuk 

steen, vermoedelijk afkomstig van een door lastdieren aangedreven graanmolen (zie 

paragraaf 7.5.2), geeft daarnaast aan dat het graan vermoedelijk binnen het castellum 

werd vermalen voor de bereiding van het voedsel voor de soldaten.

Broodtarwe werd niet lokaal verbouwd in Nederland in de Romeinse tijd en moet dus 

wel zijn geïmporteerd.275 Dit gewas is in de 1e eeuw n. Chr. ook aangetoond in onder 

andere Utrecht de Meern, Alphen aan den Rijn en Valkenburg (Z-H),276 daarbij mooi de 

loop van de Rijn mooi volgend; wat de import ook op deze wijze aannemelijk maakt.

De gecultiveerde postelein die in M12 is aangetroffen was al bij de Romeinen 

bekend als bladgroente,277  maar tot op heden is dit gewas niet aangetoond vóór de 

middeleeuwen. Wellicht dat het zaad van dit gewas net als broodtarwe is geïmporteerd 

via de Limes (de Rijn) en lokaal verbouwd is geweest. De aangetroffen hoeveelheid is 

echter te gering om te spreken over daadwerkelijke (grootschalige) productie van dit 

gewas. 

Wijze van akkeren en oogsten
Op basis van de akkeronkruiden te Bodegraven en hun voorkeur voor bepaalde 

groeicondities is meer informatie te verkrijgen over de omstandigheden op de 

akker en de manier van oogsten. Akkeronkruiden hebben een bepaalde voorkeur 

voor een groeiplaats, waardoor de omstandigheden op de akker kunnen worden 

gereconstrueerd. Daarnaast kan de levenscyclus van de onkruiden iets zeggen over hoe 

vaak er geoogst werd (eens per jaar of met langere tussenpozen) en kan de maximale 

groeihoogte iets zeggen over hoe laag bij de grond het graan is geoogst (hoe hoger de 

maximale hoogte van de akkeronkruiden, hoe hoger de graanhalmen zijn afgesneden).

Voor de vroegste fasen van de Romeinse tijd, kort voor en tijdens de bewoning van 

het castellum lijken de akkeronkruiden te wijzen op de verbouw van zowel zomer- als 

wintergewassen in de omgeving (Tabel 7.13). Deze gewassen zullen, gezien de lokale 

verbouw, waarschijnlijk emmertarwe en mogelijk bedekte gerst zijn geweest. De 

zomer-akkeronkruiden komen voornamelijk voor op vochtige, voedselrijke (Tabel 7.13), 

humeuze bodems, die rond Bodegraven - gezien de vegetatiereconstructie- zeker 

275  Zeven 1997, 43.
276  Valkenburg: Pals, Beemster & Noordam 1989; Alphen a/d Rijn: Kuijper & Turner 1992; Utrecht: Kooistra 

2008.
277  Zeven 1997: 39, 79 en referenties daarin.

Figuur 7.40 
Stappen in de oogstverwerking van dorsen 
(1) tot het met de hand verwijderen van grote 
onkruidzaden (10). De aanwezigheid van 
aarspillen in het monster verraadt dat er ter 
plekke graan is verwerkt vanaf waarschijnlijk 
stap 4 tot 10 (het fijne zeven om kleine onkru-
iden te verwijderen) (bron: Stevens 2003, 63, 
Figuur 1).
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aanwezig zullen zijn geweest. De akkers lijken niet lang braak te hebben gelegen, 

gezien de eenjarige levenscyclus van de akkeronkruiden (Tabel 7.13). Er werd op de 

winterakkers hoog geoogst, terwijl er op de zomerakkers laag werd geoogst, getuige 

de lage maximale hoogte van de akkeronkruiden (100 cm tegenover 40 cm; Tabel 7.13). 

Mogelijk dat men het lange stro dat op deze manier over bleef kon gebruiken voor 

bijvoorbeeld dakdekken of strooisel in de stal. 

Uit de ophogingslagen boven het vloerniveau en dus na de gebruiksfase van het 

castellum zijn er alleen aanwijzingen voor de verbouw van zomergewassen. Omdat 

er voor deze periode aanwijzingen zijn voor de import van bijvoorbeeld broodtarwe, 

zullen de akkeronkruiden hieraan niet te relateren zijn. De voorkeuren van de 

zomer-akkeronkruiden voor stikstofrijke omstandigheden (Tabel 7.13) evenals recent 

bewerkte basenrijke kleibodems doet vermoeden dat het hier om lokale verbouw 

van zomergewassen gaat. Hierbij kan gedacht worden aan moestuinen waarin onder 

andere de aangetroffen bladgroente postelein kon worden verbouwd, al moet hiervoor 

ook een zandige inmenging zijn gebruikt. De resten van postelein (zaad) zijn echter 

te weinig om echt een uitspraak te kunnen doen over (grootschalige) verbouw van 

dit gewas in deze periode. Een andere mogelijkheid voor een zomergewas is dat het 

hier opnieuw gaat om lokale verbouw van zomergraan zoals bedekte gerst. Hoe het 

ook zij, het verbouwde zomergewas is laag geoogst op niet lang braakliggende akkers 

(eenjarige levenscyclus) (Tabel 7.13).

Waarden abiotisch 
omstandigheden*

Taxa Nederlandse naam

Zomer/
Winter
gewas 
onkruid

Levens-
cyclus

Max. hoogte 
(cm) gewas 

bij oogst Li
ch

t

Te
m

pe
ra

tu
ur

Vo
ch

t

Zu
ur

te
gr

aa
d

St
ik

st
of

Zo
ut

(Pre)-castellum

Agrostemma githago Bolderik winter eenjarig 100 7 - - - - 0

Persicaria maculosa Perzikkruid zomer eenjarig 100 6 6 5 7 7 0

Stellaria media Vogelmuur zomer eenjarig 40 6 - - 7 8 0

Urtica urens Kleine brandnetel zomer eenjarig 60 7 6 5 - 8 0

Post-castellum

Euphorbia helioscopia Kroontjeskruid zomer eenjarig 30 6 - 5 7 7 0

Solanum nigrum Zwarte nachtschade zomer eenjarig 60 7 6 5 7 8 0

Stellaria media Vogelmuur zomer eenjarig 40 6 - - 7 8 0
* deze waarden zijn ontleend aan Ellenberg et al. 1991 en representeren een voorkeur 
voor lokale abiotische omstandigheden. De waarden variëren van 0 tot maximaal 9. 

7.7.5 Conclusie

Het onderzoek te Bodegraven heeft meer inzicht gegeven in de herkomst van de 

bodemlagen onder en boven de vloer van het castellum. Deze bestaan met name 

uit ophogingslagen en afvalpakketten. Ofschoon dergelijke afzettingen minder 

geschikt zijn voor een vegetatiereconstructie, vertonen ze alle gemeenschappelijke 

kenmerken die toch een goede indruk van het omliggende landschap geven. Gezien 

hun antropogene herkomst geven de lagen in ieder geval duidelijk inzicht in de impact 

van de mens op dit landschap voor de productie, verwerking en consumptie van 

voedselbronnen in de Romeinse tijd.

Landschap en landschapsgebruik
In de eerste helft van de 1e eeuw ving de bewoning aan op de kleioevers van de Oude 

Bodegrave in de nabijheid van de Oude Rijn. Uit deze periode is geen informatie 

bekend over de vegetatie rond Bodegraven-De Vierkom. Tijdens een AWN-opgraving 

Tabel 7.13 
Overzicht van de onderzochte aspecten 
gerelateerd aan de (productie van) gewassen 
op basis van de aangetroffen akkeronkruiden.
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in 2002 ca. 75 m ten zuiden van het Archol-onderzoek, direct ten oosten van de Oud-

Bodegraafseweg weg, is hier wel onderzoek naar gedaan (zie onderzoek AWN-2002 

in Figuur 5.1).278 Toen is bij bemonstering van een lokale zandige en schelprijk 

afvallaag met Romeins vondstmateriaal de kans gegrepen om ook het onderliggende, 

ongestoorde veen te betrekken. Dit veen zou immers een indruk kunnen geven van het 

oorspronkelijke, natuurlijke landschap kort voor de Romeinse tijd. Tijdens het laborato-

riumonderzoek bleek de pollenbak de veentop echter te hebben gemist; wel bleek aan 

de onderzijde van de bak nog een afdekkende, kleilaag met resten van het verslagen 

veen aanwezig die door de onderzoekers in het veld ook als pre-Romeins was 

bestempeld.279 14C-onderzoek van dit pollenniveau lijkt uit te wijzen dat de kleilaag, 

met een datering van 89 kal v.Chr. – 52 kal n. Chr. representatief zou kunnen zijn voor 

de vroeg-Romeinse tijd.280 Macroresten uit de kleilaag wijzen voornamelijk op een 

zoetwatermilieu. In de pollenspectra is de els het best vertegenwoordigd. Verder zijn 

in	het	pollen	ook	planten	−	bitterzoet,	grote	brandnetel,	heggeduizenknoop	en	(water)

munt	−	aanwezig,	die	goed	in	de	ondergroei	van	een	elzenbroekbos	passen.	Munt	en	

bitterzoet zouden echter ook goed kunnen groeien op natte, voedselrijke bodems/

oevers. De overige aangetroffen planten in de kleilaag wijzen juist op dergelijke 

bodems/oevers.281 

Deze gegevens van de AWN-opgraving schetsen een goed beeld van het 

zoetwatermilieu rondom de oevers nabij de Oude Rijn in de beginfase van de Romeinse 

tijd. De onderzoekers plaatsen overigens wel de kanttekening dat het 14C-onderzoek 

mogelijk niet de kleiafzettingen, maar het veen binnen deze afzettingen dateert.  

Gezien de verslagen toestand van dit veen zou dus sprake kunnen zijn van een post-

quem-datering.282 Resten van rood aardewerk, visbot en hout die eveneens in de 

kleilaag bleken te zitten, wijzen in ieder geval uit dat bij de afzetting van de klei geen 

sprake moet zijn geweest van een ongestoord, natuurlijk milieu. Het landschap stond 

bij nader in zien vermoedelijk toch al onder invloed van de mens.283 

Het is dan ook niet verrassend dat het geschetste beeld van het landschap uit het 

AWN-onderzoek goed aansluit op dat van het Archol-onderzoek. Uit de onderste 

onderzochte lagen blijkt dat de natuurlijke oevers kort voor inrichting van het 

castellum (ca. 45-50) zijn opgehoogd. Het ophogingspakket te Bodegraven kent zijn 

oorsprong als rivierafzetting, vermoedelijk van de nabijgelegen Oude Rijn. Het is 

mogelijk dat de grond voor het ophogen op enige afstand van de Rijn is verzameld, 

omdat de aanwezige pollen en zaden op stilstaand tot langzaam stromend water 

wijzen. De aanwezigheid van wilg met water(kant)planten, algen, schimmels en 

(mogelijk) varens in de eerste ophogingslagen (onder de castellumvloer), maar 

ook in de latere ophogings- en afvallagen (boven de castellumvloer) duidt er op 

dat natte gebieden sowieso in het algemeen goed vertegenwoordigd waren rond 

Bodegraven-De Vierkom.  In dit landschap gedijde ook de els goed, met name langs de 

waterwegen. Deze soort blijkt in alle lagen van de vindplaats het best vertegenwoor-

digd. Bomen van droge bossen groeiden op de hogere gebieden in het landschap, op 

de oevers. Met name eik en hazelaar duiden op de aanwezigheid van lichte loofbossen 

met daarin ook beuk en berk.

De ophogingen van de oevers vormden letterlijk de basis voor het inrichten van het 

castellum. In de beginfase valt het aandeel pioniervegetatie (ruderale vegetatie) 

op, wat aangeeft dat het terrein (vermoedelijk na een periode van zetten en rijpen) 

278  Smeerdijk 2016.
279  Smeerdijk 2016, 7.
280  Smeerdijk 2016, 10.
281  Smeerdijk 2016, 7.
282  Smeerdijk 2016, 5.
283  Smeerdijk 2016, 7.
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begaanbaar was. De komst van de Romeinse soldaten had een duidelijke impact 

op het omringende landschap. Stikstof minnende planten en mestschimmels in de 

verschillende ophogingslagen onder, boven en buiten de castellumvloer wijzen uit dat 

de omringende oevers intensieve begraasd werden door vee. Door de begrazing zullen 

delen van het landschap open zijn geweest. Pollen van het emmer/spelttarwe-type 

geeft in combinatie met kafresten en specifieke akkeronkruiden aan dat delen van dit 

open landschap ook benut werden voor het verbouwen en verwerken van graan. De 

vondst van een type graanmolen dat voor grootschalige productie werd ingezet, lijkt 

uit te wijzen dat het graan voor de soldaten ter plekke werd gemalen. 

Voedselproductie en -consumptie
Het dieet te Bodegraven bestond uit emmer-/spelttarwe, bedekte gerst en broodtarwe, 

maar ook vlierbessen, hazelnoten (hazelnoten) en postelein. De verbouw van emmer- 

en spelttarwe, maar mogelijk ook bedekte gerst vond zoals voornoemd plaats in de 

omgeving van het terrein, wellicht door lokale boeren die leverden aan de Romeinen. 

Broodtarwe en postelein werden echter geïmporteerd. De verbouw van de granen 

vond plaats in zowel de zomer als de winter op vochtige, voedselrijke, humeuze 

bodems die niet lang braak lagen. De gewassen werden relatief hoog van de grond 

geoogst in de winter en relatief laag bij de grond in de zomer. 

Naast gecultiveerde gewassen kunnen ook wilde planten verzameld zijn voor 

consumptie van bessen, bladeren en zaden zoals zwarte nachtschade, vogelmuur, 

grote weegbree, grote brandnetel en melganzenvoet. De relatief hoge percentages 

van kruisbloemigenpollen wijzen mogelijk op de verbouw van cultuurgewassen uit 

deze familie zoals koolsoorten, rapen, raapzaad en mosterd. Niet-plantaardig voedsel 

bestond ten slotte uit vlees, vis en mogelijk schelpdieren.

Aanbeveling
Bij de meeste archeologische onderzoeken naar de Romeinse bewoning in Bodegraven 

is tot nu toe weinig aandacht geweest voor archeobotanisch onderzoek. Bij de 

archeologische begeleiding van de civiele afgravingen in de bouwput van appartemen-

tencomplex De Vierkom is wel ingezet op botanisch onderzoek, van zowel pollen als 

macroresten. Uitgaande van de aard van de onderzochten lagen, vooral ophogings- en 

afvallagen, reflecteren de onderzochte resten echter vooral de activiteiten die ter 

plekke (of de plaats van herkomst). Voor toekomstig onderzoek is het wenselijk om 

natuurlijke open contexten of greppels (maar dan wel buiten de bewoningskern) te 

bemonsteren voor pollenonderzoek om een beter beeld te krijgen van het landschap 

in de wijdere omgeving. De afvallagen en ophogingspakketten zijn immers lastiger aan 

het natuurlijke landschap te koppelen door inmenging van de mens.
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8 Resultaten onderzoek: sporen en vondsten uit de 
Nieuwe tijd

8.1 Inleiding

T.A. Goossens

Na de Romeinse tijd is plangebied van De Vierkom lange tijd onbewoond gebleven. 

De voorgaande onderzoeken van AWN (1996),284 BAAC (2003-2004),285 RAAP 

(2010-2011)286 hebben ter hoogte van De Vierkom geen bewoningssporen uit de 

vroege, volle of late middeleeuwen aangetroffen. De onderzoeken wijzen uit dat de 

eerstvolgende bewoning in de omgeving pas vanaf de Nieuwe tijd plaatsvindt, met 

name ten oosten van de Oud-Bodegraafseweg. Zo heeft BAAC op locaties 2 en 4 

kleiwinningskuilen, greppels en sloten met bijbehorende vondsten uit de 17e eeuw en 

latere eeuwen aangetroffen (zie Figuur 5.1 voor BAAC-onderzoek, locatie 2 en 4).287 

Nabij locatie 4 had de AWN al eerder (in 1995) bij de opgraving van het Romeinse 

poortgebouw een sloot uit de Nieuwe tijd aangesneden.288 De zuidelijker gelegen 

AWN-opgraving uit 2002, eveneens ten oosten van de Oud-Bodegraafseweg, sluit hier 

goed op aan met vondsten en een tonput uit de Nieuwe tijd. Alle drie de onderzoeken 

in deze oostelijke zone, getuigen van een bewoning die gericht is op de historische 

Oude Bodegrave.289

De AWN heeft tijdens de opgraving in 1996 ook resten uit de Nieuwe tijd aangetroffen; 

deze keer ten westen van de Oud-Bodegraafseweg en wel ter hoogte van plangebied 

De Vierkom. Het gaat om een sloot en bijbehorende vondsten.290 Archol heeft deze 

sloot ook tijdens de opgraving van 2017 aangesneden: spoor S34 (ze Figuur 7.4 en 

Bijlage III). 

8.2 Sporen

T.A. Goossens

Een sloot rondom een begraafplaats
In het zuiden van de Archol-put is noordwest-zuidoost gericht slootspoor S34 over de 

volle breedte van 4 m en over een lengte van enkele meters aangesneden, langs de 

westelijke putrand. In het oosten bleek het spoor aan te sluiten op het sloottraject dat 

reeds tijdens het voornoemde AWN-onderzoek uit 1996 was gedocumenteerd. 

Westelijk profiel 4 uit het Archol-onderzoek in Figuur 7.3 toont dat de slootvulling 

bij het verdiepen reeds op een hoog niveau, direct onder de bouwvoor, was waar te 

nemen (voor ligging westelijk profiel 4, zie Figuur 3.5). De sloot moet oorspronkelijk 

dan ook 1-2 m breder zijn geweest. Het westelijk profiel toont tevens een doorsnede 

van de bovenste helft van de sloot tot ca. 60 m diepte. De sloot is bovenin opgevuld 

met een vuile, humeuze, vondstrijke kleilaag met onder andere verbrande klei, 

aardewerk en metaal. Ofschoon de AWN in de opgravingsverslagen rekening houdt 

284  Van der Kooij et al. 2014, 
285  Habraken en Mousch 2004.
286  Jansen 2018.
287  Habraken en Mousch 2004, 12-13.
288  Van der Kooij et al. 2014,19-55 (met name 25; zie ligging sloot in figuur 3.1, haaks op de poort; bij toeval in 

de lijn van de Romeinse toegangsweg).
289  Van der Kooij et al. 2013, 91-92.
290  Van der Kooij et al. 2013, 58.
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met een (laat)middeleeuwse oorsprong,291 heeft Archol in de slootvulling – naast opspit 

van	Romeinse	vondsten	uit	onderliggen	vloer-	en	ophogingslagen	−	enkel	resten	uit	de	

18e tot en met 20e eeuw aangetroffen (zie paragraaf 8.3).

Projectie van de sloot uit het Archol- en AWN-onderzoek op de gegeorefereerde 

kadastrale kaart van ca. 1811-1832 toont dat spoor 34 deels samenvalt met een sloot 

die een begraafplaats, ten westen van de Oud-Bodegraafseweg, rondom afbakende 

(Figuur 8.1). Een uitzondering geldt voor de oostzijde. Daar werd de begraafplaats 

begrensd door de historische Oude Bodegrave (zie verderop). 

Uit de archieven blijkt het om een katholieke begraafplaats te gaan, de voorganger 

van het huidige kerkhof ten westen plangebied De Vierkom. De koopakte meldt dat 

Christina Maria Tepol, weduwe van Johan Ulrich Pittonie (wonende aan de Overtogt 

in de gemeente Zwammerdam) in 1828 een stuk weiland aan de pastoor (Cornelis 

van Bemmel) en kerkmeesters van de Rooms-Katholieke kerk van Zwammerdam 

en Bodegraven heeft verkocht voor de aanleg van een begraafplaats. Er was een 

291  Van der Kooij et al. 2005, 286 en Van der Kooij et al. 2013, 58.
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Figuur 8.1 
Detail van de gegeorefereerde kadastrale 
kaart uit 1832 met projectie van de sporen-
kaart van Archol in plangebied Bodegraven-
De Vierkom (rood omkaderd) inclusief de 
omliggende opgravingen van RAAP (noordzi-
jde, uit 2010-2011) en de AWN (rechts, 1995). 
Spoor S34 van het Archol-onderzoek is licht-
blauw ingekleurd en valt duidelijk samen met 
de sloot rondom de westelijke begraafplaats. 
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verplichting voor de kopers opgenomen om een gracht om de begraafplaats uit te 

graven. Op 11 mei 1829 werd de begraafplaats ingewijd en op 3 juni 1829 vond de 

eerste begrafenis plaats.292

De projectie toont tevens duidelijk dat de zuidelijke sloot van de begraafplaats dwars 

door de houtvloeren en de staanders van de binnenbebouwing van het castellum 

is gegraven (zie ook Figuur 7.4). Uitgaande van de projectie moet de opgraving 

van Archol in het noorden ook de noordelijke tegenhanger van de sloot hebben 

aangesneden. Opvallend genoeg zijn hier geen sporen van een sloot aangetroffen in 

het sporenvlak (Figuur 7.4). Ook noordwestelijk profiel 2 dat haaks op het tracé van de 

noordelijke sloot is aangelegd, vertoont (in tegenstelling tot westelijk profiel 4) geen 

vullingen of vondsten van een sloot (Figuur 8.2). Wat wel opvalt, is dat het Romeinse 

sporenvlak ter hoogte van het noordelijke sloottracé weinig sporen of houtresten 

bevat (Figuur 7.4). Juist in deze zone zou men het vervolg van de noordelijke wal 

van het castellum verwachten; in het verlengde van noordelijke poortgebouw van 

de AWN-opgraving uit 1995 (zie Figuur 7.8). Dit kan indirect een aanwijzing voor de 

sloot zijn. Mogelijk heeft men bij het uitgraven in de Nieuwe tijd toch resten van het 

castellum verstoord. Binnen de beperkingen van de archeologische begeleiding (met 

name de maximale uitgraafdiepte) van het Archol-onderzoek bleek het niet mogelijk 

292  Het archiefonderzoek is in 2017 uitgevoerd door P. Rouing van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Bron: 
archief Alphen aan den Rijn: archief notaris Leendert Proost Hoogendijk, notaris in Zwammerdam, 16 okto-
ber 1828 akte nr. 53. Literatuur: C.M. Langeveld 1990.

Figuur 8.2 
Bodemopbouw in noordwestelijk profiel 2 
met de onderscheiden bodemlagen (bou-
wvoor S5000 en oever- en/of ophogingsklei 
S5010). Voor ligging profiel 2, zie Figuur 3.5.
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diepere sporenvlakken of extra dwarsprofielen uit te graven om de relatie tussen beide 

(verwachte) sporen nader te onderzoeken.

De historische Oude Bodegrave
Zoals in paragraaf 5.2.1 en 5.2.2 reeds uiteen is gezet, zijn er aanwijzingen dat 

vanaf de late middeleeuwen een (vermoedelijk) grotendeels uitgegraven waterloop 

langs de oostzijde van plangebied De Vierkom stroomde.293  Deze waterloop is 

niet aangesneden in de Archol-put. Dit ligt ook niet voor de hand, aangezien de 

waterloop grotendeels samen moet hebben gevallen met het huidige wegdek van de 

Oud-Bodegraafseweg (Figuur 8.1). Kabels en leiding langs de westzijde van de weg 

hebben bovendien de westoever van de historische Oude Bodegrave zelfs grotendeels 

verstoord. De enige mogelijk aanwijzing voor een waterloop uit de middeleeuwen 

of, wat meer voor de hand ligt, uit de opvolgende periode van de Nieuwe tijd, is 

aangetroffen in een boring tijdens het Archol-onderzoek. De blauwe stip in Figuur 

8.1 markeert meest oostelijk boorpunt 101 waar onder de verstoring van kabels 

en leidingen, op 1,5 m diepte, een slappe onderwaterbodem is waargenomen (zie 

paragraaf 6.2 en Figuur 3.5). Mogelijk is hier nog net de westelijke randvulling van de 

historische Oude Bodegrave aangeboord. 

In paragraaf 5.2.2 is erop gewezen dat de gegraven loop van deze Oude Bodegrave 

mogelijk terug te voeren is op een volmiddeleeuwse, natuurlijke voorganger die 

onder invloed van een overstroming vanuit de Rijn is gevormd. Een combinatie van 

geulafzettingen en mix van verspoelde vondsten uit zowel de Romeinse tijd als de 

middeleeuwen langs de oostzijde van de Oud-Bodegraafseweg lijkt hierop te wijzen: 

vanaf BAAC-onderzoek uit 2003-2004 op locatie 4 in het noorden tot en met het 

AWN-onderzoek uit 2002 in het zuiden (zie Figuur 5.1, onderzoek BAAC 2004, locatie 

4 en onderzoek AWN-2002). Bij deze AWN-opgraving onderzoek wijzen de botanische 

resten op een geulinvloed rond 1000 n. Chr. te dateren (zie paragraaf 5.2.2).

In de projectie van de kadastrale kaart uit 1811-1832 is ten slotte duidelijk te zien dat 

de westoever van de historische Oude Bodegrave de lijn van de oostelijke palencluster 

(Archol-STR	1)	uit	de	Romeinse	tijd	−	op	slechts	enkele	meters	afstand	−	volgt	(zie	

Figuur 8.1 en Figuur 7.9). Deze cluster begrensde in de Romeinse tijd de laagte van 

een voormalige veenrivier aan de westzijde; vermoedelijk verankerden de palen 

daar de aanplempingslagen, die als opvulling van de verlande veenrivier moesten 

dienen voorafgaand aan de bouw van het castellum (zie onder andere paragraaf 

7.1.4).  Hieruit valt af te leiden dat de westoever van de historische Oude Bodegrave 

en de pre-Romeinse veenrivier ongeveer dezelfde loop volgden. Men dient er dan ook 

bewust van te zijn dat te midden van de Romeinse palencluster (Archol-STR 1) ook 

beschoeiingspalen van de historische Oude Bodegrave uit de (late middeleeuwen) 

en Nieuwe tijd aanwezig kunnen zijn. Recent onderzoek van RAAP uit 2011 langs de 

westzijde van de Oud-Bodegraafseweg lijkt hier al op te wijzen. Tijdens dit onderzoek 

zijn verschillende palen en bijbehorende vondstlagen aangetroffen die vermoedelijk uit 

de Romeinse tijd en Nieuwe tijd stammen (zie paragraaf 5.2.2 en Figuur 5.1, onderzoek 

RAAP 2011). 294  

293  Vermoedelijk was de ligging van de sloot, haaks op deze historische Oude Bodegrave aanleiding voor de 
AWN om een (laat)middeleeuwse oorsprong te veronderstellen (Van der Kooij et al. 2013, 58).

294  Van der Laan en Leijnse 2012, 15-17.



Oud-BOdegraafseweg    161

8.3 Vondsten

D. Stiller

8.3.1 Inleiding

Bij het onderzoek is een beperkte hoeveelheid aan vondstmateriaal uit de Nieuwe tijd 

aangetroffen. Het gaat om keramisch vondstmateriaal, bestaande uit zes scherven 

keramiek, vier stuks glas, zes fragmenten bouwmateriaal (en aanverwant) en 33 stuks 

metaal, onder andere een tinnen miniatuur kannetje en 14 fragmenten van een ijzeren 

emmer. De meeste vondsten zijn afkomstig uit spoor 34: de sloot van de katholieke 

begraafplaats die in 1828-1829 is aangelegd (zie paragraaf 8.2). De rest is afkomstig 

uit de top van ophogingslagen S5025/5030 aan weerszijden van deze sloot. Blijkbaar 

zijn deze in oorsprong Romeinse ophogingslagen lokaal verrommeld. Het materiaal 

is bekeken en beschreven conform de werkwijze van het Deventer systeem en/of 

relevante literatuur (zie Bijlage XIII).

8.3.2 Determinatie

Keramiek
De zes fragmenten keramiek zijn afkomstig van Industrieel wit en (Europees) porselein. 

Op één klein onversierde scherf porselein (v. 17) na is het materiaal na 1800 te dateren. 

Een tweede scherf Europees porselein (v.17) met een decoratie bovenglazuur dateert 

waarschijnlijk uit de 20e eeuw. De vier andere fragmenten zijn van Industrieel wit, 

waarvan drie scherven afkomstig van een onversierde kan (v. 17 en 38).

Glas
De glasfragmenten zijn onder andere afkomstig van flessen (v. 17 en 38) en 

bouwmateriaal in de vorm van een glasblok (v.62). De flessen en het glasblok zijn alle 

subrecent tot recent.  Een fragment ondoorzichtig glas kan niet nader gedetermineerd 

worden, maar gezien de context (verrommelde top van Romeinse ophogingslaag 

S5030 langs sloot S34 uit de Nieuwe tijd) en begeleidend vondstmateriaal (onder 

andere een fragment industrieel wit v. 38) is een recentere datering waarschijnlijker 

dan een oudere datering.

Bouwmateriaal
Het verzamelde post-middeleeuwse bouwmateriaal bestaat uit enkele fragmenten 

(waarschijnlijk) kalk (v. 62 en 95) en zandmortel (v. 62) fragmenten, baksteen (v.17 en 

26) en een vloertegel (v. 1147). Alleen een niet machinaal gemaakte baksteen (v. 17) 

dateert waarschijnlijk van vóór 1900.

Metaal
Figuur 8.3 toont een selectie van de metaalvondsten uit de Nieuwe tijd. Een kleine 

tinnen miniatuurtheepotje (v. 11) afkomstig uit de sloot uit de Nieuwe tijd (S34), kan 

niet scherper dan 18e-eeuws of later gedateerd worden. In hetzelfde spoor zijn (in 

zeer gecorrodeerde toestand) resten van een emmer (v.15) gemaakt van ijzerblik 

aangetroffen. Verder zijn er twee plaatjes van brons (v. 12) en ijzer (v. 17), maar deze 

zijn niet nader determineren. Gezien de slootcontext zijn deze vondsten waarschijnlijk 

ook (sub)recent. Dit wordt ondersteund met het Europees porselein en het industrieel 

wit dat in dit spoor is aangetroffen.
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Er zijn ook enkele metalen voorwerpen in de ophogingslaag aangetroffen die uit late 

middeleeuwen en (waarschijnlijker) de Nieuwe tijd dateren. Het gaat hierbij onder 

andere om een musketkogel (v. 21), een zilveren knoop (v. 31), een dopje (v.110) en 

een mes (v. 86). Van het knipmes is het houten handvat bewaard gebleven. Ook is er 

een fragment van scharnier met bevestiging voor een klinknagel (v.72). De overige 

vondsten betreffen niet nader te duiden ringetjes en plaatjes van brons of lood (onder 

andere v. 24 en v. 30) of ijzeren spijkers (v. 76, v. 77, en v. 98). Een metaalslak is ook 

verzameld (v. 21). 

Een klein miniatuur theepotje, v.11.

 

Plaatfragment met scharnier van klinknagels v.72.

Figuur 8.3 
Metaalvondsten uit de Nieuwe tijd.
Schaal 1:1. Foto's Restaura.

Ringetje en een loden musketkogel van v.22

Een bronzen ringetje, v24

Een loden schijfje v.30

Knoop v.31: bolle buitenzijde (boven) en holle 
binnenzijde met afgebroken stift (onder)
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Knipmes v.86.

Dopje v.110: bovenzijde (links) en binnenzijde (rechts).
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8.4 Conclusie

T.A. Goossens

Na de Romeinse tijd is het terrein van De Vierkom lange tijd onbewoond gebleven. 

Sporen uit de vroege, volle of late middeleeuwen ontbreken. De eerstvolgende sporen 

van bewoning stammen uit de Nieuwe tijd. Voorgaande onderzoeken hebben in de 

directe omgeving van het plangebied, met name langs de oostzijde van de Oud-

Bodegraafseweg, aanwijzingen voor bewoning vanaf de 17e eeuw gevonden in de 

vorm van onder andere kuilen, een tonput, greppels en sloten. Uit de oriëntatie van 

de greppels en sloten blijkt dat de bewoning gericht was (parallel aan en haaks) op de 

historische Oude Bodegrave. 

Binnen het plangebied De Vierkom zelf is ook één spoor uit de Nieuwe tijd gevonden 

tijdens het AWN-onderzoek (in 1996) en Archol-onderzoek (in 2017); deze dateert 

echter pas uit de 19e eeuw. Het gaat om de sloot die rondom een Rooms-Katholieke 

begraafplaats is gegraven bij de aanleg in 1828-1829, in de hoek van de Overtocht 

(noordzijde en de Oud-Bodegraafseweg (oostzijde). De Archol-opgraving heeft, in 

navolging van het AWN-onderzoek, het zuidelijk traject van de sloot aangesneden. De 

noordwest-zuidoost gerichte sloot blijkt dwars door de vloeren en staanders van de 

binnenbebouwing van het Romeins castellum te zijn gegraven. Dit verklaart waarom 

de slootvulling en omliggende kleilaag niet alleen fragmenten van gebruiksvoorwer-

pen (aardewerk, metaal, glas en bouwmateriaal) uit de Nieuwe tijd bevat, maar ook 

Romeinse vondsten van onder andere aardewerk en metaal. 

In tegenstelling tot het zuidelijk traject zijn ter hoogte van het noordelijke traject 

van de 19e-eeuwse sloot rondom de begraafplaats geen concrete aanwijzingen 

voor een slootvulling aangetroffen: noch in het noordelijke sporenvlak, noch in 

het noordwestelijk profiel van de Archol-opgraving. Wel valt op dat het sporenvlak 

hier weinig resten uit de Romeinse tijd vertoont, terwijl hier juist op grond van de 

AWN-opgraving uit 1996 het vervolg van de noordelijke wal van het castellum is te 

verwachten.  Mogelijk is dit toch een indirecte aanwijzing voor het uitgraven van de 

sloot in 1828-1829.  

De vondsten uit de bovenste slootvulling stammen vooral uit de 19e eeuw; enkele 

scherven van Industrieel wit en (Europees) porselein zouden ook nog uit (het begin van) 

de 20e eeuw kunnen stammen. Vermoedelijk is de zuidelijke sloot van de begraafplaats 

gedempt bij de inrichting van het huidige kerkhof. 
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9 Synthese

T.A. Goossens

9.1 Biografie van de vindplaats en omgeving

Inleiding
De Oude Rijn doorsneed in de Romeinse tijd ter hoogte van Bodegraven een groot 

gebied met natte laagveenmoerassen. Deze moerassen ontwaterden vanuit het 

achterland via een stelsel van veenriviertjes af op de Oude Rijn. Bij hoge waterstanden 

van de rivier kon de oever met name in de buitenbocht doorbreken en sneden 

crevassegeulen zich juist een weg in het moeraslandschap.  Na totstandkoming hadden 

de crevassegeulen een vergelijkbaar water regulerende functie als de veenriviertjes. 

De veenmoerassen werden erlangs ontwaterd maar tegelijkertijd kon de Rijn zich via 

deze geulen ontlasten van het hoge water en het achterland overstromen. In deze 

wisselwerking vormden zich de iets hoger gelegen kleiig opgeslibde oevers van de Rijn: 

de meest stabiele en best gedraineerde zones in het verder natte landschap. 

De paleogeografische kaart van Van Dinter van het Limesgebied laat zien dat deze 

opgeslibde oevers en vooral die oevers waar ook een zijrivier door heen stroomde, 

de meest favoriete locatie waren voor het inrichten van een Romeins castellum. Het 

kruispunt van rivieren vormde immers een strategisch positie om zowel de vaarroute 

langs de Oude Rijn als eventuele vijanden in het voor- en achterland in de gaten 

te houden. In de drassige omgeving vormden de hoger opgeslibde oevers tevens 

een drogere zone voor vestiging en een gunstige bodem voor de verbouw van het 

benodigde graan voor de soldaten.

Ook bij Bodegraven waren de opgeslibde oevers in de Romeinse tijd aanwezig. De 

premisse van een zijrivier voor de vestiging van een castellum in Bodegraven blijkt in 

de praktijk echter lastiger aan te tonen. Sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw was op 

zich wel snel duidelijk dat men een dergelijke zijrivier langs de Oud-Bodegraafseweg 

moest zoeken, gezien de vermoede middeleeuwse oorsprong van de hier historisch 

bekende	waterloop	–	de	Oude	Bodegrave	−en	gezien	de	aanwijzing	voor	een	nog	

oudere natuurlijke voorganger in de kronkelende baan van deze weg.

Sinds deze eerste belangstelling zijn echter geen duidelijke bewijzen voor een 

Romeinse zijrivier ter hoogte van de Oud-Bodegraafseweg gevonden. Recente 

onderzoeken van de laatste 15 jaar hebben hier in ieder geval geen actieve Romeinse 

waterloop aan kunnen tonen: noch een crevassegeul, noch een veenrivier. Wel 

is geconstateerd dat zich in de Romeinse tijd een laagte ter hoogte van de Oud-

Bodegraafseweg moet hebben bevonden van een vermoedelijke oudere voorganger. 

Opvullingslagen en deels afdekkende concentraties van liggend en staand houtwerk 

uit de Romeinse tijd die aan weerszijden van de Oud-Bodegraafseweg zijn gevonden, 

wijzen uit dat de voorganger – ook al was deze al grotendeels verland – nog lange tijd 

een belangrijke rol speelde: niet alleen bij de inrichting en de instandhouding van het 

1e-eeuwse castellum, maar vermoedelijk ook bij de latere bewoning in de Romeinse 

tijd. 

Bewoning voorafgaand aan het castellum: ca. 20-50 n. Chr.

Sporen en structuren
De oudste resten uit plangebied De Vierkom bevinden zich langs de westflank van de 

Archol-put. Twee parallelle rijen van verticaal ingeslagen paaltjes (Archol STR 7-8 en 9) 
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lijken daar samen een looppad van 2,0-2,4 m breedte te vormen. Het looppad is vanuit 

de westelijke profielwand over een lengte van 9,5 m te volgen. Het looppad maakt 

hierbij een bocht richting het noordoosten. Het pad wijkt met deze oriëntatie duidelijk 

af van de strakke lay out van de houtresten van de binnenbebouwing van het latere 

castellum. 

Het patroon van de palenrijen langs het pad wijst op verschillende reparatiefasen. De 

oudste dendrochronologische datering van de palenrijen blijkt de vroegste bouwfase 

in de herfst/winter van 19/20 n. Chr. te plaatsen. Twee aanvullende dendrochronolo-

gische dateringen wijzen uit dat het pad in de herfst/winter van 33-34 n. Chr. nog is 

gerepareerd. Een vondstlaag ter hoogte van het looppad en met name een ingegraven 

houtskuilrijke kuil (S58) in het oosten lijken de gebruiksfase van het looppad op het 

eerste gezicht tot mogelijk 68 kal. n. Chr te verlengen. Indien men de context en met 

name de begeleidende vondsten van de opgraving beschouwt, valt echter een gat op 

tussen het bouwhout van het looppad enerzijds (ca. 20-35 n. Chr) en de vondstlaag met 

haard anderzijds (ca. 40-68 n. Chr.). Deze laatste context met vondsten sluit dan ook 

beter aan bij de hoofdfase van het castellum (zie verderop).

Indien men de bouw en gebruiksfase van het looppad vervolgens afzonderlijk 

beschouwt, is de datering van ca. 20-35 n.Chr. opvallend vroeg. Afgezien van een 

vroege munt van Augustus, Tiberius Caesar (12-14) uit het Archol-onderzoek ontbreken 

begeleidende vondsten zoals import-aardewerk en overige metaalvondsten, die op een 

militaire aanwezigheid in deze vroege fase zouden kunnen wijzen. Rekening houdend 

met de oriëntatie van het looppad, die afwijkt van het latere castellum, ligt het meer 

voor de hand om het looppad binnen een inheemse bewoningscontext te plaatsen. 

Na de inheemse fase ontbreken zoals gezegd aanwijzingen voor aansluitende 

bewoning. Ofschoon vroege munten (van Caligula) al vanaf 37-38 dateren, lijkt 

de combinatie van importaardewerk en vooral munten (n= 9) de eerstvolgende 

activiteiten op zijn vroegst tussen ca. 40 en 50 n. Chr. te plaatsen. Ook enkele munten 

uit het BAAC-onderzoek passen in deze periode.295 Het is verleidelijk om deze 

vondsten te koppelen aan de eerste bouwfase van een castellum. Waar men eerder 

namelijk castella zoals te Alphen aan den Rijn, De Meern en Woerden pas ná 47 liet 

aanvangen – het jaar waarin generaal Corbulo op bevel van keizer Claudius zijn troepen 

terugtrok achter de Rijn en waarna sprake zou zijn van een stabilisatie van de Rijngrens 

– wijzen nieuwe dateringen van hout en munten op een vroege bouw van deze 

forten: al in de vroege jaren 40 onder Caligula. Nieuwe inzichten wijzen uit dat dat het 

systeem van forten en wachttorens in deze vroege periode niet zo zeer gericht was op 

een geconsolideerde grens. Het systeem was meer bedoeld om bescherming te bieden 

tegen Germaanse invallen en als voorbereiding (met transportroute) op de verovering 

van Britannia vanaf 43. De indruk bestaat nu dan ook dat de Romeinen in deze periode 

nog rekening hielden met een flexibele grens; bij de bouw van forten en wachttorens 

was dan ook eerder sprake was van korte-termijn-investeringen.296 

Ofschoon vooral de munten van Bodegraven aansluiten bij deze vroege dateringen 

in de jaren 40, ontbreken in Bodegraven-De Vierkom concrete aanwijzingen voor 

de houtbouw van een vroeg castellum in de vorm 14C- of dendrochronologische 

dateringen. Bovendien is het aandeel vroege vondsten slechts beperkt binnen het 

totale vondstcomplex. Het ligt dan ook meer voor de hand dat de vroegste resten uit 

40-50 een voorfase van het castellum vertegenwoordigen: een fase waarin een kleine 

legereenheid in een kleiner, meer tijdelijk militair complex was gestationeerd. De 

vondst van een grote hoeveelheid tentharingen (n= 32) tijdens de AWN-opgraving van 

295  Kemmers, 2004, 23.
296  Polak and Kooistra 2013, 359-360. Chorus 2020, 163 en 168.
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1996 op het terrein van De Vierkom is goed in dit licht te plaatsen.297 Mogelijk zijn het 

de resten van tijdelijke tentenkampen die gedurende een of enkele expedities in de 

vroege bewoningsfase werden ingericht. 

De belangrijkste taak van deze expedities was het gereed maken van het grillige, 

drassige landschap voor de bouw van een castellum. Met de verlanding van de Oude 

Bodegrave was wellicht de laatste drempel geslecht om de omliggende opgeslibde 

oeverzone in gebruik te kunnen nemen voor bewoning. Het opnemen van de 

drassige zone van de voormalige geul binnen de bouwplannen van de Romeinen kan 

samenhangen met de beperkte ruimte die de smalle oeverzone uiteindelijk te bieden 

had voor de aanleg van de bouw van castella en (vanaf het eind van de 1e eeuw ook) de 

Limesweg langs de Oude Rijn. Vermoedelijk kenmerkte de oever van de Rijn zich door 

tal van veenriviertjes, crevassen en andere laagten en waren de mogelijkheden voor 

een optimale locatiekeuze zonder opname van moerassige laagten en geultjes in de 

bouwplannen domweg beperkt. 

Rekening houdend met de veronderstelde aanvangsdatum van het castellum rond 50 

n. Chr. (zie verderop), zou men het bouwrijp maken tussen 45 en 50 kunnen situeren. 

Belangrijkste maatregel hierbij was het opvullen van de laagte van de voormalige 

waterloop ter hoogte van de Oud-Bodegraafseweg met aanplempingslagen. De 

onderzoeken van achtereenvolgend BAAC (2003-2004),298 RAAP (2010-2011)299 en 

Archol (2o17) hebben deze aanplempingslagen niet alleen in de laagte van de Oude 

Bodegrave, maar ook bij de noordelijke uitmonding in de Oude Rijn (met name RAAP). 

De lagen getuigen van een grootschalige opvulling en egalisatie van het drassige 

terrein.

Landschap en voedselproductie
In de eerste helft van de 1e eeuw ving de bewoning aan op de kleioevers van de 

(voorganger van de) Oude Bodegrave in de nabijheid van de Oude Rijn. Het looppad 

bevond zich op de westoever. Het is onduidelijk of de waterloop tussen ca. 20 en 35 n. 

Chr. nog watervoerend was; vermoedelijk was de verlanding toen al ingezet. Uit deze 

vroege periode is geen informatie bekend over de vegetatie rond Bodegraven-De 

Vierkom. Tijdens een AWN-opgraving in 2002 ca. 75 m ten zuiden van het Archol-

onderzoek, direct ten oosten van de Oud-Bodegraafseweg weg, is hier wel onderzoek 

naar gedaan (zie onderzoek AWN-2002 in Figuur 5.1).300 Macroresten uit een kleilaag 

van deze vroege periode wijzen voornamelijk op een zoetwatermilieu, waarin els het 

best	was	vertegenwoordigd.	Verder	zijn	in	het	pollen	ook	planten	−	bitterzoet,	grote	

brandnetel,	heggeduizenknoop	en	(water)munt	−	aanwezig,	die	goed	in	de	ondergroei	

van een elzenbroekbos passen. Munt en bitterzoet zouden echter ook goed kunnen 

groeien op natte, voedselrijke bodems/oevers.301 

Uit het Archol-onderzoek blijkt dat de onderste ophoginglagen te Bodegraven uit 

rivierafzettingen (siltige klei) bestaan. Vermoedelijk is de grond voor het ophogen 

(tussen 45 en 50 n. Chr.) ter hoogte van een zijrivier van de Rijn verzameld, omdat de 

aanwezige pollen en zaden op stilstaand tot langzaam stromend water wijzen. De 

aanwezigheid van wilg met water(kant)planten, algen, schimmels en (mogelijk) varens 

in de eerste ophogingslagen (onder de castellumvloer), duidt net als het voornoemde 

AWN-onderzoek op natte gebieden rond Bodegraven-De Vierkom waarin vooral 

els goed gedijde.  Bomen van droge bossen groeiden op de hogere gebieden in het 

297  Van der Kooij et al. 2013, 290. 
298  Habraken en Van Mousch 2004, 
299  Jansen 2018.
300  Smeerdijk 2016.
301  Smeerdijk 2016, 7.
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landschap, op de oevers. Met name eik en hazelaar duiden op de aanwezigheid van 

lichte loofbossen met daarin ook beuk en berk. Stikstof minnende planten wijzen 

verder uit dat deze oevers waren aangerijkt. In combinatie met de aanwezigheid 

van mestschimmels duidt dit op intensieve begrazing door vee. Daarnaast wijzen 

de pollenkorrels van bedekte tarwesoorten (emmer-of spelttarwe) erop dat het 

omringende landschap niet alleen voor veeteelt, maar mogelijk ook intensief in gebruik 

was voor akkerbouw; al vóór de hoofdgebruiksfase van het castellum.

Bewoningsfasen van het castellum: ca. 50-70 n. Chr.

Sporen en structuren
Daar waar de voorgaande fase (40-50 n. Chr.) slechts een beperkt aantal vondsten 

heeft opgeleverd, is de periode van het castellum beter vertegenwoordigd in De 

Vierkom. In het aardewerkonderzoek van BAAC (2003-2004)302 en RAAP (2010-2011)303  

ligt het zwaartepunt van de bewoning in de tweede helft van de 1e eeuw n. Chr. Het 

aardewerkonderzoek van Archol lijkt deze dateringsmarge in te kunnen perken tot ca. 

50-70/80. Het aardewerkcomplex van Archol is met 323 stuks en de sterk verspreide 

ligging echter minder geschikt om een goed beeld te vormen van de bewoningspiek 

in relatie tot de verschillende spoorconcentraties. Indien men het grotere complex 

aardewerk (N= 2745) van de AWN-opgraving op dezelfde locatie beschouwt, dan valt 

onder andere in de terra sigillata (n= 88) een duidelijk zwaartepunt tussen 50 en 70 

n. Chr. op.304 Het aardewerk uit deze periode blijkt zich bovendien te concentreren 

in de westelijke zone van De Vierkom, waar de voornoemde onderzoeken ook de 

resten van vloerwerken en staanders van de binnenbebouwing van het castellum 

hebben blootgelegd. De staanders hebben helaas geen scherpe dendrochronologische 

datering opgeleverd. Bij een paal (Str15) uit het Archol-onderzoek wijst de datering in 

ieder geval op een kap ná 36 n. Chr. (zie Tabel 7.2 en zie Figuur 7.7). 

Uitgaande van een datering tussen 50 en 70 n. Chr. is de houtskoolrijke kuil (S58) die 

ingegraven blijkt in de vondstlaag ter hoogte van het oudere, inheemse looppad goed 

(mogelijk als haard) aan de binnenbebouwing te koppelen. Een knikfibula van het type 

Heeren/Van der Feijst 17c2 uit de houtskoolrijke kuil dateert namelijk uit 20 tot 200 n. 

Chr. en vooral uit 40 tot 80. Dankzij 14C-datering van een verkoolde stengel (kal. 2-68 

n. Chr. (bij 68% zekerheid) (S58, v.50) en uit dezelfde kuil is deze laatste einddatering 

aan te scherpen tot ca. tot 68 kal. n. Chr. Een tweede spoor, haardkuil S41, die ook ter 

hoogte van binnenbebouwing is aangetroffen, heeft geen scherpe datering (18-v. Chr. 

– 65 kal. n. Chr., bij 68% zekerheid; v.40) opgeleverd, maar sluit met de einddatering 

wel goed aan op de andere houtskoolrijke kuil (zie Tabel 7.1 en zie Figuur 7.7). Dit geldt 

ook voor de stortvondst van een Aucissafibula (Heeringen/ Van der Feijst type 30d1) uit 

ca. 15-70 n. Chr.

De oriëntatie van de vloerwerken en staanders aan de westzijde van De Vierkom blijkt 

goed aan te sluiten op die van het poortgebouw en de noordelijke wal ten oosten 

van de Oud-Bodegraafseweg (AWN-opgraving 1995).  Uitgaande van een gedempte 

tussenliggende laagte die langs de westflank zelf ook afgedekt blijkt te zijn met 

vloerwerken, ligt het voor de hand om de houtwerken aan beide zijden tot de resten 

van een aansluitend bouwterrein van het castellum te rekenen. Indien men rekening 

houdt met de onderlinge afstand en positie van het poortgebouw (oostzijde) en de 

binnenbebouwing (westzijde), een symmetrische lay out, een intervallum (weg langs 

de binnenzijde van de wal) en kruisende wegen daarbinnen, is een omvang van ca. 120 

x 95 m te reconstrueren (Figuur 7.12). 

302  Niemeijer 2004, 24.
303  Van der Linden 2018, 42. 
304  Van der Kooij et.al. 2013, 82-83.
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De combinatie van de verschillende onderzoeken wijst uit dat de noordwesthoek van 

het castellum vermoedelijk was ingericht met barakken voor de soldaten. In dat geval 

zijn tijdens het onderzoek van Archol (2017) en de AWN (1996) de vloeren en staanders 

en liggers van een gebouw van minimaal 28 x 4,75 m met 10-11 soldatenvertrekken 

aangesneden. Uitgaande van de lay out van castella waren in diezelfde noordwesthoek 

vermoedelijk nog een tot twee barakken gegroepeerd aanwezig; er was in ieder geval 

nog ruimte voor twee. De aanwezigheid van de soldaten komt ook duidelijk naar 

voren in de samenstelling van de vondsten uit de vloerniveaus en de onderliggende 

ophogingslagen. In de categorie metaal zijn naast munten en fibulae ook een hanger 

van een paardentuig en een oorlepel vertegenwoordigd. Meest aansprekend is echter 

de metaaldetectievondst van de vervloekingstablet ter hoogte van de barakken in 

2000. De vervloekingstablet vermeldt 21 mannennamen, vermoedelijk toebehorend 

aan soldaten die daar verbleven. Bij het aardewerk zijn de grote amforen kenmerkend 

voor de legerinventaris. Hierbij valt met name een Spaanse amfoor met tituli picti op, 

die onder andere de naam van de handelaar, Marcus, en de inhoud, vissaus, vermeldt.

Het aardewerk uit het castellum wijst zoals gezegd op een zwaartepunt van de 

bewoning tussen 50 en 70. Ofschoon geen concrete dendrochronologische dateringen 

beschikbaar zijn voor de begindatering van het castellum, ligt het toch voor de 

hand om de eerste inrichting en bewoning (met barakken in onder andere de 

noordwesthoek) rond 50 te plaatsen. Deze datering sluit goed aan bij het nabijgelegen 

castellum van Zwammerdam in het westen (hemelsbreed op slechts 3 km afstand) 

dat in 47 moet zijn gebouwd (zie Figuur 4.1).305 Aan de oostzijde bevond zich het 

castellum van Woerden (hemelsbreed op 9,5 km afstand). Daar vond rond deze tijd of 

kort daarvoor een grootschalige verbouwing plaats. Het eerste castellum (Woerden I) 

is toen verlaten, mogelijk als gevolg van overstromingen vanuit de Rijn. De opvolger 

(Woerden II) werd iets noordelijk en met een afwijkende oriëntatie gebouwd.306 Chorus 

merkt op dat met de bouw van nieuwe castella rond 47 de beveiliging van de Rijn 

werd opgevoerd. Toen ook het castellum van Bodegraven was toegevoegd, werd de 

onderlinge afstand tussen de castella verkleind van 15 naar gemiddeld 5 km.307

Vermoedelijk is het castellum van Bodegraven in de eerste fase vanaf 50 nog geen tien 

jaar in gebruik geweest. Dendrochronologische dateringen van funderingspalen uit 

het poortgebouw (AWN-opgraving 1995) en van funderingspalen tegen de binnenzijde 

van de vermoede noordelijke wal en ter hoogte van de oostelijke aanplempingsla-

gen (Archol 2017) wijzen uit dat diverse bouwwerkzaamheden plaatsvonden binnen 

het castellum tussen 57/58 en 61 n. Chr. Na deze (ver)bouwperiode ving de twee 

bewoningsfase aan die tot ca.70 n. Chr. voortduurde. Aangezien aanwijzingen voor 

een drastische verandering van de castellumomvang vooralsnog ontbreken binnen de 

opgegraven resten, kan men voor beide fasen van het castellum (ca. 50-58 en 58-70) 

grotendeels uitgaan van eenzelfde opzet van wallen, poorten en binnenbebouwing. 

Net als voor de aanvang van het castellum ontbreekt ook een scherpe datering voor 

het eind van het castellum. De enige, indirecte aanwijzingen zijn te vinden in de piek 

van het aardewerk die rond 70 eindigt en de brandlaag die de AWN in 1995 ter hoogte 

van het poortgebouw heeft aangetroffen.308 Samen zijn ze mogelijk te koppelen aan 

de Batavenopstand in 69/70, waarbij verschillende castella zijn afgebrand zoals de 

naburige castella van Zwammerdam (Periode I)309 en Woerden (Woerden II).310 Of 

305  Haalebos 1977, 21.
306  Blom en Vos (red.) 2008, 11 en 412.
307  Chorus 2020, 166.
308  Van der Kooij et al.2013, 55.
309  Haalebos 1977, 21.
310  Blom en Vos (red.) 2008, 54-63.
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Bodegraven ook tot de afgebrande castella behoort, valt te betwijfelen. Sporen van 

een grootschalige brand ontbreken in ieder geval in De Vierkom. Mogelijk hebben (ook) 

andere factoren bijgedragen aan de teloorgang van het castellum (zie verderop).

Ten slotte dient opgemerkt te worden dat tijdens de diverse onderzoeken in de directe 

omgeving van het castellum geen aanwijzingen zijn gevonden voor een bijbehorend 

grafveld of een burgerlijke nederzetting in de vorm van een vicus. Dit laatste is op zich 

goed te verklaren. Laatste inzichten wijzen uit dat castella tot 70 niet continu werden 

bezet. Castella waren vooral nadrukkelijk zichtbare buitenposten waar met regelmaat 

troepen gelegerd waren. Gezien dit minder permanente karakter ontbreken vici dan 

ook in deze periode.311 De discontinuïteit in de bezetting van castella verklaart ook de 

afwezigheid van duidelijke Romeinse wegen in deze vroege periode tot 70. Er zal wel 

sprake zijn geweest van simpele paden, met name rondom de toegangswegen van de 

castella; de toevoer van voedsel en soldaten vond echter met name via de Rijn plaats. 

Pas toen de Limes in de loop van het laatste kwart van de 1e eeuw de functie van een 

werkelijke, stabiele grensbewaking kreeg, werden de castella over land met elkaar 

verbonden en werd geïnvesteerd in meer permanent wegen die hun sporen hebben 

achtergelaten.312

Landschap en voedselproductie
De ophogingen van de westoever en de aangrenzende oostelijke laagte uit de 

voorgaande fase (vermoedelijk ca. 45-50 n. Chr.) vormden letterlijk de basis voor 

het inrichten van het castellum. Waar de ophogingen van siltige rivierafzettingen 

in de voorbereidingsfase naar verwachting nog te slap waren voor bewoning, wijst 

het aandeel pioniervegetatie (ruderale vegetatie) dat het terrein in de beginfase 

van het castellum (na een periode van zetten en rijpen) goed begaanbaar was. Om 

verzakkingen richting de laagte zoveel mogelijk te voorkomen, werden met name de 

aanplempingen op de afhellende flank nog wel extra ondersteund door lange palen 

in te slaan.  De oudste dendrochronologische datering van deze palen (Archol-STR1, 

herfst/winter van 57/58 n. Chr.) wijst uit dat deze werkzaamheden niet alleen in de 

beginfase, maar ook later tijdens de bewoning nog plaatsvonden.

De komst van de Romeinse soldaten had een duidelijke impact op het omringende 

landschap. In de omgeving waren net als in de voorgaande fase nog steeds waterrijke 

gebieden te vinden. Het bomenlandschap moet echter grootschalige gekapt zijn. 

Uit het houtonderzoek blijkt namelijk dat lokale bomen zijn gebruikt als bouwhout 

voor het castellum: vooral els (40,3%), gevolgd door es (28,3%), iep (8,6%) en eik 

(7,7%).  Steen werd in deze vroege fase aan de rand van het Romeinse Rijk nog niet 

als bouwmateriaal gebruikt. In het vondstcomplex van De Vierkom ontbreken dan ook 

bouwstenen van kalksteen of tufsteen.

Stikstof minnende planten en mestschimmels in de castellumvloer wijzen wederom 

uit dat de omringende oevers intensieve begraasd werden door vee. De veestapel 

van het leger bestond uit rund, schaap/geit en varken. Uiteraard was ook het paard 

vertegenwoordigd. Aanwijzingen voor een specifiek militaire context, zoals een over-

vertegenwoordiging van varken of de paardengraven, zijn niet gevonden binnen het 

onderzoeksgebied.

Gezien de bomenkap moet er genoeg open landschappen beschikbaar zijn geweest. 

Pollen van het emmer/spelttarwe-type geeft in combinatie met kafresten en specifieke 

akkeronkruiden aan dat delen van dit open landschap ook benut werden voor het 

verbouwen en verwerken van graan. De ophoging- en cultuurlagen direct ten noorden 

van het castellum, deels met afval van de soldaten, verschaffen aanvullende informatie 

over de voedselproductie. Daar is bovenin een overstromingslaag op de Rijnoever een 

311  De Bruin 2018, 49, in navolging van De Weerd 2006, 21-22.
312  Chorus 2020, 168-169, in navolging van Luksen-IJtsma 2010, 76-77.
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spoor van ca. 50 en 80 n Chr. aangetroffen met verkoolde resten van bedekte gerst 

en waarschijnlijk broodtarwe. De verbouw van emmer- en spelttarwe, maar mogelijk 

ook bedekte gerst, vond zoals voornoemd plaats in de omgeving van het terrein, 

wellicht door lokale boeren die leverden aan de Romeinen. Broodtarwe werd echter 

geïmporteerd. De vondst van een type graanmolen dat voor grootschalige productie 

werd ingezet, lijkt uit te wijzen dat het graan voor de soldaten ter plekke werd 

gemalen. Vooral uit de afdekkende lagen binnen en buiten het castellum (uit periode 

ca. 70-100) blijkt dat het dieet verder werd aangevuld met vruchten (vlierbessen), 

noten (hazelnoten) en groenten (postelein). Deze laatste werd net als de broodtarwe 

via de Rijn geïmporteerd.

Bewoning na het verlaten van het castellum: ca. 70 tot in de 3e eeuw n. Chr.

Geen sporen meer van een militaire aanwezigheid
Het Archol-onderzoek heeft geen sporen of scherven uit de periode na 70 opgeleverd 

ter hoogte van de Vierkom. Dit kan echter deels voortkomen uit de beperkingen van 

de begeleiding en de relatief kleine hoeveelheid aardewerk (n=323). In het metaal 

zijn namelijk wel aanwijzingen voor een mogelijk uitloop van de bewoning tot het 

eind van de 1e eeuw of zelfs tot halverwege 2e eeuw. Een draadfibula (type Heeren/

Van der Feijst 45a1) kan van 70 tot 150 gedragen te zijn. Een hanger van paardentuig 

(type Nicolay A2) dateert uit de 1e eeuw en het eerste kwart van de 2e eeuw. Bij het 

AWN-onderzoek in 1996,313 maar ook de onderzoeken van BAAC (2003-2004) en RAAP 

(2010-2011) zijn in het aardewerk wel duidelijke aanwijzingen gevonden voor bewoning 

van De Vierkom na 70. Het aardewerk duidt op activiteiten tot in de late 2e eeuw.314 

De aard van deze activiteiten is sowieso niet duidelijk, omdat het veelal om vondst- en 

verspoelingslagen gaat zonder concrete bewoningssporen.315 Wel is uit de onderzoeken 

van de Vierkom en omgeving (AWN-opgraving poortgebouw in 1995) te concluderen 

dat er na de opstand van de Bataven geen nieuw castellum is gebouwd in Bodegraven. 

Ofschoon concrete sporen uit de periode na 70 ontbreken binnen De Vierkom, geeft de 

gedocumenteerde bodemopbouw uit het Archol- en RAAP-onderzoek (2010-2011) wel 

een indruk van activiteiten die toen hebben plaatsgevonden. Vermoedelijk is er sprake 

geweest van enige vernatting. Het Archol-onderzoek heeft namelijk aangetoond 

dat het terrein na het verlaten van het castellum is opgehoogd met een 50 cm dikke 

kleilaag (S5010). Het RAAP-onderzoek heeft bovendien aan de noordzijde van het 

castellum, ter hoogte van de Rijnoever verschillende restgeulafzettingen aangetroffen: 

niet alleen te midden, maar ook bovenop de aanplempings- en cultuurlagen uit de 

Romeinse tijd. Uitgaande van de restgeulafzettingen zijn de ophogingen niet zozeer 

een reactie op krachtige overstromingen vanuit de Rijn, maar eerder een reactie op 

een algehele vernatting van de omgeving. 

Mogelijk ving deze vernatting al aan tegen het eind van de castellumbewoning. De 

gedempte laagte binnen het castellum kan door het betreden immers tot verzakkingen 

en natte voeten hebben geleid. Het waterprobleem kan hierbij zelfs versterkt zijn 

door een aanvoer van overtollig (regen)water uit het achterland, zeker gezien de 

voorgeschiedenis van de laagte als veenrivier. Een dergelijke vernatting kan dus ook 

de reden geweest zijn voor de Romeinen om af te zien van een nieuwe bouwfase van 

het castellum te Bodegraven. Het ligt echter niet voor de hand dat dit de enige reden 

geweest kan zijn. De geconstateerde ophogingen laten immers zien dat er tegenmaat-

regelen waren te treffen. Bovendien toont de voornoemde herbouw (op een nieuwe 

313  Van der Kooij et al. 2013, 73-82.
314  BAAC: Niemeijer 2004, 26; RAAP: Van der Linden 2018, 42
315  Jansen 2018, 21-28 en 50-51.
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nabijgelegen locatie) van het castellum te Woerden (Woerden II), na een vermoede 

Rijnoverstroming van het eerste castellum (Woerden I), dat de Romeinen zich goed 

konden aanpassen aan de grillen van de natuur.316 Er zijn in hoofdlijnen twee mogelijke 

verklaringen te geven, waarom de Romeinen daar bij Bodegraven van af hebben 

gezien:

- Zoals eerder is aangekaart, moet de beschikbare zone op de linkeroever van de 

Oude Rijn sowieso beperkt zijn geweest ter hoogte van Bodegraven. Het betrekken 

van een – te dempen – laagte binnen het castellumterrein, reeds bij de eerste 

inrichting, is daar het duidelijkste bewijs van. Mogelijk waren in tegenstelling 

tot Woerden (bouwfase Woerden II) geen alternatieve locaties beschikbaar te 

Bodegraven voor een tweede bouwfase; zelfs niet bij het treffen van maatregelen 

zoals het ophogen van terreinen.

- Los van de exacte oorzaak van de beëindiging van de castellumbewoning te 

Bodegraven rond 70, was de opstand van de Bataven een noodgedwongen 

aanleiding voor de Romeinen om de strategie langs de Limes in onze streken te 

heroverwegen en gerichte keuzes te maken in de herbouw van castella. Waar in de 

voorgaande fase, in de aanloop naar de verovering van Britannia en in de afweer 

van Germaanse invallen, nog sprake was van een opgevoerde beveiliging met bouw 

van extra castella en flexibele inzet van legereenheden, 317 wordt voor de komende 

fase ingezet op een meer stabiele bewaking en continue bezetting van de castella 

door troepen. Uitgaande van het toen bestaande Limesnetwerk in de regio met 

drie castella (Zwammerdam, Bodegraven en Woerden) binnen een traject van 13 

km en de korte afstand van slechts 3 km tussen Zwammerdam en Bodegraven, 

is toen blijkbaar gekozen om slechts in twee van de drie castella te investeren. 

Uiteraard kan het voornoemde aspect van een minder geschikte natuurlijke 

omgeving in Bodegraven een belangrijke rol hebben gespeeld in de uiteindelijke 

keuze voor Zwammerdam in het westen en Woerden in het oosten. Van deze 

laatste twee weten we dat ze een strategische belangrijke ligging innamen, 

namelijk op het kruispunt van de Oude Rijn en een zijrivier (zie Figuur 4.1).318 In 

Zwammerdam en Woerden floreerden de castella (inclusief latere steenbouwfase) 

en groeide een vicus in de directe omgeving, dankzij de continue bezetting van 

troepen in de castella. De bewoning zou in beide castella nog tot in de 3e eeuw 

voortduren.319

Dit laatste verklaart wellicht waarom Zwammerdam (Nigrum Pullum) en Woerden 

(Laurum) wél vermeld staan op de Peutingerkaart en Bodegraven niet: toen de 

originele kaart van deze laatmiddeleeuwse kopie in de 3e eeuw werd opgesteld en 

bijgewerkt tot omstreeks 400, was Bodegraven al in de vergetelheid geraakt als 

castellum.320

Sporen van bewoning?
Indien geen sprake is van een militaire aanwezigheid in Bodegraven na 70, in welk licht 

zijn de Romeinse ophogingen na het verlaten van het castellum dan te bezien? Zelfs na 

enkele decennia blijken er op en rondom het terrein van De Vierkom nog investeringen 

plaats te vinden in de grondversteviging. Zo zijn er in 117-118 nog palen langs de laagte 

van de Oud-Bodegraafseweg ingeslagen en zijn volgens de jongste dateringen rond 

deze tijd mogelijk ook extra (beschoeiings)palen langs de Oude Rijn geplaatst.321 

316  Blon en Vos (red.) 2008, 11 en 412.
317  Polak and Kooistra 2013, 359-360. Chorus 2020, 163 en 168.
318  Van Dinter 2013, 20.
319  Zwammerdam: Haalebos 1977,20-40; Woerden: Blom en Vos 2008, 413-419.
320  De Bruin 2018, 57.
321  Van der Kooij et al. 2013, 19 en 42; zie ook zie afb. 3.1.
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Alle investeringen in het ophogen en verstevigen van de grond na 70, in de strijd 

tegen de vernatting, zijn vermoedelijk toch aan een tweede bewoningsfase in de 

Romeinse tijd te koppelen; echter niet op het terrein van De Vierkom zoals is gebleken, 

maar direct ten zuiden daarvan: op het AH-terrein. Voor de beeldvorming van deze 

bewoningsfase, na het verlaten van het castellum, moet men helaas wel terugvallen 

op slecht gedocumenteerde waarnemingen tijdens noodonderzoek door archeologie-

vrijwilligers; de reconstructie van deze fase op basis van de verslagen van Van der Most 

(1995) en Beunder (1980) zijn dan ook onder voorbehoud (voor ligging onderzoek Van 

der Most 1994 en Beunder 1976, zie Figuur 5.1). 

Op het AH-terrein blijkt na de fase van ophogingen (bovenop het castellumniveau), 

vermoedelijk in het laatste kwart van de 1e eeuw, een Romeinse weg (met grindlaag) 

te zijn ingericht, haaks op de (opgevulde) laagte van de Oude Bodegrave. Alle grond-

verbeteringen – en -verstevigingen ten spijt, moet daar nog sprake zijn geweest van 

een drassige zone. Ter hoogte van de laagte van de voormalige Oude Bodegrave 

blijkt de weg namelijk op zware palen gefundeerd te zijn volgens waarnemingen van 

Beunder (in 1976) en Van der Most (in 1994).322 Aanvullende proefputtenonderzoek 

van Beunder (in 1977) ten westen van de supermarkt lijkt uit te wijzen dat de weg van 

daaruit naar het noordwesten loopt: in de richting van de Oude Rijn (Figuur 9.1, nr. 

40-410; voor ligging onderzoek Beunder 1977, zie Figuur 5.1). Daar zou de weg (richting 

Zwammerdam) vermoedelijk het meer vertrouwde tracé van de Limesweg volgen, 

namelijk op de linkeroever parallel aan de Oude Rijn. Een dergelijk landschappelijke 

ligging heeft Beunder in ieder geval ten noordoosten van Bodegraven in 1979 aan 

kunnen tonen, voor het wegtracé in de richting van Woerden (Figuur 9.1, nr.39.).323 

De waarnemingen van de weg door beide archeologievrijwilligers vormen nog steeds 

de basis voor de reconstructie van de Limesweg ter hoogte van Bodegraven (Figuur 

9.1, nrs. 39-41). Recent proefsleuvenondezoek van Vestigia (in 2018) heeft inmiddels 

het tracé langs de Oude Rijn aan weerszijden van Bodegraven kunnen bevestigen. De 

weg blijkt uit een lichte constructie te bestaan, namelijk een grind- of schelpenbaan, 

met een of enkele smalle bermgreppels aan de landzijde.324  Helaas is de opvallende 

zuidelijke bocht, die de weg volgens Beunder ter hoogte van Bodegraven maakt, nog 

niet onderzocht in 2018. Als de aanname van Beunder van de bocht correct is, zou het 

een aanwijzing kunnen zijn dat het gehele mondingsgebied van de voormalige Oude 

Bodegrave	−	door	de	voornoemde	vernatting	van	het	achterland	vanaf	ca.		70	n.	Chr.	−	

te drassig was om te doorkruisen: de weg moest er omheen worden aangelegd.

De Romeinse Limesweg op het AH-terrein blijkt volgens waarnemingen van Van der 

Most in 1994 de basis te zijn geweest voor de inrichting van een sterk geromaniseerde 

nederzetting, direct ten westen van de (laagte van de) Oude Bodegrave.325  Aan 

de noordzijde van de Limesweg lag een stenen gebouw, mogelijk een herberg 

of badgebouw, met vloerverwarming, gestucte en beschilderde muren en een 

pannendak. Aan de zuidzijde bleek zich een houten gebouwen met lemen vloer te 

bevinden met daarnaast een vermoedelijke bijbehorende winkel. Deze vindplaats is 

op grond van de vondsten volgens Van der Most vermoedelijk in of na de tweede helft 

van de 1e eeuw te plaatsen. Ofschoon het castellum van Bodegraven toen al lang was 

verlaten, moet het gebied in deze tweede bewoningsfase nog van belang zijn geweest 

binnen de belangrijke verkeers- en handelsroute van het Romeinse leger. 

322  Uitgaande van een nog watervoerende Oude Bodegrave heeft Beunder de paalfundering als brugcon-
structie geïnterpreteerd. In de loop van de Romeinse tijd zou de brug omgebouwd kunnen zij tot een dam 
(Beunder 1980, 8-9).

323  Beunder 1986, 69.
324  Hessing et al. 2020, 6-7.
325  Vander Most 1995
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De bewoning langs de Limesweg in Bodegraven kwam vermoedelijk met geweld aan 

zijn einde. Over het gehele oppervlak van de vindplaats, zowel op het AH-terrein als de 

directe omgeving, is onder de bouwvoor namelijk een zwarte brandlaag aangetroffen 

die zelfs tot in de zuidwesthoek van de Archol-opgraving op De Vierkom lijkt te reiken: 

vondstlaag S5015 met vele brandresten, die de Romeinse ophogingslaag S5010 

met onderliggende vloerresten van het castellum afdekt (voor de spreiding van de 

brandlaag, zie Figuur 5.1; voor de bodemopbouw met S5015 en S5010, zie Figuur 7.3). 

De grootschalige brand is volgens Van Der Most (1995) op grond van muntvondsten 

rond 117 te plaatsen.

De brand in het eerste kwart van de 2e eeuw betekende overigens niet het einde van 

de Romeinse bewoning in geheel Bodegraven. Eerder is er al op gewezen dat bij de 

onderzoeken in De Vierkom, ten westen van de Oud-Bodegraafseweg, aardewerk 

is gevonden met een datering tot in de late 2e eeuw.326 Verder zijn ook direct ten 

oosten van de Oud-Bodegraafseweg met name aardewerkvondsten gedaan, die op 

activiteiten tot in het midden van de 3e eeuw wijzen. Volgens Van der Most waren 

op het AH-terrein zelfs muntvondsten uit de 4e eeuw vertegenwoordigd.327 Concrete 

sporen uit deze late periode van de 3e-4ee eeuw ontbreken echter; de meeste vondsten 

zijn namelijk afkomstig uit verspoelingscontexten. 328 Over de aard van deze late 

bewoning tasten we nog in het duister.

Late middeleeuwen en Nieuwe tijd
Na de Romeinse tijd is plangebied van De Vierkom lange tijd onbewoond gebleven. 

De voorgaande onderzoeken van AWN (1996),329 BAAC (2003-2004),330 RAAP 

(2010-2011)331 hebben ter hoogte van De Vierkom althans geen bewoningssporen 

uit de vroege, volle of late middeleeuwen aangetroffen. Uit deze laatste periode 

zou men overigens wel sporen kunnen verwachten, aangezien het verkavelingspa-

troon van het centrum van Bodegraven volledig geënt is op de Oude Bodegrave: 

een waterloop die mogelijk al in de 12e eeuw is uitgegraven en sindsdien als 

ontginningsas heeft gefungeerd.  In De Vierkom en omgeving stammen de tastbare 

sporen van de eerstvolgende bewoning pas uit de Nieuwe tijd. Ten oosten van de 

Oud-Bodegraafseweg hebben BAAC (in 2003-2004) en de AWN (2002) sporen van 

kleiwinningskuilen, waterputten, greppels, sloten met bijbehorende vondsten uit 

de 17e eeuw en latere eeuwen aangetroffen (zie Figuur 5.1 voor BAAC-onderzoek, 

locatie 2 en 4 en AWN-onderzoek 2002). Bij deze onderzoeken zijn in de ondergrond 

ook geulafzettingen met verspoelde Romeinse vondsten aangetroffen. Mogelijk zijn 

ze verspoeld bij een geulinbraak rond 1000 n. Chr. Aanwijzingen voor een dergelijke 

geulinvloed in deze tijd zijn gevonden bij botanische onderzoek van de AWN-opgraving 

uit 2002.Uitgaande van de ligging van de  geulafzettingen en verspoelde vondsten 

uit het BAAC-onderzoek (2003-2004) en het AWN-onderzoek (2002), namelijk in een 

langgerekte zone langs de oostflank van de Oud-Bodegraafseweg, zou het om een 

natuurlijke voorloper van de uitgegraven loop van de historische Oude Bodegrave 

kunnen gaan. 

In plangebied De Vierkom is deze historische Bodegrave overigens niet aangesneden. 

Een recente verstoring met kabels en leidingen langs de (westzijde van) de Oud-

Bodegraafseweg verhinderde om de Archol-opgravingsput in het oosten aanvullend te 

326  BAAC: Niemeijer 2004, 26; RAAP; Van der Kooij et al. 2013, 73-82; Van der Linden 2018, 42
327  Van der Most 1995, 23-24.
328  Van der Kooij et al. 2013, 135.
329  Van der Kooij et al. 2013, 
330  Habraken en Mousch 2004.
331  Jansen 2018.
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verdiepen ter hoogte van de verwachte waterloop. Bij een controleboring in deze zone 

is onder de verstoring nog wel net de slappe, humeuze vulling van de westelijke rand 

van deze waterloop aangeboord. Vermoedelijk gaat het hier om de opvulling van de 

jongste fase van de Oude Bodegrave uit de Nieuwe tijd. Historische kaarten uit de 20e 

eeuw wijzen uit dat dit noordelijke traject van de Oude Bodegrave kort na de Tweede 

Wereldoorlog in 1949 is gedempt.332

De overige resten binnen het plangebied zijn ook in de tweede helft van de Nieuwe 

tijd te plaatsen. Ze zijn te relateren aan de katholiek begraafplaats die ten westen 

van de Oud-Bodegraafseweg is ingericht in 1829-1829. Hierbij is rondom een sloot 

uitgegraven, haaks op de Oude Bodegrave. In het oosten sloot de nieuw gegraven 

sloot aan op de Oude Bodegrave. Uitgaande van de historische kaart van 1811-1832 

zou de opgravingsput zowel de zuidelijke als de noordelijke sloot van de begraafplaats 

doorsneden moeten hebben. Gek genoeg was alleen ter hoogte van het zuidelijke 

sloottracé een duidelijke slootvulling te herkennen. De vondsten, waaronder 

aardewerk van porselein en Industrieel wit, een vloertegel, glazen flessen, een knipmes 

van ijzer met houten handvat en een miniatuur kan van tin, stammen uit de 19e en het 

begin van de 19e eeuw. Ze vertegenwoordigen vermoedelijke de laatste dempingsfase 

van de sloot, vermoedelijk kort voor de inrichting van het huidige kerkhof.

9.2  Beantwoording onderzoeksvragen

Bij de beantwoording van de onderzoeksvragen wordt met name uitgegaan van de 

inzichten van de Archol-opgraving. Waar relevant worden ook de inzichten van overige, 

aangrenzende onderzoeken genoemd.

332  Www.topotijdreis.nl.

Figuur 9.1 
Uitsnede van het tracé van de Limesweg ter 
hoogte van Bodegraven met genummerde 
waarnemingen van de weg (uit: Luksen-
IJtsma 2010, 257; tracékaart 5 Zwammerdam 
(Nigrum Pullum):
- Nummer 39: waarneming grind, echter 

wel binnen sterk verstoord profiel, door 
Beunder in 1979 (Beunder 1986). 

- Nummer 40: waarneming funderingspalen 
van een weg/dam door Beunder in 1976 
(Beunder 1980)

- Nummer 41a, b: waarnemingen van grind-
concentraties, die in lijn lijken te liggen met 
de weg/dam van nr. 40, door Beunder in 
1977 (Beunder 1980).

- Nummer 42: waarneming grindpakket 
en, tien m noordelijk een pakket 
houtskool en puin op zelfde diepte tijdens 
booronderzoek RAAP in 2004 (Schiltmans 
2004).



176 Oud-BOdegraafseweg

Landschappelijke ligging
- Lag de Oude Bodegrave in de Romeinse tijd open? Was deze watervoerend of een 

dode rivierarm? Wanneer was de Oude Bodegrave een actieve stroom? Zijn er 

meerdere actieve fasen?  Kunnen de afzettingen van de Oud Bodegrave onderscheiden 

worden van de afzettingen van de Oude Rijn en zo ja wat is de (relatieve) ouderdom 

ervan?

Tijdens de opgraving is de loop van de Oude Bodegrave niet aangesneden. Wel 

is geconstateerd dat zich in de Romeinse tijd een laagte ter hoogte van de Oud-

Bodegraafseweg moet hebben bevonden van een vermoedelijke oudere voorganger. In 

het oosten van de opgraving wijzen schuin wegzakkende aanplempinglagen dat deze 

laagte verder is opgevuld in de Romeinse tijd. Er was toen geen sprake meer van een 

actieve, watervoerende rivier.

- Is er één of zijn er meer momenten van verlanding/demping van de Oud Bodegrave 

anders dan de demping in de 19e/begin 20e eeuw? 

De voorganger van de Oude Bodegrave is voor aanvang van de Romeinse bewoning 

verland. Bij aanvang van deze Romeinse bewoning is de resterende laagte verder 

opgevuld. 

Tijdens de opgraving is in een oostelijke boring vermoedelijk de slappe, humeuze ver-

landingsvulling van de jongste fase van de historische Oude Bodegrave aangeboord. 

Historische kaarten uit de 20e eeuw wijzen uit dat dit noordelijke traject van de Oude 

Bodegrave kort na de Tweede Wereldoorlog in 1949 is gedempt.

- Zijn er aanwijzingen voor onbekende geulen en/of andere zijrivieren in de ondergrond? 

Indien ja, zijn er uitspraken te doen over de periode van activiteit?

Nee, er zijn tijdens de opgraving geen aanwijzingen voor (onbekende) geulen en/of 

andere zijrivieren gevonden.

- Wat is (de variatie in) de natuurlijke bodemopbouw?

De top van de natuurlijke afzettingen bestaat uit een kalkhoudend uiterst siltig 

kleipakket. Het moet gaan om pre-Romeinse oeverafzettingen van de Oude Rijn. 

Vanaf een diepte van ca. 120 cm onder het aanlegvlak (310-320 cm -NAP) bestaat 

het hele profiel uit sterk humeuze siltrijke kleiafzettingen met veel natuurlijke 

(onbewerkte) houtresten. Plaatselijk gaat het om zeer grote stukken hout of 

opeenhoping van houtresten en om smalle banden kleiig bosveen voor. Het geheel 

van afzettingen wijst op een zeer nat oevermilieu met regelmatige overstromingen 

maar ook met stilstandsfasen en de vorming van broekbosveen. Het pakket is kalkloos, 

samenhangend met het hoge humsugehalte. Op wisselende diepten onder het 

houtrijke pakket met oeverkleien vangt een veenpakket aan bestaand uit bosveen.

- Onder welke omstandigheden zijn de natuurlijke sedimenten afgezet (brak /zoet; 

droog/nat)?

Het gaat om rivierafzettingen die onder natte, relatief rustige omstandigheden zijn 

afgezet. Gezien de nabijheid van de Oude Rijn en de Oude Bodegrave gaat het om een 

zoet afzettingsmilieu.

- Is er sprake van rivieractiviteit ten tijde van de (Romeinse) bewoning? Zijn er sporen 

van overstromingen. Indien ja, welke uitspraken kunnen gedaan over de gevolgen 

voor de archeologische conservering eroderend/afdekkend etc.)?

Nee, er zijn tijdens de Archol-opgraving geen aanwijzingen gevonden voor rivieracti-

viteiten ten tijde van de Romeinse bewoning. Het RAAP-onderzoek heeft direct ten 
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noorden van deze opgraving wel rivieractiviteiten aangetoond in de vorm van restgeul-

afzettingen. Uitgaande van de nabijheid van de oever van de Oude Rijn in de Romeinse 

tijd in deze noordelijke zone, gaat het hier met name om verlandingsafzettingen van 

de Oude Rijn. 

Sporen en structuren
- Wat is de exacte locatie van de sporen en structuren? Op welke diepte liggen de 

sporen en structuren? Wat is de omvang in het horizontale vlak? Wat is de aard van de 

sporen en structuren?

De sporen zijn vrijwel over de gehele opgravingsput van 60,5 x 18,5 m aangetroffen. 

De waarnemingen zijn over het algemeen beperkt tot de maximale ontgravingsdiepte 

van de geplande parkeergarage (2,01 m – NAP). Vooral ter hoogte van de beoogde 

poeren waren ook diepere waarnemingen te doen tot ca. 2,81 m – NAP. Gezien deze 

beperkingen is niet overal het Romeinse loopvlak bereikt. Desondanks is een goed 

beeld te vormen van de indeling van de Romeinse vindplaats. Vanuit het zuiden is over 

de volle breedte (18,5 m) van de put een concentratie van sporen te onderscheiden, 

met name houtresten van staanders en vloerwerken, die in noordelijke richting is te 

volgen over een lengte van maximaal 42,5 m. Ze vormen vooral de resten van het 

castellum van Bodegraven. Het sporenvlak met castellumresten ligt in het westen 

van de opgravingsput op ca. 1,95 m – NAP en zakt vervolgens richting het oosten: ca. 

2,15 – NAP in het midden en ca. 2,35– NAP in het oosten van de opgravingsput. Ten 

noorden van deze sporenconcentratie is (haaks op de opgravingsput) het vervolg van 

de noordelijke castellumwal te projecteren die bij de AWN-opgraving (1995) aan de 

oostzijde van de Oud-Bodegraafseweg is gevonden. De sporen en structuren binnen en 

buiten het castellum (ofwel te zuiden en ten noorden van de veronderstelde walloop) 

kan	men	−	mede	op	grond	van	de	aangrenzende	resten	van	AWN-onderzoek	(1996),	

BAAC-onderzoek	(2003-2004)	en	RAAP-onderzoek	(2010-2011)	−	in	de	volgende	zones	

onderverdelen:

- De meest westelijke zone binnen het castellum heeft een breedte van ca. 6 

m. Daar waar de resten goed zijn bewaard binnen deze zone, blijkt sprake van 

een combinatie van staanders en netjes gevleide takken van vloeren. Ofschoon 

het sporenbeeld van het castellum incompleet is, lijken ze samen tot houten 

vertrekken van de binnenbebouwing te behoren: vermoedelijk de barakken van de 

soldaten. 

- De middenzone binnen het castellum heeft een breedte van ca. 7,25 m. Deze 

zone bestaat met name uit kriskras neergelegde takken bovenop opvullingslagen. 

Afgezien van de randen komen binnen deze zone nauwelijks staanders voor. Het 

lijkt hier dan om een zone te gaan die enkel uit buitenvloeren bestaat.

- De oostelijke zone binnen het castellum heeft een breedte van va. 1,65 m. Deze 

zone bevat enkele rijen met staanders die mogelijk de aanzet vormen van een 

tweede strook met vertrekken, die buiten de opgraving ter hoogte van de Oud-

Bodegraafseweg zijn te situeren. Het sporenbeeld wordt hier echter vooral bepaald 

door een cluster palen die, parallel aan de opgevulde laagte van de Oud Bodegrave 

zijn ingeslagen, zowel tijdens als na de bewoning van het castellum. De palen zijn 

met name ingeslagen ter versteviging van de grond na het aanbrengen van aan-

plempingslagen om de laagte van de Oude Bodegrave op te vullen.

- De zone ten noorden van de (geprojecteerde) castellumwal. In de noordelijke punt 

van de opgraving zijn binnen een gebied van ca. 7 x 2,5 m palenclusters gevonden 

die met name tot de oeverbeschoeiing van de Oude Rijn lijken te behoren. Deze 

stroomde op korte afstand parallel aan het castellum.
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- Behoren de sporen tot een militaire context? Indien niet, zijn de sporen toe te wijzen 

aan de civiele infrastructuur/bewoning die in de omgeving verwacht wordt? Bij 

civiele of onbekende structuren: Hoe verhouden en/of weke relatie is er tussen deze 

structuren en de bekende militaire structuren in het Nederlandse deel van de Limes?

Het merendeel van de sporen maakt onderdeel uit van een castellum dat tussen ca. 50 

en 70 n. Chr. is bewoond. Sporen van een bijbehorende burgerlijke nederzetting, een 

vicus, zijn niet aangetroffen. Deze nederzettingen zijn in deze vroege periode ook niet 

te verwachten, aangezien toen vermoedelijk nog niet sprake was van continu bezette 

castella in de regio.

- Indien sprake is van militaire gebouwstructuren hoe verhouden deze zich qua 

afmetingen en funderingswijze ten opzichte van bekende militaire gebouwstructuren 

zoals barakken of werkplaatsen? Is het materiaal uit de Romeinse tijd verspoeld of zijn 

de vondsten en sporen in situ (bijvoorbeeld verstevigingsmateriaal)?

Voor zover het incomplete sporenbeeld dit toelaat, lijken de vertrekken in de westelijke 

zone (noordwesthoek van het castellum) tot soldatenbarakken te behoren. Als dat het 

geval is, zijn tijdens het onderzoek van Archol (2017) en de AWN (1996) de vloeren en 

staanders en liggers van een gebouw van minimaal 28 x 4,75 m met 10-11 soldatenver-

trekken aangesneden. Elk vertrek was ca. 2,7 m breed en was ingedeeld met een kleine 

wapenkamer van ca. 2,7 m diep en een woonverblijf van 4,75 m diep. Een dergelijke 

tweedeling is ook kenmerkend voor barakken van andere castella zoals te Alphen aan 

den Rijn (Polak et al. 2004). 

Uitgaande van de lay out van castella in deze periode waren in diezelfde 

noordwesthoek vermoedelijk nog een tot twee barakken gegroepeerd aanwezig; er 

was in ieder geval nog ruimte voor twee. 

De resten van het castellum zijn niet overal even goed bewaard, maar liggen wel 

grotendeels in situ. Het castellum is bovenop ophogingslagen gebouwd. De grond 

die bij het ophogen is gebruikt, blijkt uit riviersedimenten (siltige klei) te bestaan die 

vermoedelijk in de buurt is gewonnen ter hoogte van een zijrivier van de Oude Rijn. 

In de ophooggrond is ook afval van de soldaten vermengd. De meeste vondsten in de 

ophogingslagen liggen bijgevolg niet in situ. Hierbij dient opgemerkt te worden dat 

afgedankte gebruiksvoorwerpen tijdens de bewoning van het castellum via de vloer (na 

betreding) ook in de ondergrond van de ophogingen weggezakt kunnen zijn.

- In geval van dempings- of ophogingspakketten: Is hiervoor onder andere afval 

gebruikt? Indien ja, kan op basis van het vondstmateriaal uitspraken gedaan worden 

over de herkomst? Militair of civiele contexten en wat kan op basis hiervan afgeleid 

worden over deze context?

Botanisch onderzoek heeft aangetoond dat de dempings- en ophoginglagen te 

Bodegraven uit rivierafzettingen (siltige klei) bestaan. Vermoedelijk is de grond 

voor het ophogen bij aanvang of kort voor de bouw van castellum, tussen 45 en 

50 n. Chr. ter hoogte van een zijrivier van de Rijn verzameld, omdat de aanwezige 

pollen en zaden op stilstaand tot langzaam stromend water wijzen. Met name de 

ophogingslagen onder de castellumvloer blijken afval te bevatten. De vondsten zoals 

grote voorraadpotten, waaronder een amfoor met zogenoemde tituli picti die de naam 

van de handelaar (Marcus) en de inhoud (vissaus) vermelden, zijn kenmerkend voor 

afval van soldaten (zie ook verderop onder ‘Leven in het militaire kamp’).
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Datering en fasering
- Wat is de datering van de sporen? Zijn er meerdere fasen aan te wijzen?

Binnen de opgraving van Archol komen sporen uit de Romeinse tijd en de Nieuwe tijd 

voor. 

De sporen uit de Romeinse tijd dateren uit ca. 20 tot 70 n. Chr. De eerste 

bewoningsfase is tussen ca. 20 en 35 n. Chr. te plaatsen. In deze fase bevindt 

zich een looppad met palenrijen aan weerszijden. Gezien de vroege datering, de 

afwijkende oriëntatie (ten opzichte van het castellum) en het ontbreken van Romeinse 

importaardewerk en munten is deze fase als inheems te bestempelen. Na een hiaat 

is de volgende fase tussen ca. 40 en 50 n. Chr. te plaatsen. Romeins importaardewerk 

en munten lijken nu wel op een militaire aanwezigheid te wijzen. Vermoedelijk gaat 

het om tijdelijk gestationeerde soldaten die hier met name (tussen 45 en 50) de 

voorbereidingen hebben getroffen voor de bouw van het castellum: het opvullen van 

de laagte en verstevigen van de grond. Het castellum is rond 50 n. Chr. gebouwd en 

vermoedelijk tot de Batavenopstand in 69/70 n. Chr. in gebruik geweest. De castel-

lumbewoning is in twee fasen in te delen: een eerste fase duurt van ca. 50 tot 57/58 n. 

Chr.; na een tussentijdse (ver)bouwperiode die op grond van dendrochronologische 

dateringen tussen 58 en 61 plaatsvond, duurt de tweede fase tot 69/70 n. Chr. Na het 

verlaten van het castellum wordt het terrein nog opgehoogd met een maximaal 50 

cm dikke kleilaag, vermoedelijk in reactie op een vernatting van de omgeving. Direct 

ten zuiden van de opgraving hebben archeologievrijwilligers bij een noodonderzoek 

in 1994 ter hoogte van het AH-terrein (slecht gedocumenteerde) sporen van een 

opvolgende, sterk geromaniseerde bewoning aangetroffen uit het laatste kwart 

van de 1e eeuw en het begin van de 2e eeuw n. Chr.333 De bewoningssporen zouden 

zich aan weerszijden van een Romeinse weg (grindbaan) bevinden die haaks op en 

over de drassige laagte van de voormalige Oude Bodegrave (op paalfunderingen) is 

ingericht: vermoedelijk de Romeinse Limesweg. Deze bewoning kwam met een grote 

brand, vermoedelijk tussen 115 en 120 n. Chr., ten einde. Een vondstlaag met vele 

brandresten in de zuidwesthoek van de Archol-opgraving, die bovenop de voornoemde 

ophogingsklei (uit de periode na het verlaten van het castellum) is gevonden, is 

vermoedelijk te relateren aan deze brand. In het centrum van Bodegraven zijn uit 

volgende periode (tot het midden van de 3e eeuw) slechts losse vondsten, met name 

scherven, in verspoelde context teruggevonden. Op het AH-terrein ten slotte zouden 

enkele munten volgens Van der Most zelfs nog op jongere activiteiten in de 3e tot 4e 

eeuw kunnen wijzen.334 

De sporen uit de Nieuwe tijd betreffen de zuidelijke sloot van een katholieke 

begraafplaats die hier in 1829-1829 is ingericht. De vondsten uit de vullingen dateren 

vooral uit de 19e en begin 20e eeuw en vertegenwoordigen vermoedelijk de jongste 

fase van de sloot. 

Militaire fortificatie
- Is er in Bodegraven sprake van een castellum, een wachtpost of iets daartussenin, een 

‘minicastellum’?

Indien men rekening houdt met de onderlinge afstand en positie van het poortgebouw 

(oostzijde) en de binnenbebouwing (westzijde), een symmetrische lay out, een 

intervallum (weg langs de binnenzijde van de wal) en kruisende wegen daarbinnen, 

is een castellum met een omvang van ca. 120 x 95 m te reconstrueren. De omvang 

van het gehele bouwwerk en de omvang van het poortgebouw in bijzonder zijn 

kenmerkend voor een volwaardig castellum van houtbouw in de 1e eeuw n. Chr.

333  Van der Most 1995.
334  Van der Most 1995, 23-24.
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- Kunnen de aangetroffen (gebouw) structuren gerelateerd worden aan de aan de 

overzijde van de Oud-Bodegraafseweg aangetroffen structuren (d.w.z. aan de 

oostkant van de (middeleeuwse) Oude Bodegrave)?

De structuren met staand en liggend hout, die aan beide zijden van de Oud-

Bodegraafseweg zijn gevonden, komen overeen in oriëntatie en datering. Uitgaande 

van een tussenliggende laagte, opgevuld met aanplempingslagen die deels zijn 

afgedekt door deze structuren, ligt het voor de hand om de houtwerken aan beide 

zijden tot de resten van een aansluitend bouwterrein van het castellum te rekenen.

- Gezien het grote aantal tentharingen dat bij onderzoeken aangetroffen is: zijn er 

aanwijzingen voor een eerdere fase van het castellum dat (deels) ingericht was met 

tenten in plaats van vaste bebouwing?

De tentharingen die tijdens de AWN-opgraving (in 2002) in de centrale grondverbe-

teringen zijn gevonden,335 zijn wellicht te koppelen aan de voornoemde voorberei-

dingsfase, tussen ca. 45 en 50 n. Chr., waarin de laagte van de Oude Bodegrave werd 

opgevuld en het terrein gereed werd gemaakt voor de bouw van het castellum (rond 

50). De tentharingen zouden in dit licht toe kunnen behoren aan de tentenkampen, 

waar de tijdelijk gestationeerde soldaten tijdens deze voorbereidingsfase verbleven.

- Welke typen gebouwen zijn aangetroffen? Welke functie hadden deze gebouwen? 

Welke indeling had het militaire kamp? Waar liggen (eventueel) de Romeinse 

barakken, hoe zijn deze ingedeeld en wat voor (eventueel ook welke) troepen waren 

hier gelegerd? Waar is de werkplaats gelegen en hoe was deze ingericht? Heeft het 

kamp nog voor andere doeleinden gediend? 

Tijdens de opgraving zijn sporen van Romeinse barakken gevonden. De barakken 

bevinden zich in de noordwesthoek van het castellum en vertonen per soldatenvetrek 

de voornoemde, kenmerkende indeling in een kleine wapenkamer en een groot 

woonverblijf.  Aanwijzingen voor een werkplaats, zoals een concentratie van haarden 

of vondstlagen met een concentratie van specifieke bewerkingsafval, ontbreken. 

Er zijn buiten de barakken geen sporen van andere specifieke gebouwen of zones 

aangetroffen, die ons meer informatie over andere doeleinden van het castellum 

zouden kunnen verschaffen. Uit de vondsten valt niet af te leiden welke troepen 

gelegerd zijn geweest in het castellum van Bodegraven.

- Wat is het moment van verlanding/demping van de veenrivier en hoe verhoudt dit zich 

tot de Romeinse bewoning ter plaatse?

De voorganger van de Oude Bodegrave was vóór de Romeinse tijd al verland. Kort na 

de eerste aanwezigheid van het Romeinse leger is de laagte, vermoedelijk tussen ca. 

45 en 50 n. Chr., verder opgevuld. Daarna is op het genivelleerde terrein het castellum 

ingericht. Het castellum is tussen ca. 50 en 70 n. Chr. bewoond.

Leven in het militaire kamp
- Welke informatie levert het vondstmateriaal en de botanische resten over het 

dagelijks leven in het militaire kamp in Bodegraven?

De samenstelling van de vondsten uit de castellumvloer en de onderliggende 

ophogingslagen getuigt duidelijk van het dagelijkse kampleven van de Romeinse 

soldaten. In het aardewerk zijn naast het dagelijkse eet- en drinkservies van de 

soldaten (verfijnd importaardewerk) ook grote voorraadpotten (grof en groot 

aardewerk zoals amforen) vertegenwoordigd. In deze grote potten werden de 

335  Van der Kooij et al. 2013, 87.
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belangrijkste voedingsmiddelen van het in Bodegraven gestationeerde leger bewaard, 

zoals graan, het daarvan afgeleide meel en vissaus. Een fragment van een groot 

maalsteentype, dat door lastdieren werd aangedreven, wijst uit dat het graan binnen 

het castellum werd gemalen. Ook in het metaal zijn aanwijzingen voor het dagelijkse 

leven en persoonlijke bezittingen van de soldaten te vinden: fibulae van hun kleding, 

munten van hun soldij, een oorlepeltje voor de persoonlijke hygiëne, een kleine 

bronzen bakje of bekertje om uit te drinken en een hanger van een paardentuig.

Uit de botanische resten valt af te leiden dat emmer- en spelttarwe, maar mogelijk 

ook bedekte gerst, vermoedelijk in de omgeving van het castellum (vermoedelijk de 

droge Rijnoevers) werden verbouwd; mogelijk door lokale boeren. Broodtarwe werd 

echter via de Oude Rijn geïmporteerd. De vondst van een type graanmolen dat voor 

grootschalige productie werd ingezet, lijkt uit te wijzen dat het graan voor de soldaten 

ter plekke werd gemalen. Verder blijkt uit het afval in de ophogings- en cultuurlagen 

dat het dieet werd aangevuld met vruchten (vlierbessen), noten (hazelnoten) 

en groenten (postelein). Deze laatste werd net als de broodtarwe over de rivier 

geïmporteerd.

- Van welke soorten bomen is het aangetroffen hout afkomstig (aan de hand van een 

selectie van dendrochronologische monsters)? Waar kwam het hout vandaan?

Uit het houtonderzoek blijkt dat lokale bomen in de waterrijke omgeving van de 

Rijnoever zijn gebruikt als bouwhout voor het castellum: vooral els (40,3%), gevolgd 

door es (28,3%), iep (8,6%) en eik (7,7%).  

- Welke informatie levert het vondstmateriaal over de grondstofvoorziening, 

voedseleconomie en handelscontacten (aan de hand van een selectie van monsters)? 

Het 1e-eeuwse castellum is volledig in hout opgebouwd. Dit is duidelijke te merken 

aan de samenstelling van de categorie steen: bouwbrokken van kalksteen en tufsteen 

die kenmerkend zijn voor steenbouw ontbreken volledig. Wel vertegenwoordigd is de 

categorie tefriet die gebruikt werd voor de productie van maalstenen. Deze categorie 

steen werd vanuit het Duitse Eifelgebied, in regio rond Mayen, geïmporteerd. Ook 

in het aardewerk zijn duidelijke aanwijzingen voor import te vinden. Het gaat om 

importen van aardewerk uit Spanje, Duitsland en België. Meest tastbaar bewijs van 

de handelscontacten is een amfoor afkomstig uit Spanje met zogenoemde titutli 

picti op de hals, die de naam van de handelaar (Marcus) en de inhoud van de amfoor 

(vissaus) vermelden. Ook in de voedselvoorzieningen zijn aanwijzingen voor import 

te vinden. Van de genuttigde granen emmer-, spelt- en broodtarwe werd deze laatste 

geïmporteerd. In de aanvullende vegetarische voedselproducten zoals vruchten 

(vlierbessen), noten (hazelnoten) en groenten valt ook een soort op: postelein; deze 

bladgroente moet net als de broodtarwe ingevoerd zijn. Naast vegetarische producten 

stond ook vlees op het menu. Het merendeel van dierlijke resten uit het Romeinse 

castellum is afkomstig van rund, gevolgd door varken en schaap/geit. De runderen zijn 

vooral op een (jong)volwassen leeftijd geslacht; er is geen bewijs voor de aanwezigheid 

van kalveren. Door gebrek aan voldoende leeftijdsgegevens van schaap/geit en varken 

valt er over de leeftijdsopbouw van deze kuddes weinig te concluderen. Het gebrek 

aan jonge dieren suggereert dat het vee niet binnen het castellum werd gehouden, 

maar vermoedelijk van buiten werd aangevoerd om ter plekke te worden geslacht. 

Het ligt voor de hand dat, net als bij de lokaal verbouwde granen, lokale boeren uit de 

omgeving voorzagen in de aanlevering van dit vee.
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- Bij andere castella is vastgesteld dat de consumptie van varkens hoger is in militaire 

contexten dan in civiele contexten. Is dit patroon in Bodegraven ook waar te nemen? 

En zo ja wat kan geconcludeerd worden over het castellum en Romeins Bodegraven/

regio in het algemeen? Zo nee waarom niet, en wat kan hieruit afgeleid worden?

De hoeveelheid dierlijke resten is met 146 stuks relatief klein te noemen. Binnen dit 

complex zijn slechts negen fragmenten van varken vertegenwoordigd. Dergelijke 

aantallen zijn te klein om specifiek consumptiegedrag van de soldaten uit af te leiden. 

In de huidige samenstelling (met vooral rund, gevolgd door varken en schaap/geit) 

kan het dierlijk bot zowel in een militaire context als in een nederzettingscontext 

thuishoren. Het ontbreken van jonge dieren (met name van rund) binnen de vindplaats 

kan een aanwijzing zijn dat vee door lokale boeren uit een omliggende inheemse 

nederzetting werd aangeleverd.  

Limes-zone
- Zijn er aanwijzingen voor de ligging van de Limesweg? Zo ja welke uitspraken zijn 

mogelijk over de constructie van de weg? Welke uitspraken zijn mogelijk over de 

datering van de bouw(fasen)? Heeft de Limesweg op dezelfde locatie gelegen of is een 

verschuiving in locatie waar te nemen? Indien ja, welke redenen zijn hiervoor aan te 

geven?

Binnen de Archol-opgraving zijn geen resten van de Limesweg gevonden. Uitgaande 

van de vroege datering van het castellum, ca. 50 tot 70 n. Chr., is ook geen 

Limesweg te verwachten. Pas in de loop van het laatste kwart van de 1e eeuw, toen 

de grensbewaking meer geconsolideerd werd en de verbinding tussen de diverse 

(permanent bezette) castella van cruciaal belang werd, investeerden de Romeinen in 

een betere infrastructuur. De meeste resten van de Limesweg dateren dan ook pas uit 

eind van de 1e eeuw n. Chr. 

Direct ten zuiden van de Archol-opgraving (op het AH-terrein) zouden volgens de 

waarnemingen van archeologievrijwilligers in 1994 wel resten van de Limesweg   uit 

deze periode gevonden zijn in de vorm van een grindbaan haaks op de laagte van 

de voormalige Oude Bodegrave.336 De grindweg zou volgens waarnemingen van 

Beunder ook over deze laagte aangelegd zijn. Ter hoogte van de (toen drassige) 

laagte zou de weg op palen gefundeerd zijn. 337 De Romeinse Limesweg zou volgens 

de waarnemingen van Van der Most338 en vooral Beunder339 aan weerszijden van de 

laagte een flauwe bocht naar het noorden maken tot aan de Oude Rijn, alwaar de weg 

de meer gebruikelijke route (op de linkeroever van de Oude Rijn) naar de castella ten 

westen (Zwammerdam) en ten oosten (Woerden) zou volgen.  Indien de reconstructie 

van de Limesweg van Beunder correct is, dan is de opvallende, afwijkende zuidwaartse 

bocht (ter hoogte van het centrum van Bodegraven) niet met de aanwezigheid van 

een castellum te verklaren zoals Beunder dacht.340 Het castellum was rond deze tijd, 

namelijk rond de eerste eeuwwisseling n. Chr., immers al verlaten. Enige verklaring 

binnen de huidige inzichten is dat de voormalige (gedempte) laagte van de Oude 

Bodegrave, als gevolg van algehele vernatting vanuit het achterland, te drassig was om 

te doorkruisen bij de aanleg van de Limesweg in het laatste kwart van de 1e eeuw n. 

Chr.; de weg moest er (zuidwaarts) omheen aangelegd worden.

- Zijn er aanwijzingen voor andere transportwegen/methoden naast de Limesweg? Zijn 

er andere wegen of aanwijzingen voor een haven/aanlegplaats? 

Nee, aanwijzingen voor dergelijke structuren zijn niet aangetroffen tijdens de 

Archol-opgraving. Zoals voornoemd was er nog geen Limesweg ten tijde van de 

336  Van der Most 1995.
337  Beunder 1980.
338  Van der Most 1995.
339  Beunder 1980 en 1986.
340  Beunder 1986, 64.
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bewoning van het castellum tussen ca. 50 en 70 n. Chr.; vermoedelijk was in de directe 

omgeving hooguit sprake van enkele simpele paden, met name in het verlengde van 

de toegangswegen van het castellum. Aangezien een stabiele weginfrastructuur toen 

ontbrak, ligt het voor de hand dat de Oude Rijn een cruciale rol speelde in het transport 

van onder andere soldaten, hun voedsel en uitrusting. Dit verklaart de ligging van de 

castella zoals te Bodegraven, namelijk dicht op de Oude Rijn.

- Is er iets te zeggen over de relatie tussen het militaire kamp uit de Romeinse periode 

en de andere castella (regio, nationaal en internationaal) gedurende de Romeinse tijd? 

En over de relatie tussen het militaire kamp en het achterland? 

Het castellum te Bodegraven moet gelijktijdig gebruik in geweest met de 

aangrenzende castella te Zwammerdam (westzijde) en Woerden (oostzijde). Opvallend 

verschil met deze laatste twee is dat Romeinen na de Batavenopstand in 69/70 n. Chr. 

niet meer hebben geïnvesteerd in een herbouw van het castellum te Bodegraven. In 

een tijd waarin vermoedelijk steeds meer werd ingezet op een permanente bezetting 

van de castella is blijkbaar besloten om binnen het relatief korte traject van de Limes 

binnen de regio alleen nog te investeren in twee van de drie aanwezige castella 

(Zwammerdam, Bodegraven en Woerden).  Aangezien te Bodegraven de voormalige 

laagte van de Oude Bodegrave volgens de laatste inzichten mogelijk weer drassig 

werd rond 70 n. Chr. en aangezien de andere twee andere castella een gunstigere, 

strategische	ligging	innamen	−	namelijk	op	het	kruispunt	van	de	Oude	Rijn	en	een	

zijrivier – is de keuze hierbij op Zwammerdam en Woerden gevallen.

Zoals voornoemd is het aannemelijk dat de lokaal verbouwde granen en vee door de 

lokale boeren in de omgeving werden aangevoerd. Blijkbaar hadden de Romeinse 

soldaten van het castellum een goede (handels)relatie met de inheemse bevolking uit 

de nederzettingen in het nabije achterland. 

Vol- en laat-Romeinse tijd en middeleeuwen
- Zijn er sporen en vondsten aanwezig uit de 2e en 3e eeuw die enig licht kunnen werpen 

over activiteiten binnen het plangebied of het voortbestaan van het castellum in deze 

periode?

De Archol-opgraving heeft geen sporen of vondsten uit deze periode aangetroffen. 

Bij voorgaande onderzoeken van onder andere AWN (opgraving-2002) en BAAC 

(2003-2004) zijn in de omgeving wel resten uit deze periode gevonden, tot in het 

midden van de 3e eeuw. Het gaat met name om scherven die in verspoelde context 

zijn aangetroffen. Gezien het ontbreken van sporen uit deze periode is de aard van de 

activiteiten niet te achterhalen. 

Enige uitzondering is het AH-terrein, direct ten zuiden van de Archol-opgraving. 

Volgens waarnemingen van archeologievrijwilligers bij noodonderzoek in 1994,341 

zouden zich hier de resten hebben bevonden van een sterk geromaniseerde bewoning 

in de laatste kwart van de 1e eeuw n. Chr. tot in het begin van de 2e eeuw. Het zou om 

een bewoning (met onder andere een winkel en herberg of badgebouw) gaan die met 

name gericht was op de handelsroute van de Limesweg. De bewoningsporen zouden 

zich aan weerszijden van deze Limesweg bevinden. De bewoning kwam tussen 115 en 

120 n. Chr. tot een eind als gevolg van een brand. Enkele munten lijken uit te wijzen dat 

er nog activiteiten plaatsvonden tot in de 3e en 4e eeuw. Ook hier is de aard van deze 

activiteiten in deze late periode echter onbekend.

341  Van der Most 1995.
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- Zijn er sporen en vondsten aanwezig uit de overgang Romeinse tijd/vroege 

middeleeuwen (ca. 275 – 625 n. Chr.) die enig licht kunnen werpen op deze periode?

Nee, sporen uit deze overgangsperiode zijn niet aangetroffen tijdens de Archol-

opgraving. Ook in voorgaande onderzoeken van onder andere AWN (opgraving-2002) 

en BAAC (2003-2004) in de omgeving ontbreken sporen en vondsten uit deze periode.

- Zijn er sporen en vondsten uit de middeleeuwen en Nieuwe tijd aanwezig?

Sporen uit de middeleeuwen ontbreken binnen de Archol-opgraving. Wel zijn sporen 

uit de Nieuwe tijd aangetroffen: het betreft de zuidelijke sloot (met 19e- begin 

20e-eeuwse vondsten) die rondom een katholieke begraafplaats is gegraven in 

1828-1829. De sloot is vermoedelijk gedempt bij de inrichting van het huidige kerkhof 

dat zich direct ten westen van de Archol-opgraving bevindt.

Conserveringstoestand
- Wat is de grondwaterstand ten tijde van het onderzoek?

Tijdens het veldwerk is geconstateerd dat het grondwaterpeil in de diepe poergaten 

van de geplande parkeergaragefundering op ca. 2,90 m – NAP lag, ruim onder het 

Romeinse loopniveau (ca. 1,95 tot 2,35 m – NAP). Alleen in het meest zuidoostelijke 

poergat van de geplande fundering bleek de stand hoger: ca. 2,75 m -NAP. De 

verklaring voor deze afwijkende, hogere stand ligt in de eveneens afwijkende 

samenstelling van de bodem ter plekke: deze bestond daar niet uit klei (zoals elders 

binnen de opgraving het geval was), maar uit beter geleidend ophoogzand (in verband 

met ligging kabels en leidingen).

- Op welke diepte (in NAP) ligt de oxidatie, reductiegrens? 

De oxidatie-reductiegrens blijkt op ca. 2,29 m – NAP te liggen.

- Zijn er aanwijzingen voor verspoeling/erosie van het archeologisch niveau? En zo ja 

wanneer heeft dit plaatsgevonden?

Nee, er zijn tijdens de Archol-opgraving geen aanwijzingen voor verspoeling of erosie 

van het archeologisch niveau gevonden.

- Wat is de conserveringstoestand van het hout op verschillende diepten?

De conservering was over het algemeen matig tot goed, afhankelijk van de 

diepteligging en de blootstellingsduur aan de lucht na het blootleggen van het 

hout. Tijdens de opgraving viel met name op dat de houtresten in de hoger gelegen 

westelijke zone (met sporen en houtresten rond 1,95 tot 2,00 m – NAP), het slechtst 

bewaard zijn gebleven. De verklaring is met name te vinden in de ligging boven de 

grondwaterspiegel (ca. 2,90 m – NAP).

- Wat is de conserveringstoestand van andere vondstcategorieën?

Buiten het voornoemde hout blijken de overige organische resten (dierlijk bot, 

botanische macroresten en pollen) redelijk tot goed geconserveerd. Het dierlijk bot 

blijkt tevens weinig gefragmenteerd. De anorganische vondstcategorieën zoals 

aardewerk, steen en keramisch bouwmateriaal zijn over het algemeen goed bewaard 

en vertonen geen sporen van erosie (door verspoeling) of sterke fragmentatie. Alleen 

het metaal blijkt matig bewaard als gevolg van de ligging boven van de grondwater-

spiegel. 
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- Welke verstoringen zijn geconstateerd en welke invloed hebben deze gehad op de 

intacte resten?

De zuidelijke helft van de opgravingsput is verstoord door een sloot uit de Nieuwe tijd: 

het zuidelijke traject van een sloot die rondom een begraafplaats is uitgegraven bij de 

inrichting in 1829-1829. Bij het uitgraven van de minimaal 4-6 m brede sloot, haaks 

op de Oud-Bodegraafseweg, zijn de houtresten van het castellum uit de Romeinse 

tijd ter plekke volledig verstoord: de meeste resten van staand en liggend hout zijn in 

deze zone verdwenen en de vondsten uit de Romeinse tijd zijn hier alleen als opspit te 

midden van de 19e- en begin 20e-eeuwse vondsten in de slootvulling teruggevonden. 

Ofschoon de noordelijke tegenhanger van deze begraafplaatssloot ook werd verwacht, 

namelijk in noordelijke helft van de put, zijn daar geen vullingen van een sloot 

gevonden. Wel valt hier de afwezigheid van Romeinse sporen op; mogelijk wijst dit 

indirect toch op verstoring van resten van het Romeins castellum. In deze zone was 

met name het vervolg van de noordelijke wal van het castellum te verwachten, die 

in 1995 ten oosten van de Oud-Bodegraafseweg (in combinatie met het noordelijke 

poortgebouw van het castellum) is opgegraven door de AWN.342

Verder blijkt de opgravingsput in het oosten, van zuid tot noord, verstoord over een 

breedte van ca. 3 m. Het gaat om een zone met kabels en leidingen die recent langs de 

westelijke rand van de Oud-Bodegraafseweg zijn aangelegd. In deze oostelijke zone 

van de opgravingsput bevindt zich met name een palencluster, langs de (westzijde 

van de) voormalige laagte van een voorganger van de Oude Bodegrave. De palen zijn 

daar vermoedelijk ten tijde van het castellum en daarna (nog in de Romeinse tijd) in de 

grond geslagen ter versteviging van de bodem na het aanbrengen van aanplempingsla-

gen op de flank en in de oostelijk laagte.

Gevolg van de verstoring is dat juist cruciale kruispunten van deze (zuidwest-noord-

oost gerichte) palencluster met overige (noordwest-zuidoost gerichte) structuren uit 

de Romeinse tijd zijn verstoord, namelijk: het kruispunt met het verwachte vervolg 

van de noordelijke wal van het castellum en met de palenclusters die in het noorden 

de beschoeiing van de Oude Rijn lijken te vormen. Juist deze kruispunten hadden 

belangrijke informatie op kunnen leveren over de onderlinge relatie, fasering en 

interpretatie van deze structuren.

Ten slotte is nog een belangrijke verstoring te noemen die pas kort voor de opgraving 

heeft plaatsgevonden: de heipalen van het onderhavige bouwproject van De Vierkom. 

In de aanloop naar de realisatie van de bouwplannen was vastgesteld dat de verstoring 

van de heipalen beperkt zou blijven tot een oppervlak van minder dan 5% van de 

vindplaats. Tijdens de opgraving heeft prof. dr. ir. D.J. Huisman, tevens onderzoeker 

van het RCE, verschillende Romeinse vondstlagen pal naast de heipalen bemonsterd 

om het verstorende effect van het heien micromorfologisch nader te onderzoeken.343 

Het onderzoek van het Huisman heeft uitgewezen dat de verstoring beperkt blijft tot 

een zone van enkele centimeters aan weerzijden van de heipalen. Verder viel op dat 

de verstoring (het zijwaarts wegdrukken van bodemlagen) door het heien met name 

effect had op de met water verzadigde bodemlagen onder de grondwaterspiegel. Deze 

flexibelere lagen hebben in tegenstelling tot de hoger gelegen, stuggere geoxideerde 

bodemlagen immers meer de neiging om mee te buigen met de grond penetrerende 

heipalen. 

De verstoring lijkt dus conform de verwachting beperkt te zijn gebleven. Bij de 

opgraving bleek echter wel dat de heipalen een sterk storende werking hadden bij de 

aanleg van het sporenvlak en bij het onderzoek van de sporen en structuren. 

342  Van der Kooin et al. 2013, 19-56.
343  Persoonlijke mededeling prof. dr. ir. D.J.  Huisman (onderzoeker RCE). Publicatie volgt op termijn nog na 

verder onderzoek binnen een overkoepelend project.
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9.3 Advies ten aanzien van vervolgonderzoek

De Romeinse resten van vindplaats De Vierkom blijken over het algemeen goed 

bewaard. Wel valt op de westelijke zone die hoger ligt (met sporen en houtresten rond 

2,0 m – NAP), het slechtst bewaard is gebleven. Vermoedelijk is de verklaring te vinden 

in de ligging boven de grondwaterspiegel. De oxidatie-reductiegrens bleek hier op 2,29 

m – NAP te liggen. Tijdens de begeleiding is over het algemeen niet dieper gegraven 

dan de beoogde diepte van de parkeergarage (zie Figuur 3.1). Romeinse sporen en 

vondsten die dieper liggen, blijven in principe in situ bewaard voor de toekomst. 

Belangrijke	voorwaarde	is	wel	dat	het	grondwaterpeil	niet	zakt	of	−beter	nog−	wordt	

verhoogd. Tijdens het veldwerk is namelijk geconstateerd dat het grondwaterpeil in de 

diepe poergaten van de fundering op ca. 2,90 m – NAP lag, ruim onder de vondstlaag 

met het Romeinse loopniveau. Alleen in de meest zuidoostelijke poer bleek de stand 

hoger: ca. 2,75 m -NAP. 

Uitgaande van in situ behoud verdient het verder aanbeveling om bij soortgelijke 

bouwprojecten vooraf een dikkere buffer van minimaal 1 m aan te houden voor 

de bescherming van vindplaatsen. Waar vooraf in het onderhavig project nog 

rekening werd gehouden met de begeleiding van kleine ingrepen op plekken waar 

de vondstlaag mogelijk geraakt zou worden, werd het onderzoek met een laatste 

kleine aanpassing van de bouwdiepte kort voor de start omgezet in een grootschalige 

opgraving; echter wel een met beperkingen van een archeologische begeleiding, 

die nu eenmaal ten koste gaan van de kwaliteit van de waarnemingen. Tijdens de 

opgraving werd ook duidelijk dat de vooraf geplaatste heipalen, ondanks de beperkte 

verstoring van minder dan 5% van de vindplaats, toch een belangrijke storende factor 

waren. De ijzeren bewapening binnen de heipalen verstoorde namelijk het signaal 

van metaalvondsten bij de metaaldetectie. Het patroon van relatief dicht op elkaar 

geplaatste palen verplichte bovendien om het sporenvlak, tussen de heipalen door, 

steeds gefragmenteerd aan te leggen. Hierdoor ontbrak het aan een goed overzicht 

van de sporen en structuren. In combinatie met de beperkingen voor het couperen (in 

verband met de vooraf vastgestelde maximale ontgravingsdiepte) was het dan ook 

lastig om ruimtelijke en chronostratigrafische relaties tussen sporen en structuren 

goed te onderzoeken. Los van de slechts beperkte fysieke verstoring van minder dan 

5% van de vindplaats, dient men dit kwaliteitsverlies in de waarnemingen voortaan 

beter mee te wegen bij de keuze voor in situ dan wel ex situ behoud van vindplaatsen.

Toekomstig onderzoek naar het castellum zal zich binnen de volgebouwde kom 

van Bodegraven vooral moeten richten op het begrenzen van het castellum en de 

latere Limesweg: het zoeken naar sporen van een gracht of wal van het castellum 

en sporen van een grindbaan aan weerszijden van de Oud-Bodegraafseweg.  Verder 

verdient het aanbeveling om bij toekomstig onderzoek naar het castellum gelijktijdige 

watercontexten zoals natuurlijke geulen of greppels in een relatief onbebouwde zone 

van het te bemonsteren voor pollenonderzoek. Zo kan men een beter beeld krijgen 

van het natuurlijke landschap in de wijdere omgeving. De onderzochte afvallagen en 

ophogingspakketten binnen het castellum van De Vierkom zijn nu eenmaal lastiger 

aan het natuurlijke landschap te koppelen als gevolg van inmenging door de mens. Ten 

slotte verdient het aanbeveling om bij toekomstig onderzoek van de flanken van de 

Oude Bodegrave (met name de westzijde van de huidige Oud-Bodegraafseweg), niet 

alleen in te zetten op registratie, maar ook op datering van de stut- of beschoeiingspa-

len. Alleen dendrochronologisch onderzoek (of 14C-onderzoek in de vorm van wiggle 

matching) kan concreet uitwijzen wanneer de bomen zijn gekapt en palen in de grond 

zijn geslagen. Binnen een zone van een waterloop die vanaf de Romeinse tijd tot en 
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met de middeleeuwen en Nieuwe tijd in gebruik is geweest, is dit van cruciaal belang 

om de houtwerken in hun goede context te plaatsen.
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Oude Bodegrave. Het profiel toont schuin (naar het hart van de waterloop) aflopende 

kunstmatige, grind- en kleilagen met Romeins materiaal in combinatie met palen die 

deel uit zouden maken van de aansluiting tussen oever en brug/damconstructie (uit 

Beunder 1980, 11, figuur Voor ligging zie Figuur 5.1, Beunder 1976, put p7).

Figuur 5.5 Samengesteld dwarsprofiel (O-W) van de AWN-opgraving uit 1996 met 

fasering van zones met beschoeiingspalen (uit: Van der Kooij et al. 2013, figuur 4.9). 

Voor ligging zie Figuur 3.5 en Figuur 5.1, AWN 1996).

Figuur 5.6 West-, noord- en oostprofielen van de RAAP-opgraving (uit: Jansen 2018, 

figuur 4.2), voor ligging zie Figuur 3.5.

Figuur 5.7 Samengesteld profiel van put 1 van de AWN-opgraving uit 2002 ten oosten 

van de Oud-Bodegraafseweg met stroomlagen van klei met mosselen en Romeins 

materiaal (uit: Van der Kooij et al. 2005, 293, afbeelding 21).

Figuur 5.8 Zuidprofiel van het RAAP-onderzoek aan de westzijde van de Oud-

Bodegraafseweg (uit: Van der Laan en Leijnse 2012,24, figuur 2. Voor ligging, zie Figuur 

5.1, Van der Laan en Leijnse 2011).

Figuur 5.9 Sporenoverzicht van de AWN-opgraving uit 1995 aan de Willemstraat met 

poortgebouw van het castellum en een zwerm van beschoeiingspalen ten noorden 

daarvan (uit: Van der Kooij et al. 2013, 19, afbeelding 3.1).
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Figuur 5.10 Coupe met aanzicht van een vierkant gekapte staander van het 

poortgebouw. De staander rust stabiel op een plank. Rondom de staander vormen 

planken mogelijk een werkvloertje (uit: Van der Kooij et al.  2005, 278, afbeelding 4).

Figuur 5.11 Reconstructie door de AWN van de landschappelijke ligging van castellum 

Bodegraven binnen het kruispunt van de Oude Rijn en een actieve Oude Bodegrave. 

De AWN-opgraving uit 1996 met kadevloeren en -beschoeiingen bevindt zich in deze 

reconstrutie op de tegenoverliggende westoever van de Oude Bodegrave (uit: Van der 

Kooij et al. 2005, 298; afbeelding 27).

Figuur 5.12 Overzicht van palen, vloeren en grondverbeteringen aangetroffen in 

de AWN-opgraving van 1996 (uit Van der Kooij et al. 2013, 57; afbeelding 4.1). Voor 

ligging, zie Figuur 5.1, AWN 1996. NB de vermoede waterloop Oude Bodegrave is hier 

aansluitend aan de bovenzijde te situeren.

Figuur 5.13 Reconstructie van de barakken door Vos et al. op grond van de sporen 

van de opgravingen van AWN-1996 (links, oranje en zwart) en de proefsleuven van 

BAAC-2003-2004 (rechtsboven) (uit: Vos et al. 2016, 59, figuur 5.20).

Figuur 5.14 Reconstructie van Vos 2016 et al. van de omvang en inrichting van de 

vroegste (houtbouw)fase van het castellum te Bodegraven ten opzichte van de Oude 

Rijn (noord) en de Oude Bodegrave (west) (uit: Vos et al. 2016, 91, figuur 7.3).

Figuur 5.15 Overzicht van de onderzochte zones van het geofysisch onderzoek (rood) 

in het centrum van Bodegraven met projectie van het castellum volgens Vos et al. 2016 

(boven, groen) en locatie van de anomalieën (onder en detail in midden, geel) (uit: Van 

den Oever 2018, 8, afbeelding 3 , 15, en 15).

Figuur 5.16 Aanzet tot de reconstructie door Vos et al. van de veronderstelde jongste 

(steenbouw)fase van het castellum te Bodegraven ten opzichte van de Oude Rijn 

(noord) en de Oude Bodegrave (west) (uit: Vos et al. 2016, 95, figuur 7.6).

Figuur 5.17 Reconstructie van de veronderstelde jongste (steenbouw)fase van het 

castellum te Bodegraven door Vos et al. In zwarte arcerering is de alternatieve 

interpretatie van de palencluster langs de Oud-Bodegraafseweg gemarkeerd: niet als 

fundering van een steenmuur, maar als fundering van de westwal van de houtbouwfase 

(uit: Postma en Sprey 2019, 15, afbeelding 12; naar: Vos et al. 2016, 95, figuur 7.6).

Figuur 5.18 Reconstructie van de omvang van het castellum te Bodegraven op grond 

van de ligging van het poortgebouw van de AWN (rood) en de projectie van andere 

castella langs de Limes in West-Nederland. De stippellijnen geven de mogelijke loop 

van een actieve zijrivier aan als alternatief voor de verlande Oude Bodegrave (ter 

hoogte van de Oud-Bodegraafseweg). De stippen geven de boorpunten aan waar naar 

de loop van een dergelijke zijrivier is gezocht door de AWN en Van Dinter (uit: Van 

Grinsven en Van Dinter 2018, 20, figuur 9.2).

Figuur 5.19 Reconstructie door RAAP  van de fasering van de geulafzettingen van de 

Oude Rijn van de twee RAAP-proefsleuven op het parkeerterrein van de Willemstraat 

(uit: Lesparre-de Waal & De Korte 2006, 24, figuur 4). De geul van de Oude Rijn schoof 

in de Romeinse tijd op naar het noorden (fase 2).

Figuur 5.20 Interpretatie van grondsporen waargenomen tijdens de afgravingen in de 

bouwput van het AH-terrein in 1994 (uit: Van der Most 1995, 18, afbeelding 1).

Figuur 5.21 De uitgerolde vervloekingstablet van lood (17 x 6,5-6,7 cm), gevonden ten 

westen van de Oud-Bodegraafseweg (boven) (herkomst foto: Museum Het Valkhof, 

Nijmegen). Onder de plaats is de door Haalebos en Polak herleide tekst te zien, 

ingedeeld in 3 kolommen en 25 genummerde regels (uit: Haalebos en Polak 2007,116).

Figuur 6.1 Samengesteld dwarsprofiel van de Archol-opgraving (NW-ZO) op basis van 

profielkolommen en boringen, voor ligging zie Figuur 3.5.

Figuur 7.1 Bodemopbouw in zuidwestelijk profiel 1 met de onderscheiden bodemlagen 

(S5000 t/m 504o). Voor ligging profiel 1, zie Figuur 3.5.
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Figuur 7.2 Bodemopbouw in centraal dwarsprofiel 7 met pakket vondstlagen (S5030 en 

S5040) dat richting het oosten (rechts) afhelt, in dikte toeneemt en schuin ingeslagen 

palen bevat. Voor ligging profiel 7, zie Figuur 3.5.

Figuur 7.3 Bodemopbouw zuidwestelijk profiel 4 met de onderscheiden bodemlagen 

(S5000 t/m 5015) en een sloot S34 uit de Nieuwe tijd.  Voor ligging profiel 4, zie Figuur 

3.5.

Figuur 7.4 Spoortypenkaart (voor een meer gedetailleerd beeld met spoornummering, 

zie Bijlage III).

Figuur 7.5 Kalibratie 14C-datering van plantenresten uit v.40, v.50 en v.1370 (door 

Poznan Radiocarbon Laboratory, Polen).

Figuur 7.6 Kalibratie van 14C-datering van graan uit monster M12 uit het 

RAAP-onderzoek (door Poznan Radiocarbon Laboratory, Polen).

Figuur 7.7 Spoortypenkaart met locatie van de monsters botanie, 14C en dendrochro-

nologie inclusief de dateringsresultaten.

Figuur 7.8 Overzicht van verschillende spoortypen van het Archol-onderzoek in het 

westen (inclusief onderzoek AWN, BAAC en RAAP), met projectie van (het vervolg 

van) de castellumwal en de paalbeschoeiingen van de Oude Rijn uit de oostelijke 

AWN-opgraving van het poortgebouw. Voor legenda, zie Figuur 7.9).

Figuur 7.9 Overzicht van de structuren (nrs. 1 t/m 21) die binnen de sporen van het 

Archol-onderzoek zijn onderscheiden, inclusief indeling en interpretatie van de 

zones. De sporen van de vooronderzoeken (AWN, linksonder; BAAC, midden en 

RAAP, rechtsboven) zijn bruin gekleurd. Voor de exacte ligging van de verschillende 

vooronderzoeken, zie Figuur 3.5).

Figuur 7.10 Zuidwesthoek van de opgraving met rij staanders (STR 6, AWN 1) die links 

haaks de hoek omgaat richting het noorden (putwand): mogelijk de hoek van een 

gebouw.

Figuur 7.11 Zicht op twee barakvertekken (contubernia) naast elkaar (links en rechts). 

Binnen elk vertrek is op de voorgrond de vloer van de smalle wapenkamers (arma) te 

zien en op de achtergrond het woon-en slaapverblijf (papilio) met links nog resten van 

een lichtgekleurde, ronde haard (uit: Polak et al. 2004, afb. 32, 77).

Figuur 7.12 Reconstructie van de omvang van het castellum van Bodegraven met 

(eerste aanzet tot de) barakken en de loop van de beschoeide Oude Rijn daarbuiten, 

op grond van AWN-opgraving van het poortgebouw uit 1995 (rechts) en het Archol-

onderzoek uit 2017 (links).

Figuur 7.13 Dwarsdoorsnede van een monster van eik met duidelijk onderscheid tussen 

het kernhout, spinthout en de bast De uitsnede toont een microscopische opname van 

de jaarringen van eik (uit: Doeve en Jansma 2019, afbeelding 1, 4).

Figuur 7.14 Doorsnede van houtmonster v. 1344 (eik) (uit: Doeve en Jansma 2019, afb. 

2,11).

Figuur 7.15 Paal S81 in de met houtsnippers opgevulde paalkuil S79 van structuur 3.

Figuur 7.16 Verschillende typen bewerkingsafval die zijn te onderscheiden in de 

houtsnippers van paalkuil S131 uit structuur 3: type A heeft vlakke kapsporen, type 

B bestaat voornamelijk uit grote brokken met rechte hoeken, type C betreft vlakke 

spaanders zonder kapsporen (foto’s: BIAX-Consult).

Figuur 7.17 Aangepunt iepenhouten paal v.1182 uit S135 van structuur 9 (foto: BIAX 

Consult).

Figuur 7.18 Iepenhouten paal v.1361 met grote knoest uit S306 van structuur 12 (foto: 

BIAX-Consult).

Figuur 7.19 Detail van vierzijdige gerechte paal S237 met (in het midden) pen van 6x6 

cm van structuur 12.

Figuur 7.20 Plank S14 met gat en aankoling uit structuur 16.
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Figuur 7.21 Overzicht gebruikte soorten in het bouwhout

Figuur 7.22 Versierde terra sigillata. Schaal 1:2.

Figuur 7.23 Randfragment van terra sigillata van het bordtype Dragendorff 17a (v.6). 

Schaal 1:2.

Figuur 7.24 Stempel van de pottenbakker MATVGENVS op de bodem van een terra 

sigillata bord van het type Dragendorff 18 (v.95). Schaal 1:1.

Figuur 7.25 Terra nigra pot van het type Holwerda BW 27 (v.4, 26, 36). Schaal 1:2.

Figuur 7.26 Kruikje van het type Stuart 113 (v.95). Schaal 1:2.

Figuur 7.27 Tituli picti op een amfoorhals (v. 103) van het type Dressel 7-11 met (rechts) 

uitvergroting.

Figuur 7.28 Uitsnede van de verzameling tituli picti op de amfoorhals:

Figuur 7.29 Uitsnede van de verzameling tituli picti op de amfoorhals:

Figuur 7.30 Uitsnede van de verzameling tituli picti op de amfoorhals:

Figuur 7.31 Uitsnede van de verzameling tituli picti op de amfoorhals (verticaal):

Figuur 7.32 Handgevormd aardewerk uit Bodegraven (v.32, 57, 82, 1048). Schaal 1:2.

Figuur 7.33 Romeinse munten (voor- en keerzijde). Foto’s (met uitzondering van de 

stortvondst): Restaura.

Figuur 7.34 Bronzen voorwerp(fragment)en: oorlepeltje (v. 13), rand van een bekertje 

(v. 90), een hanger van paardentuig (v. 91) en een kopspijker (v. 109). Foto’s: Restaura.

Figuur 7.35 Fibulae. Foto’s: Restaura.

Figuur 7.36 Botvorming (exostose) op een sprongbeen van paard uit ophogingslaag 

S5025.

Figuur 7.37 Positie van pollenniveaus binnen het pakket van vondst- en ophoginglagen:

Figuur 7.38 Overzicht van de gedocumenteerde profielen uit het RAAP- onderzoek met 

toevoeging van de niveaus van monsters M10, M11 en M13 in profiel 101, die bij het 

botanisch onderzoek van Archol zijn betrokken (zie Figuur 3.5 voor de ligging van de 

profielen) (naar: Jansen 2018, figuur 4.2).

Figuur 7.39 Zaad van postelein (Portulaca oleracea var. sativa) uit een spoor (S1012) 

aangetroffen in een overstromingslaag (S1010) bovenop cultuur- en aanplempingsla-

gen (S1006 en S1011) direct ten noorden van het castellum, op de overgang naar de 

Oude Rijn (monster M10 uit het RAAP-onderzoek van 2011).

Figuur 7.40 Stappen in de oogstverwerking van dorsen (1) tot het met de hand 

verwijderen van grote onkruidzaden (10). De aanwezigheid van aarspillen in het 

monster verraadt dat er ter plekke graan is verwerkt vanaf waarschijnlijk stap 4 tot 10 

(het fijne zeven om kleine onkruiden te verwijderen) (bron: Stevens 2003, 63, Figuur 1).

Figuur 8.1 Detail van de gegeorefereerde kadastrale kaart uit 1832 met projectie van 

de sporenkaart van Archol in plangebied Bodegraven-De Vierkom (rood omkaderd) 

inclusief de omliggende opgravingen van RAAP (noordzijde, uit 2010-2011) en de AWN 

(rechts, 1995). Spoor S34 van het Archol-onderzoek is lichtblauw ingekleurd en valt 

duidelijk samen met de sloot rondom de westelijke begraafplaats.

Figuur 8.2 Bodemopbouw in noordwestelijk profiel 2 met de onderscheiden 

bodemlagen (bouwvoor S5000 en oever- en/of ophogingsklei S5010). Voor ligging 

profiel 2, zie Figuur 3.5.

Figuur 8.3 Metaalvondsten uit de Nieuwe tijd:

Figuur 9.1 Uitsnede van het tracé van de Limesweg ter hoogte van Bodegraven met 

genummerde waarnemingen van de weg (uit: Luksen-IJtsma 2010, 257; tracékaart 5 

Zwammerdam (Nigrum Pullum):
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Bijlagen op usb-kaart:

Bijlage I Sporenlijst

Bijlage II Vondstenlijst

Bijlage III Spoortypenkaart met spoornummers (zichtbaar na inzoomen)

Bijlage IV Determinatielijst hout uit de Romeinse tijd

 IVa Determinatielijst hout

 IVb Uitleg afkortingen

 IVc Stamcodering met afbeeldingen van de verschillende grondvormen

Bijlage V Determinatielijst aardewerk en keramisch bouwmateriaal uit de Romeinse tijd

Bijlage VI Determinatielijst metaal uit de Romeinse tijd

Bijlage VII Determinatielijst steen uit de Romeinse tijd

Bijlage VIII Determinatielijsten dierlijk bot uit de Romeinse tijd

 VIIIa Determinatie totaal dierlijk bot uit de Romeinse tijd

 VIIIb Determinatie vergroeiingsleeftijden

 VIIIc Determinatie gebit

 VIIId Determinatie kenmerken

 VIIIe Determinatie osteometrie

Bijlage IX Hoofddiagrammen pollenmonsters uit de Romeinse tijd  

Bijlage X Staafdiagrammen pollenmonsters uit de Romeinse tijd

Bijlage XI Determinatielijst macrobotanische resten uit de Romeinse tijd

Bijlage XII Verslag dendrochronologisch onderzoek

Bijlage XIII Determinatielijst aardewerk, bouwmateriaal, glas en metaal uit de Nieuwe 

tijd
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