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Samenvatting

Eind 2018, begin 2019 heeft Archol bv een archeologische opgraving uitgevoerd 

in plangebied Ommeren - De Kroonheuvel, gemeente Buren. Aanleiding voor het 

onderzoek was de geplande woningbouw op het terrein. Vooronderzoek in de vorm 

van boor- en proefsleuvenonderzoek had aangetoond dat zich een behoudenswaar-

dige middeleeuwse nederzetting in de bodem bevond. Omdat deze door de geplande 

bouwwerkzaamheden niet in situ bewaard kon blijven, heeft de gemeente Buren 

besloten de vindplaats voorafgaand aan de bouw te laten opgraven. Er is 6240 m2 

opgegraven.

Het onderzoeksgebied ligt op de westelijke oever van een Rijngeul die in de eerste 

decennia van de 8e eeuw is verzand en buiten werking is geraakt. In diezelfde periode 

heeft hier een grote en turbulente overstroming plaatsgevonden, waarbij op het 

terrein een meer dan 5 m diepe en ca. 40 m grote crevassekolk is ontstaan. De kolk 

is grotendeels tijdens en meteen na de vorming weer opgevuld geraakt met zandige 

sedimenten, maar op enige afstand van de rivier is een depressie in het landschap 

blijven bestaan. 

De oudste archeologische resten die het onderzoek heeft opgeleverd, bestaan uit losse 

vondsten uit de Romeinse tijd. De vondsten kwamen tevoorschijn uit de opvulling van 

de Rijngeul, maar ook uit middeleeuwse grondsporen. De vondsten zijn afkomstig van 

een nabij gelegen Romeinse vindplaats, mogelijk samenhangend met de limes, die ca. 

200 m ten zuiden van het onderzoeksgebied lag. 

De opgraving heeft geen directe aanwijzingen opgeleverd voor vroegmiddeleeuwse 

bewoning van het onderzoeksgebied. Toch wijst aardewerk uit enkele kuilen met en 

met name uit de opvulling van de depressie van de crevassekolk op bewoning in de 

directe nabijheid. In de crevassekolk werd ruim 65 kg nederzettingsafval uit de 8e en 9e 

eeuw aangetroffen. 

Vanaf de 10e eeuw werd Ommeren - De Kroonheuvel bewoond. Voor de 10e en 11e 

eeuw is de bewoning enkel af te leiden uit vondstmateriaal, kuilen en waterputten. In 

de loop van de 12e eeuw werd ook concreet gebouwd op het terrein: een eenbeukig 

huis, in het noordelijk deel van de opgraving. In de 13e eeuw werd het huis vervangen 

door een tweebeukig exemplaar, dat ca. 12 m naast het oude huis is opgericht. Ten 

zuiden van de bewoning bevonden zich de bijgebouwen in de vorm van een schuur en 

roedenbergen. Enkele metaalvondsten en de aanwezigheid van veel paardenbotten 

en resten van wild zwijn wijzen mogelijk op een hogere sociale status van de bewoners 

van De Kroonheuvel. De aardewerk- en natuursteenassemblages tonen echter een 

beeld van een doorsnee rurale nederzetting.

In de 14e eeuw werd het terrein verlaten. Uit historisch kaartmateriaal blijkt dat de 

bewoning zich in noordelijke richting verplaatste, waar zich een bewoningslint vormde 

aan de noordkant van de huidige Dr. Guepinlaan. 
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

In opdracht van Vink Aannemingsmaatschappij bv heeft Archol bv in de periode 

november 2018 – januari 2019 een archeologische opgraving uitgevoerd in het 

plangebied De Kroonheuvel in Ommeren, gemeente Buren. Aanleiding voor het 

onderzoek was de geplande woningbouw op het terrein. Vooronderzoek had 

aangetoond dat zich een behoudenswaardige middeleeuwse nederzetting in de 

bodem bevond.1 De geplande bouwwerkzaamheden zouden de archeologische resten 

verstoren. Omdat de vindplaats niet in situ bewaard kon blijven, heeft het bevoegd 

gezag, de gemeente Buren, besloten de vindplaats voorafgaand aan de bouw te laten 

opgraven.

1.2 Onderzoeksgebied De Kroonheuvel

Het plangebied bevindt zich in Ommeren (gemeente Buren). Het terrein is ten 

zuiden van de Dr. Guepinlaan en ten oosten van de Ommerenveldseweg gelegen 

(Figuur 1.1). In het Programma van Eisen (PvE)2 is naast de opgraving ook 

sprake van een archeologische begeleiding op enkele percelen ten westen van 

de Ommerenveldseweg.3 Aangezien dit deel van het plangebied voorlopig niet 

ontwikkeld gaat worden en op het moment van onderzoek nog bebouwd was, heeft 

de archeologische begeleiding vooralsnog niet plaatsgevonden (Figuur 1.2). Het 

onderzochte terrein heeft een omvang van 6240 m2. 

1  Verhelst 2009.
2  Verhoeven 2018.
3  Percelen LDN04 O551, O590 en O591.
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Figuur 1.1 
Ligging onderzoeksgebied Ommeren - De 
Kroonheuvel.
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Voorafgaand aan het onderzoek lag het terrein braak. Er was nog een laag asfalt en 

granulaat aanwezig van het voormalige gebruik als parkeerplaats. Dit is voorafgaand 

aan de opgraving (onder archeologische begeleiding) verwijderd.

1.3 Wettelijk en organisatorisch kader

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

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

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

archeologisch erfgoed. Iedere initiatiefnemer van projecten waarbij de bodem wordt 

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

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

dergelijk rapport is archeologisch onderzoek vereist: het archeologisch vooronderzoek. 

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

vindplaatsen voorkomen. Op basis van de resultaten van het vooronderzoek neemt 

de betrokken overheid een besluit (het ‘selectiebesluit’) hoe met eventueel aanwezige 

vindplaatsen dient te worden omgegaan. Als geen archeologische waarden zijn 

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

Als echter blijkt dat in het plangebied behoudenswaardige archeologische vindplaatsen 

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

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

opgraving.

In onderhavig plangebied heeft het vooronderzoek resten van een nederzetting uit 

de Karolingische en Ottoonse tijd, de volle middeleeuwen en een deel van de late 

middeleeuwen (ca. 725-1400 n. Chr.) opgeleverd. Deze strekken zich uit over het 

hele plangebied (en tot ver daarbuiten). Aan de noordrand van het plangebied is 

een restgeul met daarin stratigrafisch gescheiden vondstlagen en sporenniveaus 

aangetroffen.4 Omdat inpassing van de vindplaats niet mogelijk was, heeft de 

bevoegde overheid, de gemeente Buren, besloten dat de vindplaats opgegraven dient 

4  Verhelst 2009.
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Situering van het onderzoeksgebied (blauw) 
en het deel van het plangebied waar geen 
onderzoek is uitgevoerd (rood).
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te worden. Voorafgaand aan de opgraving heeft de gemeente een Programma van 

Eisen (PvE) laten opstellen.5 Archol heeft de opgraving uitgevoerd volgens de eisen 

in dit PvE en de richtlijnen in de KNA versie 4.1. Het veldwerk is uitgevoerd door een 

team van Archol, bestaande uit een projectmanager en een aantal veldarcheologen 

(Tabel 1.2). Het landschappelijk onderzoek is uitgevoerd door een fysisch geograaf. Bij 

de uitwerking en rapportage zijn tevens enkele specialisten betrokken.

Soort onderzoek: Opgraving (DO)

Projectnaam: De Kroonheuvel

Archolprojectcode: OKH1827

Archis-zaaknummer: 4643596100

Opdrachtgever: Vink Aannemingsmaatschappij bv; dhr. S. van de Waerdt

Bevoegd gezag: Gemeente Buren; dhr. H.J. van Oort

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 6 november – 10 december 2018/ 8-10 januari 2019 

Rapport gereed: 09-07-2020

Versie: 2.0 definitief

Goedkeuring bevoegd gezag: Ja

Provincie: Gelderland

Gemeente: Buren

Plaats: Ommeren

Toponiem: Ommerenveldseweg

Percelen: LDN04; O1374

Coördinaten gebied: 162.450/ 439.700

Oppervlakte plangebied: 11.520 m2 

Oppervlakte onderzoeksgebied: 6240 m2

Huidig grondgebruik: braakliggend

Beheer en plaats van documentatie en vondsten: Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Provincie 
Gelderland

Geomorfologie: rivierkomvlakte (3K25)/ meanderruggen en geulen (3L14)

Bodem: rivierkleigronden (Rd90A-VII)

naam functie bedrijf

dr. Y.F. van Amerongen Msc specialist archeobotanie Archol bv

S. Baas MA vervangend veldwerkleider Archol bv

S. Beuger veldarcheoloog Archol bv

Dr. Ir. M.J. Driessen specialist aardewerk Romeinse tijd Universiteit Leiden

D. van Duivenvoorden BA veldarcheoloog Archol bv

E.E. van Hees BA specialist hout Archol bv

drs. E. Heunks fysisch geograaf Heunks Landschapsarcheologie

dr. S. Knippenberg specialist natuursteen Archol bv

W.J. Kuijper specialist mollusken Universiteit Leiden

J. van der Leije MA projectmanager Archol bv

T. Moesker MA specialist archeozoölogie Moesker Archeologie

drs. C. Nooijen specialist metaal GraversGezocht

dr. P.T.A. de Rijk specialist metaalslak -

P. Stet veldassistent Archol bv

drs. D.R. Stiller specialist aardewerk middeleeuwen Archol bv

W. van Winssen BA veldarcheoloog Archol bv

5  Verhoeven 218.

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.

Tabel 1.2 
Samenstelling onderzoeksteam.
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2 Landschappelijke, archeologische en historische 
inkadering

2.1 Algemene paleolandschappelijke situering

S. Beuger & E. Heunks

Het plangebied is gelegen in het centrale rivierengebied, waar het holocene dek 

van fijnkorrelige rivierafzettingen een dikte heeft van ca. 7 m. Deze afzettingen 

worden tot de Formatie van Echteld gerekend. De daaronder gelegen grofzandige 

en grindhoudende riviersedimenten behoren tot de Formatie van Kreftenheye en 

zijn  afgezet door vlechtende rivieren in de laatste fase van de laatste ijstijd.6 Het 

centrale rivierengebied wordt gekenmerkt door een complex stelsel van holocene 

meandergordels met sterk uiteenlopende dateringen. Op verschillende bodemkundige 

en geologische kaarten maakt het zuiden van het plangebied Ommeren - De 

Kroonheuvel deel uit van de meandergordel van Ommeren (Figuur 2.1).7 Deze 

was gedurende een lange periode actief tussen ca. 4400 en 150 v. Chr. Op de 

zanddieptekaart ligt de top van het beddingzand rond 1,5 m onder maaiveld (-mv). Het 

6  Het Weichselien (144.000-9700 v. Chr.).
7  Cohen et al. 2009/2012.
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Figuur 2.1 
Uitsnede Digitaal Basisbestand Paleogeografie 
van de Rijn-Maas Delta met het plangebied 
in zwart (bron: Cohen et al. 2012). In groen 
de Liendense stroomgordel en in blauw de 
Ommerense stroomgordel. 
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Figuur 2.3 
Uitsnede historische kaart ca. 1900 met de lig-
ging van het plangebied in rood.
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noordelijke deel van het plangebied, een smalle strook tegen de Dr. Guepinlaan, wijkt 

af van dit beeld. Hier ligt de erosieve grens tussen de meandergordelafzettingen van 

Ommeren en de restgeulafzettingen van de veel jongere meandergordel van Lienden. 

Deze laatste stroomgordel, de voorganger van de Neder-Rijn, was actief tussen ca. 100 

en 850 n. Chr. Het plangebied ligt precies op de buitenbocht ervan, op de stootoever 

van de vermoedelijke hoofdrestgeul. Als gevolg van een bochtafsnijding in de vroege 

middeleeuwen ten oosten van Lienden is de meandergordel buiten werking geraakt. 

De restgeul en andere lagere delen ervan fungeerden nadien als overstromingsgebied 

en sedimentatiebekken van de toen actieve Rijnloop. De restgeul is behalve aan de 

lagere ligging op historische kaarten goed herkenbaar aan de gekromde vorm van 

percelen en wegen, en aan het afwijkende landgebruik: een smalle strook weilanden 

omgeven door grote blokvormige akkerpercelen (Figuur 2.3). 

2.2 Archeologisch en historisch kader

De archeologische en historische inkadering van het onderzoek beperkt zich tot de 

periode Romeinse tijd tot heden, omdat de eerdere perioden niet relevant zijn in 

relatie tot de resultaten van de opgraving.

2.2.1 De Romeinse tijd

Rond het begin van de jaartelling lag Ommeren direct aan het water dat de grens 

van het Romeinse rijk vormde, de Rijn. Volgens de gemeentelijke archeologische 

verwachtings- en advieskaart lag de Romeinse rijksgrens, de limes, ca. 200 m ten 

zuiden van het plangebied. Deze grens was een aaneenschakeling van forten 

en wachtposten, met elkaar verbonden door wegen. De aard van de limes was 

voornamelijk militair, maar langs de wegen bevonden zich ook niet-militaire, vaak 

oudere rurale nederzettingen die profiteerden van de Romeinse aanwezigheid.

Op verschillende plekken in Ommeren zijn archeologische resten uit deze periode 

aangetroffen. Zo werd in 1960 bij de aanleg van de provinciale weg (N320) een 

woongrond uit de Romeinse tijd aangetroffen ter hoogte van de verwachte loop van de 

limes. Ook in het AMK-terrein 4014, waar het onderzoeksgebied deel van uitmaakt, is 

aardewerk uit de Romeinse tijd aangetroffen.

2.2.2 Het ontstaan van Ommeren in de vroege middeleeuwen

Uit de late 5e en 6e eeuw zijn in het rivierengebied nauwelijks nederzettingen bekend.8 

Des te opvallender is de vondst van een muntschat uit de 5e eeuw, op een perceel ca. 

300 m ten oosten van het plangebied.9 

Het plangebied maakt deel uit van de oostelijke uitloper van de oude dorpskern van 

Ommeren. Dit dorp heeft zich ontwikkeld vanaf de Karolingische tijd en mogelijk 

zelfs al eerder.10 De oudste vermelding van Ommeren dateert uit de tweede helft 

van de 9e eeuw. De herkomst van de naam Ommeren is waarschijnlijk afgeleid van 

Omme, of ome, afkomstig van Oem. Dit is een verbastering van de naam van de 

heilige Audomarus. Deze naam is opgebouwd uit twee Germaanse woorden, namelijk 

auda dat zoiets als erfgoed betekent en mar dat staat voor roem.11 Het ontstaan 

van het dorp speelt zich af in een periode waarin het aantal nederzettingen in het 

8  Botman & Benjamins 2008, 43.
9  Heeren, De Kort & Roymans 2017.
10  Flokstra 2008.
11  www.regionaalarchiefrivierenland.nl
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rivierengebied aanzienlijk toenam.12 De dorpen uit deze periode waren bijna allemaal 

op de hoger gelegen stroomruggen gesitueerd. Ommeren ontwikkelde zich als een 

smalle lintbebouwing langs de stroomgordel van Lienden. In het algemeen waren ook 

de akkerpercelen op de stroomruggen gelegen; de aangrenzende, lagere komgronden 

werden deels gebruikt voor het weiden van vee. De meeste nederzettingen hadden 

een agrarische functie en waren waarschijnlijk gericht op zelfvoorziening. Het 

toponiem De Kroonheuvel verwijst vermoedelijk naar een gebruik van het terrein 

als vluchtheuvel. Deze werden gebruikt om veiligheid te bieden in perioden van 

overstromingen.13

De restgeul waarlangs Ommeren zich ontwikkeld heeft, stroomde waar nu de Dr. 

Guepinlaan loopt, direct ten noorden van het plangebied. De lintbebouwing van het 

dorp is karakteristiek voor het rivierengebied. Op de cultuurhistorische waardenkaart 

van de provincie Gelderland is de woongrond afgebeeld als een ca. 850 x 250 m 

grote halvemaanvorm die zich uitstrekt langs de Dr. Guepinlaan (Figuur 2.4).14 Uit 

de historische dorpskern zijn verschillende archeologische vindplaatsen bekend. 

Het betreft voornamelijk waarnemingen van vondsten die verband houden met de 

middeleeuwse bewoning van Ommeren. Het onderzoeksgebied zelf maakt deel uit 

van een archeologisch monument met een hoge archeologische waarde, AMK-terrein 

4014. Dit monument strekt zich in oostelijke richting uit tot ca. 300 m buiten het 

onderzoeksgebied en in zuidelijke richting tot ca. 150 m. Het betreft een terrein waar 

bij veldkarteringen en booronderzoeken bewoningsresten uit de late ijzertijd en/of 

Romeinse tijd, de vroege- en de late middeleeuwen zijn vastgesteld. 

Ca. 250 m ten westen van onderhavig onderzoeksgebied bevinden zich twee 

12  Botman & Benjamins 2008, 43.
13  Edelman & Vlam 1949, 40-41.
14  Scholte Lubberink 2003.

Figuur 2.4 
Ligging van het onderzoeksgebied (rode 
lijn) op de archeologische verwachtings- en 
beleidsadvieskaart van de gemeente Buren 
(Botman & Benjamins 2008).
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andere AMK-terreinen, nrs. 4013 en 12.612, waar bij een bodemkartering in 1947 de 

aanwezigheid van oude woongrond is geconstateerd en waar vondstmateriaal uit de 

periode late ijzertijd – vroege middeleeuwen is aangetroffen.

Op de kadastrale minuut uit 1811-1832 staat het plangebied aangegeven als 

onbebouwd gebied, het was volgens de OAT in gebruik als bouwland. Op de 

militaire topografische kaart uit 1846 staat op het perceel ten westen van de 

Ommerenveldseweg “herb(erg) Roskam” aangegeven met hieromheen mogelijk 

een boomgaard. Omstreeks 1867 staat direct ten westen van het onderzoeksge-

bied bebouwing aangegeven langs de Ommerenveldseweg op de Historische Atlas 

Gelderland (1989: blad 509 Ochten).

2.3 Voorgaand onderzoek

In 2008 heeft in het plangebied een bureau- en inventariserend veldonderzoek middels 

karterende boringen plaatsgevonden.15 Hierbij zijn in onderhavig onderzoeksgebied 

(deelgebied 1) acht boringen geplaatst. Uit het booronderzoek bleek dat zich hier en 

op het perceel ten westen van de Ommerenveldseweg een archeologische vindplaats 

uit de middeleeuwen in de bodem bevindt. In de boringen werden kogelpotscherven 

en een fragment Paffrath-aardewerk aangetroffen. Tevens werd in het noorden, langs 

de Dr. Guepinlaan, een natuurlijke geul aangeboord. 

Naar aanleiding van de resultaten van het bureau- en booronderzoek is in 2008 een 

aanvullend inventariserend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven uitgevoerd.16 

Conform de verwachtingen zijn hierbij inderdaad sporen en vondsten aangetroffen 

van nederzettingen uit de Karolingische en Ottoonse tijd, de volle middeleeuwen 

en een deel van de late middeleeuwen (725-1400 n. Chr.). Deze bleken zich over het 

hele plangebied (en tot ver daarbuiten) uit te strekken. Aan de noordrand van het 

plangebied werd een restgeul aangetroffen, met daarin stratigrafisch gescheiden 

vondstlagen en sporenniveaus. De vindplaats werd als behoudenswaardig beschouwd. 

Door de voorgenomen bouwwerkzaamheden kon de vindplaats niet in situ behouden 

worden, zodoende heeft het bevoegd gezag, de gemeente Buren, besloten de 

vindplaats voorafgaand aan de bouw te laten opgraven.

15  Flokstra 2008.
16  Verhelst 2009.
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3 Onderzoeksmethodiek

3.1 Doelstelling

In het PvE is de algemene doelstelling van het onderzoek geformuleerd als: het 

documenteren van gegevens en het veiligstellen van materiaal (behoud ex situ) en 

daarmee alle informatie te behouden die van belang is voor kennisvorming over het 

verleden.

3.2  Onderzoeksvragen

De onderzoeksvragen zijn ingedeeld naar thema: bodemopbouw en landschap, sporen 

en structuren, materiële cultuur, paleo-ecologische en zoölogische resten, historische 

geografie en de vindplaats/nederzetting in het lokale en regionale perspectief.

Bodemopbouw en landschap
1. Wat is de aard en opbouw van de natuurlijke bodemtypen in het horizontale 

vlak (verspreiding) en verticale profiel (lithologische laagopeenvolging en 

bodemhorizonten)?

2. Welke hydromorfe kenmerken zijn in het vlak en het profiel aanwezig? Is er sprake van 

(secundaire) processen van vernatting en/of verdroging?

3. Zijn er sedimentatie- en/of erosiefasen te onderscheiden (in het profiel)?

a. Wat zijn de onderscheidende kenmerken daarvan?

b. Wat is de (geschatte) datering?

c. Heeft tussen de onderscheiden fasen van sedimentatie/ erosie bodemvorming 

plaatsgevonden?

4. Wat vertellen ingraafdiepten van waterputten, afrottingsdieptes van hout en meer 

algemeen de verspreiding van (bepaalde) archeologische sporen uit verschillende 

perioden over diachrone veranderingen in de grondwaterstand?

5. Geven paleo-botanische resten (macroresten, pollen, hout en houtskool) informatie 

over de aard van en ruimtelijke en temporele veranderingen in natuurlijke en door de 

mens beïnvloedde vegetaties? En zo ja:

a. Wat is de aard en verspreiding van deze resten?

b. Hoe kunnen ze gedateerd worden?

c. En wat is de aard van de ruimtelijke en temporele veranderingen?

Sporen en structuren
6. Wat is de ruimtelijke neerslag van de verschillende bewoningsfasen (huisplaatsen en 

andere activiteitenzones) in het landschap en wat is de diachrone ontwikkeling van 

de nederzettingsdynamiek (mobiliteit, plaatsvastheid), de nederzettingsstructuur, 

de erfinrichting en de gebouwen (typochronologie, bouwstijlen, oriëntatie, functie, 

reparaties, uitbreidingen, houtsoorten etc.) gedurende de middeleeuwen en eventuele 

oudere perioden?

a. Zijn er (delen van) gebouwplattegronden (hoofd- en/of bijgebouwen) te 

onderscheiden? Zo ja:

i. Wat is hun aard, functie, omvang en oriëntatie?

ii. Zijn er aanwijzingen voor reparaties, aan- of uitbreidingen van bestaande 

gebouwen? Zo ja, welke en waar?

iii. Kunnen de plattegronden ondergebracht worden in één van de bestaande 

(regionale) typologieën van gebouwen en bouwwerken? En zo ja, op grond 
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van welke criteria? En zo nee, kan er op grond hiervan een nieuw gebouwtype 

onderscheiden worden en op grond van welke criteria?

iv. Wat is de relatieve en/of absolute datering van de gebouwplattegronden en waarop 

zijn de datering(en) gebaseerd (typochronologie, natuurlijkwetenschappelijke 

dateringen, vondstmateriaal etc.)?

b. Is er sprake van ruimtelijk gescheiden erven (hoofdgebouwen met bijgebouwen en 

daaraan te relateren andere sporen) of andersoortige sporenclusters? Zo ja, waar 

en op grond van welke kenmerken/ criteria?

i. Welke gebouwen bevonden zich waar op de onderscheiden erven/ sporenclusters?

ii. Welke andere structuren (afscheidingen, waterputten, hutkommen etc.) bevonden 

zich binnen de onderscheiden erven/sporenclusters?

iii. Kunnen er per erf/ sporencluster verschillende fasen van bewoning/activiteiten 

onderscheiden worden? Zo ja, waaruit blijkt dat?

iv. Is er binnen en/of tussen nederzettingen/huisplaatsen/sporencluster sprake van 

functionele differentiatie en specialisatie (agrarische productie, verwerking van 

grondstoffen, ambachtelijke activiteiten etc.)? Wat is de archeologische neerslag 

en fasering daarvan?

v. Welke activiteiten(zones) kunnen we binnen huisplaatsen/erven/sporenclusters 

en gebouwen aanwijzen (denk aan ambacht, nijverheid, opslag, watervoorzie-

ning, veestalling, rituele handelingen etc.)? Wat is de archeologische neerslag en 

fasering daarvan?

7. Welke synchrone of diachrone patronen kunnen we onderscheiden in de mate waarop 

huisplaatsen en nederzettingen (in de loop van de middeleeuwen) worden verplaatst?

a. Kunnen we uit de opgravingsgegevens afleiden waarheen, waarom en onder welke 

condities een huisplaats/nederzetting werd verlaten?

b. In welke mate is sprake van (dis)continuïteit van activiteiten? Waar blijkt dat uit? 

8. Is er sprake van welvaart- en/of statusverschillen tussen gelijktijdige en/of elkaar in 

de tijd opvolgende nederzettingen/erven? Op welke wijze komt dit tot uitdrukking in 

de aard, omvang en aantal gebouwen en bijgebouwen, gebruikte bouwmaterialen 

(toepassing natuur- en baksteen), voorkomen van bepaalde gebouwtypen, 

erfstructuren (bijv. omgrachting of omheining) en in de materiële cultuur?

9. Hoe werd het landschap tussen en buiten de huisplaatsen/sporenclusters gebruikt en 

ingericht?

a. Was er sprake van gebouwen en bouwwerken buiten de huisplaatsen?

i. Wat is hun ouderdom en locatie?

ii. Wat was hun bouwwijze (typochronologie)?

iii. Wat was hun functie? En waaruit blijkt dat?

b. Was er sprake van een verkaveling van land? Waar, en in welke vorm, bijvoorbeeld 

hekwerken of greppels etc. En wat is de ouderdom?

c. Zijn er aanwijzingen voor wegen of paden?

i. Hoe manifesteren deze zich (karrensporen, bermgreppels etc.)?

ii. Wat was hun landschappelijke ligging en oriëntatie?

iii. Wat is hun datering?

d. Welke relaties bestaan er tussen de locaties van nederzettingen en het toenmalige 

wegenpatroon? Waar blijkt dat uit (bijv erforiëntatie, karrensporen, bermgreppels, 

landschappelijke ligging, historische bronnen)?

e. Welke aanwijzingen zijn er voor vormen van grondstofwinning en/of verwerking? En 

zo ja, wat is de archeologische neerslag en wat is de datering? 

f. Welke diachrone ontwikkeling laat de inrichting van het nederzettingslandschap 

zien (tussen de verschillende bewoningsfasen)? En waaruit blijkt dat?
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10. Is het mogelijk het dorpsformatieproces binnen deze vindplaats vorm te kunnen geven 

aan de hand van locatiekeuze, fasering, oriëntatie, typering bewoning etc.? Belangrijk 

vertrekpunt is de recente Oogst van Malta studie van Verspay et al. 2018.

Materiële cultuur
11. Welke mobiele vondsten zijn gedaan?

a. Om welke materialen, soorten, typen/typologie, functies, aantallen, gewichten gaat 

het en uit welke context komen de vondsten?

b. Wat is de datering van de vondsten en waarop is de datering gebaseerd?

12. In welke mate bevinden vondsten zich in primaire positie/gesloten context en in welke 

mate gaat het om vondsten zonder (duidelijke) archeologische context?

13. Welke conclusies zijn te trekken uit de fragmentatiegraad en de mate van 

conservering of verwering van vondsten?

14. Zijn er plaatsen aan te wijzen  met een opvallend grote vondstconcentratie en wat is 

de samenstelling, datering en interpretatie ervan?

15. In welke mate dragen de mobiele vondsten bij aan de datering van lagen, sporen en 

structuren?

16. Is er sprake van (kennelijk) intentionele deposities? Zo ja, welke, waar en wat is hun 

datering?

17. Hoe zijn de verhoudingen tussen lokaal of in de nabijheid gewonnen of geproduceerd 

materiaal en importmateriaal?

18. Wat kan uit de aard van het vondstmateriaal afgeleid worden met betrekking tot de 

welvaart en status van de bewoners van een erf of boerderij? Zie ook vraag 10.

19. Conserveringstoestand:

a. Wat is de grondwaterstand ten tijde van het onderzoek?

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

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

wanneer heeft dit plaatsgevonden?

d. Wat is de conserveringstoestand per vondstcategorie?

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

intacte resten?

Paleo-ecologische en zoölogische resten
20. Wat is de aard en ouderdom van eventuele paleo-ecologische en zoölogische resten?

a. In welke mate en in welke context zijn ze aangetroffen?

b. In welke mate dragen ze bij aan de datering van sporen, lagen, structuren?

c. Welke informatie geven zij over (veranderingen in) landschap en vegetatie 

(voorafgaand, tijdens en/of na bewonings- en gebruiksfasen), voedseleconomie, 

verwerving en toepassing van organisch materiaal e.d.?

21. Kan aan de hand van het aangetroffen botanisch- en zoölogisch materiaal de 

(voedsel)economie van de vindplaats gereconstrueerd worden?

a. Waar bevonden zich in welke periode de akkers? Welke aanwijzingen zijn hiervoor?

b. Welke voedselgewassen werden verbouwd?

c. Welke werden verzameld of geïmporteerd?

d. Waar werd het vee geweid? Welke aanwijzingen zijn hiervoor?

e. Welke diersoorten werden gehouden? Welke aanwijzingen zijn hiervoor?

f. Zijn er diachrone veranderingen aanwijsbaar?

22. Wat kan uit paleo-ecologische en zoölogische resten afgeleid worden met betrekking 

tot (veranderingen in) het agrarisch bedrijfsproces? En diachrone veranderingen die 

hierin in de loop van de tijd plaatsvonden?
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Historische geografie
23. Kan de nederzetting in verband gebracht worden met één of meerdere historische 

boerderijen in de omgeving van de vindplaats of met andere historische bronnen?

a. En zo ja, welke en op grond van welke gegevens en argumenten?

b. In hoeverre is het mogelijk om via (retrogressief) historisch geografisch onderzoek 

van de beschikbare historische data, met betrekking tot het Rimpeler en 

aangrenzende gebieden, historische erven te identificeren in de archeologische 

dataset? Met andere woorden kan er een direct verband gelegd worden tussen 

historische erven en de archeologische data uit de opgravingen in het Rimpeler 

en het Husselerveld? En zo ja, wat kan hieruit afgeleid worden over de dynamiek 

en de ontwikkeling van de erven en de bijbehorende gronden, hun bewoners, hun 

welstand en hun middelen van bestaan door de eeuwen heen?17

Het lokale en regionale perspectief
24. Hoe vergelijkbaar is de onderzochte vindplaats/nederzetting met de vindplaatsen in 

het aangrenzende gebied?

a. Hoe verhouden de aard (structuren, plattegronden, economie, materiële cultuur), 

ouderdom en ontwikkeling van de nederzetting in het plangebied en de daarin 

aangetroffen structuren zich tot die nederzetting?

25. Hoe vergelijkbaar is de onderzochte vindplaats/nederzetting met andere onderzochte 

locaties met dezelfde complextypen in de archeoregio:

a. Hoe verhouden de locatie, aard (structuren, plattegronden, economie, materiële 

cultuur) en ouderdom en ontwikkeling van de nederzetting en de daarin 

aangetroffen structuren zich tot andere opgegraven (gelijktijdige) nederzettingen 

in de regio? Wat zijn op hoofdlijnen de overeenkomsten en wat zijn verschillen?

b. Hoe verhoudt op de typologie van het vondstmateriaal (bijv. keramiek, metaal) zich 

tot de (gangbare) typologie en typologische ontwikkeling van het materiaal uit 

andere opgegraven (gelijktijdige) nederzettingen/grafvelden in de regio? Wat zijn 

op hoofdlijnen de overeenkomsten, wat zijn de verschillen en welke conclusies 

kunnen daaraan verbonden worden?

3.3 Strategie veldwerk

Het onderzoek is uitgevoerd conform de procesbeschrijvingen in de KNA 4.1, het 

Programma van Eisen (incl. aanvulling daarop) en Plan van Aanpak.18 Het veldwerk is in 

drie fasen uitgevoerd:

- Fase 1: Begeleiding verwijderen bovengrond. 

- Fase 2: Opgraving met uitzondering van het resterende deel van het wegdek en 

het depot met wegverharding.

- Fase 3: Opgraving onder resterende wegdek en het depot met wegverharding. 

In de eerste fase is het verwijderen van de bestaande parkeerplaats en de daaronder 

gelegen verharding en puinlaag archeologisch begeleid (Figuur 3.1). Met name bij 

het afgraven van de lagen granulaat en puin zou namelijk het archeologisch niveau 

plaatselijk geraakt kunnen worden. De aanwezige archeoloog heeft erop toegezien 

dat de graafwerkzaamheden niet dieper dan nodig plaatsvonden. Het granulaat is 

tijdelijk op het terrein in depot gezet, omdat het op vervuiling getest diende te worden 

voorafgaand aan de afvoer. 

17  De vraag 23b is niet van toepassing op dit onderzoek, want het bevindt zich niet in Ommeren, maar in 
Putten. Deze vraag wordt daarom niet beantwoord.

18  Verhoeven 2018, van der Leije 2018.
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Figuur 3.1 
Onderzoeksterrein na verwijdering van de 
verharding en de puinlaag. Op de voorgrond 
is de laag met granulaat nog zichtbaar (foto 
richting het zuidwesten).
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Na het verwijderen van de wegverharding, de laag granulaat en puin is gestart met de 

opgraving (fase 2, werkputten 1 t/m 8). Omdat het granulaat nog op het onderzoek-

sterrein in depot lag, kon een blok in het noordoosten toen niet worden opgegraven. 

Dit blok is ca. 1 maand later, na de afronding van fase 2, alsnog opgegraven (fase 3, 

werkput 9).

In het westelijk deel van het plangebied, ten westen van de Ommerenveldseweg, 

was in het PvE ook een archeologische begeleiding voorzien (Figuur 1.2). 

Aangezien  dit deel voorlopig niet ontwikkeld gaat worden en op het moment van  

onderzoek nog bebouwd was, heeft de archeologische begeleiding vooralsnog niet 

plaatsgevonden. Hetzelfde geldt voor de meest zuidwestelijke strook ten oosten van 

de Ommerenveldseweg. Ook hier is nog bebouwing aanwezig. Omdat hier in januari 

2019 wel al kabels en leidingen zouden worden aangelegd, is een hoek van deze strook 

bij de voornoemde opgraving meegenomen (werkput 8). Omdat deze strook zeer smal 

was en volgens het proefsleuvenonderzoek weinig sporen bevatte, is in overleg met 

het bevoegd gezag besloten de rest van de strook niet op te graven.19 

De totale omvang van de opgraving bedraagt 6240 m2.

3.4 Werkwijze

3.4.1 Vlakaanleg

In totaal zijn negen putten aangelegd (Figuur 3.2). Het archeologische vlak is 

aangelegd op het niveau waar de archeologische sporen zichtbaar werden, met een 

graafmachine met gladde bak, onder begeleiding van een KNA-archeoloog. Tijdens 

de aanleg is zoveel mogelijk het oorspronkelijke reliëf gevolgd. Over het grootste deel 

van het terrein lag het sporenvlak op ca. 5,3 – 5,5 m +NAP; ter hoogte van de restgeul 

in het noorden van het terrein zakte het niveau tot ca. 4,9 m +NAP. In de restgeul zijn 

twee vlakken aangelegd en in put 1, waar de restgeul zich het beste manifesteerde, is 

lokaal nog een derde vlak aangelegd. Vlak 2 lag tussen 4 en 4,5 m +NAP, vlak 3 bevond 

zich rond 3,9 - 4,3 m +NAP. De vlakken zijn aangelegd op de verschillende aanwezige 

archeologische niveaus. In Tabel 3.1 staan het aantal aangelegde vierkante meters per 

vlak genoemd.

vlak m2

1 6240

2 495

3 35

3.4.2 Sporen en structuren

Alle sporen zijn aangekrast, genummerd en ingemeten met behulp van een GPS. 

Volgens het PvE was het niet noodzakelijk alle sporen te couperen. Om de aard, 

conservering en datering vast te stellen is uiteindelijk 78% van de sporen gecoupeerd. 

De sporen waarvan de aard of oversnijding in het vlak onduidelijk was zijn allemaal 

gecoupeerd. De sporen zijn met de hand of, bij een grote omvang, met een minigraver 

gecoupeerd. Vervolgens zijn ze gedocumenteerd (foto/tekening) en beschreven in een 

database.

19  Bij de aanleg van een sloot langs de rand van het terrein zijn door dhr. André van Ingen nog sporen 
waargenomen en vondsten gedaan. Het betreft een halve glazen kraal, Romeins aardewerk en middeleeuws 
aardewerk.

Tabel 3.1 
Aangelegde vierkante meters per vlak.
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3.4.3 Vondsten en monsters 

Vondsten zijn per context (spoor, vulling) verzameld of ingemeten indien afkomstig 

uit bodemlagen. Bijzondere vondsten zoals metaalvondsten zijn ingemeten als 

puntvondst. Na afloop zijn de vondsten gewassen, gedroogd, gesplitst naar materiaal-

categorie en vervolgens geteld en gewogen.20

 

In totaal zijn 55 monsters verzameld ten behoeve van archeobotanisch en dateringson-

derzoek  (Tabel 3.2). De monsters zijn voornamelijk genomen uit sporen die behoren 

tot structuren. Daarnaast zijn monsters genomen uit natuurlijk lagen ten behoeve 

van de datering van de lagen en/of pollenonderzoek. Tijdens de evaluatie is besloten 

in totaal tien van de macrobotanische- en 14C-monsters en twee pollenbakken te 

waarderen (zie hoofdstuk 13, Figuur 3.3). Besloten is de OSL-monsters niet in te zetten 

voor analyse.

20  Zie bijlage 2 voor de vondstenlijst.
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Figuur 3.3 
Overzicht van de locaties van de gewaard-
eerde en geanalyseerde monsters binnen het 
onderzoeksgebied. In rood de macroresten-
monsters en in groen de pollenmonsters.
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monstercategorie aantal

macrobotanisch monster (ook voor 14C) 44
14C-monster 5

pollenmonster 4

OSL-monster 2

totaal 55

3.4.4 Fysische geografie

Het landschap is conform PvE onderzocht middels lengteprofielen, boringen en 

profielkolommen. Er zijn in totaal 34 profielkommen gedocumenteerd, in een grid van 

ca. 10 x 25 m verspreid over het onderzoeksterrein. De profielkolommen waren 1 m 

breed; ze zijn gefotografeerd en beschreven in Deborah (zie bijlage 3). De profielen 

zijn genummerd met een combinatie van put en profielnummer, dus profiel 4 in put 

2 is profiel 204 (Figuur 3.4).Daarnaast zijn er drie lengteprofielen gedocumenteerd, 

waarvan twee over de restgeul (Figuur 3.2). Deze zijn deels middels profielkolommen 

gedocumenteerd. Ter aanvulling zijn er nog acht boringen gezet (genummerd vanaf nr. 

1), waarvan er zes als aanvulling dienden van het lengteprofiel in put 3.21 De boringen 

die geen onderdeel uitmaken van een lengteprofiel zijn ook ingevoerd in Deborah.

21  Deze zes boringen zijn niet ingemeten, maar op de analoge A0-profieltekening gedocumenteerd. 

Tabel 3.2 
Totaal aantal verzamelde monsters per 
categorie.
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Figuur 3.4 
Overzicht van de gedocumenteerde profiel-
kolommen.
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4 Resultaten landschappelijk onderzoek 

E. Heunks & S. Beuger22

4.1 Beschrijving ‘standaard’profiel meandergordel van Ommeren

Uitgezonderd de aangetroffen restgeul aan de uiterste noordzijde en een verspoelde 

zone met crevasse-afzettingen wordt over een groot oppervlak van de opgraving het 

bodemprofiel gekenmerkt door kleiige oeverafzettingen op zandige beddingafzet-

tingen (Figuur 4.1 en Figuur 4.2). Deze beddingafzettingen bestaan uit een homogeen 

pakket goed geoxideerde lichtbruingrijze, matig grove tot zeer grove kalkrijke zanden 

met enige grindbijmenging. Dit pakket vangt aan op een diepte tussen ca. 125 en 200 

cm -mv. Het betreft de beddingafzettingen van de meandergordel van Ommeren. De 

afzettingen reiken tot aan de oever van de restgeul en zijn  hier door de compactheid 

goed te onderscheiden van de plaatselijk zeer zandige vulling van de geul. 

22  Met dank aan Bas van der Meulen en Tim Winkels van de UU voor de bijdrage aan de discussie en interpre-
tatie.
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Figuur 4.1 
Paleolandschappelijke opbouw van het 
onderzoeksgebied met situering van profiel 
A-A’ en boring  1 (rode stip). 
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De beddingzanden worden afgedekt door een aflopend profiel van zeer compacte 

kleiige oeverafzettingen (Ks3-4). De dikte van dit oeverpakket varieert enigszins en 

wordt bepaald door de diepte waarop het beddingzand aanvangt. Bij grote dikte 

kent de top van het oeverdek een zwaardere textuur (Ks3). De oeverafzettingen 

maken vermoedelijk deel van het Ommeren-systeem, in een fase dat de hoofdgeul op 

grotere afstand van het onderzoeksgebied lag. Het kleiige oeverdek wordt in de top 

iets siltrijker, waarbij het lijkt te gaan om de aanvang van een jonger oeverpakket dat 

gerelateerd kan worden aan de eerste activiteiten van de Liendense meandergordel. 

Dit oeverpakket is echter maar zeer dun (<20 cm) en gaat naar boven abrupt over 

in veel zandigere en siltrijkere kalkrijke oever- en crevasse-afzettingen die tot aan 

het maaiveld reiken. De aangetroffen archeologische sporen zijn ingegraven in deze 

afzettingen.

De beschreven profielopbouw van oever-op-beddingafzettingen van de Ommerense 

meandergordel was in het veld zeer karakteristiek en herkenbaar. Hierdoor was de 

grens tussen het intacte en als gevolg van crevasse-inbraken en geulaansnijding 

verspoelde deel van de meandergordel van Ommeren goed te onderscheiden. 

4.2 Restgeul Liendense stroomgordel

Het meest noordelijke deel van het onderzoeksgebied wordt gekenmerkt door de 

restgeul (Figuur 4.1 en Figuur 4.2). Deze was in het veld duidelijk herkenbaar als een 

lager gelegen zone langs de Dr. Guepinlaan. De restgeul grenst aan de zuidzijde erosief 

tegen de stevige oever-op-beddingafzettingen van de meandergordel van Ommeren. 

Aan de basis (<4,5 m -mv) bestaat de geul uit grindrijk zeer vast zand (Zs1 g1/2). 

Hierboven liggen zeer grove, siltarme zanden tot een diepte van 4,0 m -mv. Boven 

deze beddingafzettingen wordt het geulprofiel gekenmerkt door een afwisseling van 
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siltrijke kleilagen en siltarme zandlagen (Ks4 zl2 / Zs1 kl2). Deze lagen zijn afgezet in 

een fase dat de restgeul nog regelmatig overstroomde, maar niet langer actief was 

als hoofdgeul van de Rijn. Aan de hand van een 14C-monster uit een humeuze kleilaag 

in de kern van dit pakket (v.226; diepte 3,60-3,65 m -mv) kan gesteld worden dat de 

geul tussen 663-859 n. Chr. reeds behoorlijk verland was.23 Binnen deze vrij grote 

verspreiding ligt de vermoedelijke datering eerder in de tweede helft van de 7e of 8e 

eeuw dan daarna (92,3% zekerheid).24 Aangezien het monster niet uit de basis van 

de restgeulvulling komt, kan het begin van verlanding mogelijk nog iets eerder in de 

eerste decennia van de 8e eeuw geplaatst worden. Dat is iets vroeger dan de door 

Universiteit Utrecht gehanteerde einddatering voor de restgeul van Lienden rond 

850 n. Chr. Dit betreft echter een globale einddatering die niet gebaseerd op directe 

dateringsgegevens van de meandergordel zelf, maar op indirecte: de datering van 

voorgangers en de opvolger van deze meandergordel.  

De kern van de restgeulvulling bestaat uit kleiigere sedimenten (Ks3-4 zl1) met tot 

een diepte van ca. 2,0 m -mv veel grote schelpenresten (eendenmossels). Deze 

afzettingen wijzen op een nat milieu met een zeer geleidelijke verlanding. De top van 

de restgeul wordt gekenmerkt door diverse greppels die in de lengterichting van de 

geuloever zijn uitgegraven. Het betreffen voormalige watergangen aan de rand van de 

restgeullaagte. 

Het onderzoek heeft niet duidelijk kunnen maken hoe breed deze restgeul nu precies 

is. De daarvoor benodigde (boor)waarnemingen zouden ten noordoosten van het 

plangebied moeten worden gedaan. Deze vraag dient zich aan omdat de aangetroffen 

sporen uit de volle middeleeuwen tot in de top van de restgeulvulling reiken en de 

geulflank dan al volledig verland lijkt te zijn. En dat terwijl juist hier in de buitenbocht 

de diepste ligging van de restgeulbodem, en de laatste stroomdraad van de restgeul 

gezocht moet worden. Was er nog wel sprake van een open water ten tijde van 

betreffende bewoningsfase en waar lag dat water dan? Op het AHN-beeld en ook op 

de zanddieptekaart valt op hoe smal de restgeul is (<25 m, zie Figuur 2.2). Tegelijkertijd 

valt ca. 100 m noordelijker een parallel lopende smalle laagte met watergang op, en 

is het verleidelijk deze als noordelijke tegenhanger van de zuidoever op te vatten. Een 

restgeul van 100 m komt meer in de richting van een middeleeuwse voorganger van 

de Rijn. Probleem daarbij is dan wel dat de zone daartussen op  historische kaarten 

behoorlijke intensief bebouwd is, wat je niet meteen verwacht in een restgeul. Daar 

valt tegenin te brengen dat er in de Betuwe meer voorbeelden zijn van in historische 

tijden intensief bebouwde restgeulen met wegen, waarbij deze wegen zich ontwikkeld 

hebben uit de vroegere veedriften.25 De verlande restgeulen vormden langgerekte 

natuurlijke laagten in het omliggende cultuurlandschap, waarlangs het vee naar 

weidegronden kon worden verplaatst. De bebouwing concentreerde zich rond deze 

wegen. Daarbij komt dat restgeulen buiten de laatste stroomdraden vaak ook ondiep 

zijn en uit zeer vast gefundeerd zand kunnen zijn opgebouwd, waarop goed gebouwd 

kan worden. 

In het noordoosten van het onderzoeksgebied zijn in de restgeul meerdere 

houtskoolrijke, zeer siltige kleilagen (Ks4 hk1) aangetroffen. Dit zijn cultuurlagen die 

gevormd zijn in de laagte van de opgevulde restgeul ten tijde van de bewoning binnen 

het onderzoeksgebied. De lagen (S5020, S5021, S525 en S5022) onderscheiden zich op 

het oog van elkaar enkel door kleur (grijsbruin, bruingrijs en lichtgrijs respectievelijk). 

23  Poz-113246: 1270 ± 30 BP.
24  Zie bijlage 4b.
25  Onder andere Heunks & van Hemmen 2007; 2016.
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Deze cultuurlagen zijn archeologische sporenniveaus die verder worden beschreven in 

paragraaf 5.2. 

4.3 Crevassekolk

Tijdens het veldonderzoek is een opvallende natuurlijk gevulde, iets ovale depressie 

aangetroffen (Figuur 4.1 en Figuur 4.2). De depressie is voornamelijk zandig 

gevuld met een sterke kleigelaagdheid. Zand- en kleilagen zijn vanaf de top sterk 

scheefgesteld richting de kern van de depressie. In deze kern toont de profielopbouw 

wat kleiiger en humeuzer (Figuur 4.3). De zandige vulling is goed te onderscheiden van 

de kleiige omgeving, waardoor de depressie zeer strak te begrenzen is. Deze heeft een 

omvang van ca. 48 x 38 m en reikt tot een diepte van ten minste 5,5 m -mv. Daaronder 

vangen de onverspoelde beddingafzettingen van de Ommerense meandergordel aan. 

Opvallend zijn de vastgestelde geoxideerde kleiballen aan de gereduceerde basis van 

de zandige vulling. Deze klei toont exact gelijk aan het stevige kleipakket dat de bed-

dingafzettingen van Ommeren afdekt. De noordzijde van de depressie vangt slechts 

enkele meters ten zuiden van de voormalige Rijngeul aan. Hier is wel een smalle 

ondiepe verbinding tussen de depressie en de restgeul vastgesteld (zie verder). 

Gelet op de grote diepte van de depressie, het lokale voorkomen en de sterk 

scheefgestelde gelaagdheid van de vulling gerekend vanaf de randen richting kern, 

lijkt het hier te gaan om een natuurlijk kolkgat, dat in deze context ook wel als 

‘crevassekolk’ kan worden geduid. Anders dan crevassegeulen zijn lokale natuurlijke 

kolken een zeldzaam of ten minste weinig herkend verschijnsel. Enkele voorbeelden 

zijn bekend uit de regio Utrecht waar tijdens archeologisch onderzoek in omvang, 

diepte en paleolandschappelijke setting, vergelijkbare kolken zijn aangetroffen in 

Leidsche Rijn en De Meern.26

4.3.1 Ontstaanswijze van de kolk

Het ontstaan van de kolk kan worden vergeleken met de vorming van een wiel bij 

een dijkdoorbraak, waarbij als gevolg van opstuwend rivierwater een dijklichaam 

26  Van Dinter 2009, 39-52; Van Dinter 2017 , 31-39.

jongste opvulling van kolk

crevassekolk

oeverafzettingen

Figuur 4.3 
Westzijde van crevassekolk met 
donkergekleurde kleiige laatste verlandings-
fase en zandige vulling daaromheen.
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het begeeft en het doorstromende water met een netto neerwaartse kracht het 

achterliggende land uitkolkt. Een doorbraakkolk, in het rivierengebied ook wel waai 

of wiel genoemd, is het eindresultaat daarvan. Heden ten dage zijn nog vele langs de 

historisch rivierdijken terug te vinden. Het uitgekolkte materiaal is als een waaier over 

het achterland afgezet; de zogenoemde overslag.

Voor het ontstaan van een kolk lijkt opstuwing van rivierwater een voorwaarde en dat 

is in een natuurlijke situatie als deze (zonder dijk) moeilijk voorstelbaar. Een natuurlijke 

oeverwal is laag en het hoogteprofiel ervan verloopt zeer geleidelijk. Wel kan bij 

hoge waterstanden een laagte in de oeverwal uitschuren tot een serieuze doorbraak, 

waardoor hier de rivier haar water naar het achterland kan ontlasten. Maar dat zal 

niet gauw leiden tot kolkvorming, omdat het water daarbij niet omlaag gestuwd 

wordt. Wel kan door geleidelijke insnijding een crevassegeul richting overstromings-

vlakte ontstaan. Een mogelijk natuurlijke oorzaak van opstuwing kan kruiend ijs zijn, 

wat hier in een buitenbochtsituatie wel voorstelbaar is. Kruiend ijs was tot in de 20e 

eeuw een van de hoofdoorzaken van dijkdoorbraken. Daarbij was dan wel sprake van 

een bedijkte rivier die als gevolg van kruiend ijs en vorming van ijsdammen  verder 

opstuwde, waardoor water over de dijken ging stromen. 

Omdat een mogelijk menselijke factor voor het ontstaan van de kolk niet kon worden 

uitgesloten, is daar tijdens het veldonderzoek bijzonder op gelet. Het idee van een 

door mensen aangebrachte barrière is in dit rijke cultuurlandschap goed voor te 

stellen. De westoever van de Liendense meandergordel kent een hoge dichtheid 

aan Romeinse en vroegmiddeleeuwse vindplaatsen, zowel in de zone direct langs de 

restgeul als in een brede zone op grotere afstand daarvan: gronden die het waard 

waren om te beschermen tegen de steeds verder westwaarts oprukkende Rijngeul 

in de Romeinse tijd en vroege middeleeuwen. Hoewel er wel uit deze perioden in 

de delta wel verschillende vormen van waterbeheersing bekend zijn, zijn er tot op 

heden in Nederland echter geen bewijzen gevonden voor structurele bekadingen. 

Een interessant punt is dat juist in het plangebied de aanwezigheid van de Romeinse 

limesweg goed voorstelbaar is. Hoewel die op de gemeentelijke kaart van Buren 

hypothetisch wat westelijker is weergegeven, ter hoogte van een aantal Romeinse 

vindplaatsen, is naar analogie van de aangetroffen limesweg ten westen van Utrecht 

een ligging zo dicht mogelijk tegen de oever van de restgeul eerder te verwachten. 

Daarbij is het wel de vraag waar de Rijn precies lag in de Romeinse tijd, mogelijk lag 

deze een stuk oostelijker. Een ander punt is dat een wegtalud nog geen dijk is en maar 

in beperkte mate tot opstuwing kan hebben geleid. 

Ondanks gerichte waarnemingen in de zone tussen de restgeul en de kolk zijn er 

tijdens het veldwerk geen aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van restanten 

van een kade, wegtalud, dijk of ander obstakel. 

Een mogelijke natuurlijke verklaring voor het ontstaan van de kolk op deze locatie kan 

zijn dat het beddingzand hier slechts 50-75 cm onder het toenmalige oppervlak lag, 

terwijl het stugge kleidek daarboven in zuidelijke richting snel dikker werd (>1 m). Bij 

hoog water van de Rijn kan een laagte in de oeverzone  makkelijk zijn uitgesleten tot 

op het beddingzand. Dat de erosie niet tot geulvorming leidde, kan samenhangen met 

het omliggende stugge afdekkende kleipakket. Hierdoor kon de waterkracht vooral 

naar beneden doorwerken met een verdere  uitdieping van het ontstane zandgat: een 

proces dat zichzelf kon versterken door toenemende omvang en diepte van de kolk.

De randen van het kolkgat zijn diverse malen gecoupeerd, waarbij is vastgesteld 

dat de afzettingen in de kolk aan alle kanten een steil verhang hebben (Figuur 4.4). 

Behalve aan de basis van de vulling zijn ook kleibrokken aangetroffen in de top ervan, 
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in grindrijke afzettingen in de zuidoost hoek van de crevassekolk. Dit lijkt een indicatie 

dat tenminste dit deel nog tijdens de kolkvorming al weer tot in de top opgevuld moet 

zijn geraakt. De door erosie vrijgekomen kleibrokken uit de steeds verder uitdijende 

randen van de kolk moeten meteen weer zijn afgezet. Bij een verzanding in een later 

stadium, na de doorbraak, is de aanwezigheid van kleibrokken minder waarschijnlijk. 

De als kern gedefinieerde zone binnen de depressie betreft de laatste verlandingsfase 

(S198). Deze ligt wat asymmetrisch en op enige afstand van de rivier. Hier toont de top 

van het bodemprofiel veel kleiiger en humeuzer (Figuur 4.3).

Gelijk aan een dijkdoorbraak is het opgekolkte zandige sediment als een dunne waaier 

afgezet in de directe omgeving van de kolk. Deze ‘overslag’-afzettingen zijn in het 

profiel buiten de kolk herkenbaar als zandige laag (vaak Zs2) van ca. 10 tot 20 cm dik 

onder de eveneens zandige bouwvoor.  

In het zuidwesten is een smal uitbraakgeultje aangetroffen dat één geheel vormt 

met de kolk (Figuur 4.1). Het geultje is eveneens met zandige afzettingen gevuld en 

tekende zich als zodanig duidelijk af in de kleiige omgeving. Het geultje is ondiep en 

heeft zich maximaal slechts enkele decimeters ingesneden in het oeverkleidek. Het 

geultje moet gevormd zijn tijdens de kolkvorming en vormt de kern van een smalle 

zone met ondiepe zandige crevasse-afzettingen die in zuidwestelijke richting tot 

buiten het plangebied reikt. 

Tot slot is een smal en ondiep geultje vastgesteld tussen de restgeul en de kolk 

(Figuur 4.1). Op basis van de geringe omvang is het onwaarschijnlijk dat het hier een 

geultje betreft dat de kolkvorming heeft veroorzaakt. Eerder lijkt het een geultje dat 

bijvoorbeeld kon ontstaan als gevolg van het terugtrekken van het overstromingswa-

ter richting rivier. De aanwezigheid van het geultje kan hebben bijgedragen aan een 

gemakkelijke overstroming van de kolk bij hoge waterstanden en daarmee aan de 

snelle verlanding van het kolkgat (zie verder).

4.3.2 Datering van de crevassekolk

Plaatselijk is vastgesteld dat de zandige crevasse-afzettingen rondom de kolk op de 

natuurlijke siltrijke kleiige oeverafzettingen van de meandergordel van Lienden liggen. 

Figuur 4.4 
Profiel 305 van lengteprofiel A-A’: erosieve 
grens tussen de sterk gelaagde zandige 
kolkvulling links en het oever-op-bedding-
profiel rechts.  Voor ligging, zie Figuur 4.1 en 
Figuur 4.2
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Dit geeft een eerste indicatie van de vermoedelijk relatief jonge ouderdom van de kolk 

in de eindfase van de actieve meandergordel. 

Om meer grip te krijgen op de datering van de kolk en het sedimentatieverloop is in 

de laatste vullingsfase ervan een brede gutsboring geplaatst (boring 1, Figuur 4.1 en 

Figuur 4.2). Uit het boorprofiel zijn op een diepte tussen ca. 175 en 325 cm -mv vier 

monsters verzameld ten behoeve van een 14C-datering. Het betreft voornamelijk 

humeuze kleiige zand-gelaagde sedimenten, waaruit organische resten konden 

worden verzameld (Tabel 4.1; bijlage 4). Van diepere niveaus konden geen dateerbare 

lagen worden bemonsterd. De verkregen dateringen zijn opvallend vergelijkbaar en 

dateren dit deel van de vulling in de tweede helft van de 7e eeuw tot eerste helft van 

de 8e eeuw n. Chr. Uit de uniforme dateringen mag worden opgemaakt dat de laatste 

opvullingsfase  van de kolk vermoedelijk in zeer korte tijd tot stand is gekomen, 

ondanks de redelijk kleiige afzettingen waaruit de monsters komen. Gelegen in de 

buitenbocht van de zeer nabij actieve rivier kan de kolk als een optimale sedimentvang 

hebben gefungeerd en in enkele overstromingen dichtgeslibd zijn geraakt. Dit 

stemt overeen met het ontbreken van venige lagen en/of kleiige lagen zonder 

zandgelaagdheid.

De zandige, grindhoudende afzettingen met kleibrokken aan de basis en rondom de 

laatste opslibbingsvulling moeten nog tijdens of kort na het moment van de doorbraak 

zijn afgezet.

vondstnummer monsterdiepte datering BP cal. datering (95,4%)

220 125-135 cm -vlak 1 1300 + 30 660-770 cal. n. Chr.

221 165-175 cm -vlak 1 1325 + 35 648-769 cal. n. Chr.

222 210-225 cm -vlak 1 1265 + 30 666-863 cal. n. Chr.

223 255-275 cm -vlak 1 1305 + 30 658-769 cal. n. Chr.

De kolk is dus gevormd in dezelfde periode dat de Liendense meandergordel buiten 

werking geraakte in de tweede helft van de 7e eeuw tot de eerste decennia van de 8e 

eeuw n. Chr. Dat lijkt niet toevallig: mogelijk heeft een verhoogde rivieractiviteit geleid 

tot frequentere en grotere overstromingen en verzanding van de hoofdgeul.27  

4.3.3 De crevassekolk na verlanding

Gelet op de veronderstelde snelle vulling van de kolk zal deze nog in de 9e eeuw 

geheel opgevuld zijn geraakt en zal hooguit de laatste kleiige verlandingsvulling 

aan de westzijde nog als drassige depressie in het landschap zichtbaar zijn geweest. 

Niet toevallig ontbreken in deze zone structuren van gebouwen, waar deze wel over 

de zandige delen van de kolk zijn aangetroffen (Figuur 5.2). De depressie van na de 

verlanding van de kolk wordt uitgebreider besproken in hoofdstuk 5.

4.4 Bodemopbouw binnen het onderzoeksgebied

Van bodemvorming is binnen het onderzoeksgebied nauwelijks sprake. De top van het 

profiel bestaat uit een donkergrijs tot donker bruingrijs pakket zeer siltige kleien of 

zanden (Ks4 of Zs4). Dit zijn de oeverafzettingen van de Liendense stroomgordel die 

aan het oppervlak liggen, waarin een moderne cultuurlaag is gevormd (Ap-horizont). 

Hieronder is over het algemeen sprake van een scherpe overgang naar de C-horizont, 

waarmee het bodemprofiel als een A-C profiel beschreven kan worden. In een 

27  De aangetroffen kolkgaten in het Utrechtse dateren uit het einde van de 1e eeuw n. Chr. en het eind van de 
7e eeuw n. Chr. Ook hier is niet duidelijk geworden wat de precieze oorzaak is geweest van de kolkvorming, 
hoewel een relatie met menselijke activiteiten in beide gevallen niet wordt uitgesloten.

Tabel 4.1 
14C-sequentie van megaguts boringen 
(boornummer 1) in het centrum van de cre-
vassekolk.
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enkel geval is er sprake van een ‘menglaag’ of bioturbatielaag; dit wordt echter 

toegeschreven aan verploeging, verstoring of bioturbatie en dus niet aan een bodem-

vormingsproces. De bodem kan geclassificeerd worden als poldervaaggrond. 

In de top van de Ommerense oeverafzettingen is een tijdelijke stilstandfase in de 

sedimentatie te herkennen (ca. 0,75 – 1,0 m -mv). Het is daarmee een potentieel 

archeologisch niveau. In dit niveau is echter geen bodemvorming waargenomen en zijn 

er geen archeologische indicatoren aangetroffen bij het vooronderzoek. Het niveau is 

derhalve niet aangemerkt als archeologisch relevant.

4.5 Resumerend

Het veldwerk heeft in combinatie met het bureauonderzoek een duidelijk beeld 

gegeven van de geologische ontwikkelingen die zich in het onderzoeksgebied hebben 

voorgedaan. Het onderzoeksgebied ligt op de westelijke oever van een Rijngeul 

die in de eerste decennia van de 8e eeuw n. Chr. is verzand en buiten werking is 

geraakt. In diezelfde periode moet er sprake zijn geweest van een grote en turbulente 

overstroming waarbij in het onderzoeksgebied een meer dan 5 m diepe en ca. 48 m 

grote kolk is ontstaan. De oorzaak van deze kolkvorming is niet duidelijk geworden. 

Er zijn geen aanwijzingen voor een door mensen opgeworpen structuur zoals een dijk, 

wegtalud of kade waarachter het water kon opstuwen. Mogelijk dat een combinatie 

van factoren waaronder een ondiepe zandige ondergrond, een stevig afdekkend 

kleipakket, de nabije ligging van de rivier in de buitenbocht en een bijzonder hoge 

waterstand, heeft geleid tot dit bijzondere natuurlijke fenomeen. 

De kolk is voor een groot deel nog tijdens en meteen na vorming weer opgevuld 

geraakt met zandige sedimenten. Een laatste verlandingsvulling is aangetroffen op 

enige afstand van de rivier; de top van de kolk bestaat hier uit meer kleiige en humeuze 

sedimenten. Ook dit deel moet nog in de 9e eeuw volledig opgevuld zijn geraakt gelet 

op de datering van aangetroffen vondsten in de top ervan. Wel zal deze zone tot in 

historische tijden, als iets lagere gelegen moerassige zone, mede de inrichting en het 

gebruik van het landschap hebben bepaald. De aangetroffen gebouwen uit de volle 

middeleeuwen liggen redelijk verspreid over het terrein, maar ontbreken ter hoogte 

van de depressie. 

Tijdens de kolkvorming is het opgekolkte zand daarbuiten weer afgezet waardoor de 

bovenste 50 cm van het bodemprofiel op de meeste plaatsen erg zandig is. Daaronder 

is sprake van een stug kleiig oeverpakket dat op een diepte tussen 1,5 en 2,0 m -mv 

overgaat in de zandige beddingafzettingen van de prehistorische meandergordel van 

Ommeren.
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5 Sporen van middeleeuwse bewoning 

5.1 Inleiding

Tijdens het proefsleuvenonderzoek28 werden in het onderzoeksgebied sporen 

aangetroffen die destijds zijn geïnterpreteerd als resten van een nederzetting uit 

de Karolingische en Ottoonse tijd, de volle middeleeuwen en een deel van de late 

middeleeuwen (ca. 725 – 1400 n. Chr.). De sporen strekten zich uit over het hele 

plangebied. De opgraving heeft dit beeld grotendeels bevestigd. Er zijn in totaal 657 

sporen gevonden (Tabel 5.1).29 Hiervan zijn er 558 als archeologisch bestempeld, de 

overige sporen zijn recent of natuurlijk van aard. De sporen zijn over het hele terrein 

aangetroffen, waarbij de dichtheid het hoogst was langs de restgeul in het noorden 

van het terrein en in de zuidoostelijke hoek van het onderzoeksgebied.

De conservering van de sporen was over het algemeen matig. Het bovenste deel van 

de sporen bleek opgenomen in de puinlaag die het sporenvlak afdekt. Daarnaast heeft 

verstikking van de bodem, als gevolg van het voormalig gebruik van het terrein als 

parkeerplaats, tot ‘verblauwing’ van de bodem geleid (Figuur 5.1). Als gevolg hiervan 

waren de sporen tijdens de aanleg van het vlak slecht zichtbaar. Structuren waren 

dan ook moeilijk te herkennen; bij een deel van de aangetroffen structuren ontbreekt 

bovendien ook een deel van de sporen. 

De aangetroffen sporen en structuren maken deel uit van een middeleeuwse 

nederzetting, waarvan de grenzen binnen het onderzoeksterrein niet zijn aangetroffen. 

De meeste sporen betreffen paalsporen, waarvan ca. 25% aan een gebouwstructuur 

toegeschreven kon worden (Figuur 5.2 en Bijlage 13). In het zuidoosten van het onder-

zoeksgebied ligt een dicht cluster van paalsporen, waarin geen structuur herkend 

kon worden. Mogelijk maakt een deel hiervan deel uit van een huis of bijgebouw dat 

deels buiten het opgegraven terrein ligt. De herkende gebouwstructuren bestaan uit 

28  Verhelst 2009.
29  Voor de allesporenkaart met alle spoornummers wordt verwezen naar bijlage 13.

Figuur 5.1 
Verblauwing van het sporenvlak in put 3.
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twee huizen, een groter bijgebouw van onbekende functie en zeven roedenbergen. 

Deze worden hieronder per type beschreven. Tevens volgt een beschrijving van de 

waterputten- en waterkuilen, staken en greppels. Ook is er aandacht voor de depressie 

in de top van de crevassekolk.

spoortype aantal

archeologische sporen greppel 38

kuil 79

paalspoor 404

staak/stakenrij 29

waterput 8

natuurlijke sporen boomval 6

depressie 2

geul 1

natuurlijke verstoring 63

vlek 24

recente sporen recente verstoring 2

sloot 1

totaal 657

5.2 Cultuurlagen

Zoals in hoofdstuk 4 al is beschreven, is in het noorden van het onderzoeksgebied 

een restgeul aangesneden (Figuur 5.2). De geul loopt min of meer parallel aan de 

noordelijke grens van het plangebied, maar is binnen de grenzen van het onder-

zoeksgebied in het oosten iets breder (14 m) dan in het westen (ca. 7 m). De geul is 

in de tweede helft van de 7e eeuw - eerste helft van de 8e eeuw verzand en buiten 

werking geraakt. In de natuurlijke opvulling van de geul is verspoeld vondstmateriaal 

aangetroffen in de vorm van houten planken (2 stuks), scherven Romeins aardewerk 

(5 stuks), Romeins bouwmateriaal (3 stuks), scherven middeleeuws aardewerk (5 

stuks), dierlijk bot (102 stuks, waaronder een glis), een fragment dakpan, een fragment 

verbrande leem en natuursteen (36 stuks, waaronder tefriet). Dit materiaal kan 

waarschijnlijk grotendeels in verband gebracht worden met een Romeinse vindplaats 

in de omgeving van het onderzoeksgebied, mogelijk gerelateerd aan de limeszone ca. 

200 m ten zuiden van De Kroonheuvel.

Rond 750 n. Chr. was de geul binnen het onderzoeksgebied niet meer actief, maar 

slechts nog als depressie in het landschap aanwezig. In de depressie ontwikkelde zich 

een pakket aan cultuurlagen. Dit pakket is ter hoogte van put 1 ten minste 1,7 m dik, 

verder in westelijke richting zijn de cultuurlagen binnen de grenzen van het onder-

zoeksgebied niet meer aanwezig. Van beneden naar boven zijn de volgende lagen te 

onderscheiden (zie Figuur 5.3):

- S5022: de onderste cultuurlaag bestaat uit donkerbruingrijze, sterk siltige klei met 

houtskoolspikkels. De laag heeft één scherf kogelpotaardewerk en vier scherven 

Maaslands wit opgeleverd, die tussen 1175 en 1350 worden gedateerd.

- S525: een lichtgrijze, ijzerrijke, sterk siltige klei. Het aardewerk van de opgraving 

heeft een ruime datering tussen ca. 800 en 1300.

- S5021: een donkergrijsbruine laag van sterk siltige klei met houtskool en verbrande 

leem. Het aardewerk uit de laag kan niet nader worden gedateerd dan in de 

periode 900-1250.

- S5020: dit betreft de grijsbruine, sterk siltige menglaag of bioturbatielaag die niet 

alleen ter hoogte van de restgeul, maar ook op de rest van het terrein hier en daar 

is waargenomen boven de C-horizont.

Tabel 5.1 
Aantal sporen per categorie. Zie bijlage 1 voor 
de complete sporenlijst.
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Figuur 5.2 
Allesporenkaart met de ligging van de gebou-
wstructuren (in grijs). Zie Figuur 4.1 voor de 
legenda van de landschappelijke eenheden.
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Tijdens het proefsleuvenonderzoek is het pakket cultuurlagen gedateerd aan de 

hand van het vondstmateriaal, waarbij de oudste cultuurlaag in de Karolingische tijd 

is geplaatst, de laag hierboven in de Ottoonse tijd en de jongste laag in de volle tot 

late middeleeuwen.30 De opgraving heeft deze dateringen niet kunnen bevestigen. 

Uit het oostprofiel van put 1 (Figuur 5.3) zijn uit de onderste cultuurlaag (S5022) vier 

scherven van een lensbodem van Maaslands aardewerk verzameld, die in de periode 

1175-1250 worden gedateerd. Het vondsmateriaal uit de lagen erboven heeft een 

ruime datering in de periode 800-1300 en 900-1250 opgeleverd. Samenvattend lijkt 

het pakket cultuurlagen in een relatief korte periode afgezet; mogelijk pas vanaf de 

12e eeuw, maar mogelijk al vanaf de Ottoonse tijd. De Karolingische vondsten uit het 

vooronderzoek zijn mogelijk secundair in de jongere cultuurlagen terecht gekomen.

5.3 Gebouwplattegronden

Er zijn drie gebouwplattegronden gevonden (Tabel 5.2, Figuur 5.2). 

structuur type oriëntatie lengte (m) breedte (m) interpretatie

4 rechthoekig, tweebeukig NO-ZW 25,2 8,6 huis?

5 rechthoekig NO-ZW 11,5 ? bijgebouw

11 rechthoekig, eenbeukig NNO-ZZW 28,4 7,8 huis

Structuur 4
Structuur 4 betreft een rechthoekige, tweebeukige plattegrond met een NW-ZW 

oriëntatie (Figuur 5.4). De structuur ligt met de noordelijke zijde op de afzettingen van 

de restgeul. Hieruit kan het volgende worden afgeleid: ofwel deze geulzone was ten 

tijde van de bewoning al geen lager gelegen, vochtige depressie meer; ofwel het huis is 

(deels) gebouwd met een verhoogd vloerniveau boven de natte ondergrond.

De plattegrond meet 25,4 x 8,6 m. De constructie bestaat uit vijf gebintparen, waarvan 

de meest zuidelijke paal van de westelijke zijde ontbreekt. Op de centrale as bevinden 

zich vijf middenstaanders of nokpalen. Deze waren niet met de gebinten verbonden. 

De verdeling van de daklast lijkt evenredig verdeeld te zijn geweest over de gebinten 

en de middenstijlen, er is geen verschil in ingraafdiepte. De diepte van de sporen ligt 

30  Verhelst 2009, 19-23.
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Figuur 5.3 
Oostprofiel van put 1 ter hoogte van de 
restgeul. Voor de ligging van het profiel, zie 
Figuur 3.2.

Tabel 5.2 
Enkele kenmerken van de gebouwplattegron-
den.
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tussen de 26 en 93 cm. Ongeveer in het midden van de lange zijden staan de gebinten 

ca. 7,1 m uit elkaar en is er sprake van dubbele stijlen: hier hebben zich waarschijnlijk 

twee tegenover liggende ingangen bevonden. 

Op basis van de omvang van de plattegrond wordt gedacht aan een interpretatie 

als huisplattegrond. Er zijn echter geen parallellen gevonden voor dit rechthoekige, 

tweebeukige gebouw. In de vroege middeleeuwen komen tweebeukige huisplat-

tegronden nog wel eens voor, maar uit de volle middeleeuwen zijn alleen een- en 

driebeukige typen bekend. Het aardewerk dat in de sporen van de plattegrond is 

4m0
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4m

spoordiepte structuur

5.42 m+NAP



Figuur 5.4 
Huis 4.
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aangetroffen, betreft kogelpot en Maaslands wit aardewerk, dat vanaf de tweede helft 

van de 10e eeuw tot in de eerste helft van de 13e eeuw dateert. Op basis van de ligging 

boven de restgeul is een datering vanaf ca. 1200 het meest waarschijnlijk.

Structuur 11
Huis 11 is een rechthoekige, eenbeukige plattegrond met een NNO-ZZW oriëntatie 

(Figuur 5.5). De plattegrond meet 28,4 bij 7,8 m. De constructie bestaat uit twee 

rijen met dakdragende staanders, waarvan er aan de oostkant door een slechte 

conservering enkele ontbreken. Aan beide kopse kanten bevinden zich nokdragende 
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Figuur 5.5 
Huis 11.
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palen. Aan de noordelijke zijde liggen deze op lijn met het laatste staanderpaar. Aan de 

zuidelijke kopse kant lijken ze buiten de laatste staanders geplaatst te zijn, al kunnen 

de laatste staanders hier ook ontbreken. In het noordelijk deel van de plattegrond is 

een binnenwand aangebracht, te herkennen aan enkele ondiepe paalsporen binnen 

de plattegrond. Het gebouw werd hiermee opgedeeld in een deel van 5 m lang in het 

noorden en een deel van 23 m lang ten zuiden daarvan. De sporen hadden een sterk 

wisselende diepte tussen 3 en 48 cm.

In Midden-Nederland zijn veel huisplattegronden uit de volle middeleeuwen 

bootvormig, maar rechthoekige éénbeukige gebouwen komen ook wel eens voor. 

Deze zijn onder andere aangetroffen in Tiel – Koornmarkt, waar ze tussen ca. 965 

en 1125 zijn gedateerd.31 De lengte van de gebouwen bedroeg daar ten minste 13,5 

m en de breedte varieerde tussen 4 en 7 m. Ook in Utrecht – Strijlandweg is een 

rechthoekige, eenbeukige plattegrond opgegraven, maar deze is met een lengte 

van 17,4 m veel kleiner dan het exemplaar uit Ommeren.32 In West-Nederland is het 

voorkomen van rechthoekige, eenbeukige plattegronden uit de volle middeleeuwen 

meer gebruikelijk en ze zijn van meerdere vindplaatsen uit deze regio bekend. De 

oudste dateert uit ca. 900 en de jongste uit ca. 1300.33

Uit de sporen van de plattegrond zijn 23 stuks aardewerk verzameld. Aangetroffen is 

aardewerk van de groepen Badorf/Reliëfbandamfoor, Pingsdorf, Paffrath en Elmpt, 

kogelpot en proto-steengoed. Op basis hiervan lijkt een datering in de eerste kwart van 

de 13e eeuw het meest waarschijnlijk, een vroegere datering is echter niet uitgesloten.

Structuur 5
In het meest westelijk deel van de opgraving is een NO-ZW georiënteerd bijgebouw 

aangetroffen (structuur 5, Figuur 5.6). De plattegrond ligt maar voor de helft binnen 

het opgravingsterrein, waardoor de breedte niet vastgesteld kon worden. De lengte 

van de plattegrond bedraagt ca. 11,5 m. De constructie bestaat uit een rij van vijf 

staanders, met ca. 2,7 m ten noordwesten daarvan een rij van drie staanders. In het 

zuiden missen één of twee sporen vanwege een jongere natuurlijke verstoring. Het is 

onbekend of het een twee- of driebeukige constructie betreft, maar de sporen van de 

twee rijen staanders staan niet met elkaar op één lijn. Ze zullen niet middels een gebint 

met elkaar verbonden zijn geweest. De sporen van de plattegrond waren tussen 11 en 

22 cm diep, de locatie van de ingang(en) kon niet worden achterhaald. Het gebouw 

was niet te dateren, aangezien de sporen geen vondstmateriaal hebben opgeleverd. 

31  Dijkstra 1998, 25-26; Bartels & Oudhof 1995.
32  Dielemans 2010, 23-24.
33  Van Doesburg 2014.
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5.4 Roedenbergen

Er zijn in totaal zeven roedenbergen gevonden. Deze zijn allemaal in het zuidelijke deel 

van de opgraving gelegen (Figuur 5.2). Roedenbergen werden gebruikt voor de opslag 

van gewas. Ondanks de vaak gebruikte terminologie is het niet duidelijk of dit soort 

gebouwen werden gebruikt voor de opslag van één soort gewas, bijvoorbeeld hooi of 

graan, of voor oogstgewassen in het algemeen.34

Alle exemplaren uit Ommeren waren zeshoekig, al missen bij structuur 7 twee van de 

palen. Bij één van de structuren (structuur 9) was centraal in de plattegrond ook nog 

een middenstaander aanwezig. Naar analogie met roedenbergen uit latere tijden is het 

34  Huijbers 2007, 149.
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Figuur 5.6 
Bijgebouw 5.
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mogelijk dat deze structuur een in hoogte verstelbare kap gehad heeft. Een dergelijke 

kap is van belang om de opgeslagen oogst droog te houden, onafhankelijk van de 

hoeveelheid die opgeslagen is.

5.5 Waterputten en waterkuilen

Er zijn in totaal drie waterputten en vijf waterkuilen gevonden. De meeste bevonden 

zich in het noordelijk deel van de opgraving, ter hoogte van de restgeul of net op de 

oever ten zuiden hiervan (Figuur 5.2 en Bijlage 13). Opvallend is dat de waterputten 

en -kuilen in het sporenvlak niet veel groter waren dan de kuilen en sommige 

paalsporen. Hierdoor werd vaak pas tijdens het couperen van de sporen duidelijk dat 

het waterputten- of kuilen betrof. Vanwege de drassige omstandigheden in het veld 

zijn de waterputten en -kuilen gefaseerd gecoupeerd. In eerste instantie werd het spoor 

gecoupeerd tot een diepte van ca. 1 m beneden het sporenvlak. Na documentatie 

werd de tweede helft verdiept tot op hetzelfde niveau, waarna de eerste helft tot op 

de onderkant van het spoor werd uitgegraven en indien aanwezig, de constructie vrij 

gelegd kon worden.

spoor type diepte NAP onderkant datering

4 waterkuil 1,02 m 3,87 m +NAP ca. 1270-1325

411 waterkuil >1,0 m ? 900-1100

512 tonput 1,5 m 3,95 m +NAP 900-1250

574 waterkuil 1,3 m 4,2 m +NAP ?

612 boomstamput 2,0 m 3,49 m +NAP 900-1000

639 boomstamput 1,68 m 3,52 m +NAP 1150-1200

665 waterkuil 1,35 m 3,05 m +NAP ?

587 waterkuil 1,3 m 4,2 m +NAP ?

Waterputten
Er zijn drie waterputten met een houten constructie gevonden: twee met een 

uitgeholde boomstam (S612 en S639) en één met ton (S512) (Figuur 5.2). 

De tonput (S512) had ter hoogte van het sporenvlak een licht ovale vorm met een 

maximale diameter van 1,8 m. Het spoor lag in de oostelijke wand van huis 11. In 

de doorsnede is een rechte insteek waargenomen, die met een heterogeen pakket 

bruingrijze klei was opgevuld. In het midden bevond zich een ca. 65 cm brede kern die 

tot een diepte van 1,5 m beneden het sporenvlak reikte. Onderin de put bevonden zich 

de resten van een ton, bestaande uit duigen van hout van de zilverspar (zie hoofdstuk 

12). Het hout was tot 1,3 m onder het sporenvlak bewaard gebleven (4,15 m +NAP). De 

onderste 40 cm van de kern was opgevuld met schoon, opgeweld zand. De rest van de 

put leek gedempt met een donkergrijs, heterogeen, sterk siltig pakket klei. In de kern 

en de insteek is aardewerk aangetroffen dat niet nader te dateren is dan de periode 

900-1250.

Boomstamput S612, ca. 6,5 m ten westen van huis 11, had in het sporenvlak een ovale 

vorm met een omvang van 1,8 x 1,1 m. Onder een ca. 15 cm diepe nazak werd een 

lichte nazak zichtbaar met daarbinnen een ronde kern van ca. 90 cm in doorsnede 

(Figuur 5.7). Onderin de 2 m diepe waterput werd een uitgeholde eiken boomstam 

aangetroffen, die als beschoeiing heeft gediend. Het hout was tot 1 m beneden 

het sporenvlak (4,5 m +NAP) bewaard gebleven. De segmenten van de boomstam 

werden middels houten pennen en windsel bijeen gehouden (hoofdstuk 12). Binnen de 

beschoeiing is de kern langzaam opgevuld geraakt met een homogeen pakket, sterk 

humeuze, donkerbruine klei. De put lijkt niet gedempt te zijn. Onderin de kern is een 

Tabel 5.3 
Enkele kenmerken van de waterputten en 
waterkuilen.
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scherf Maaslands aardewerk aangetroffen, dat niet nader gedateerd kon worden dan 

de periode 900-1300. Onverkoolde zaden uit de kern (v.350) leverden een 14C-datering 

op van 770-963 n. Chr.35 De aanleg en het gebruik van de waterput zijn vermoedelijk 

tussen 900 en 1000 te dateren. 

Boomstamput S639 lag op de zuidelijke rand van de restgeul. In het sporenvlak had de 

put een min of meer ronde vorm met een doorsnede van 1,2 m. De beschoeiing van 

de put bestond uit een uitgeholde eiken boomstam, waarvan de onderste ca. 90 cm 

zijn bewaard (top rond 4,2 m +NAP). De insteek van de waterput is aan de zuidzijde 

aanmerkelijk dieper (140 cm) dan aan de noordzijde (75 cm), wat er op wijst dat men 

de beschoeiing vanaf de zuidkant in de kern heeft laten zakken. Uit de kern is onder 

andere een bijna complete kan aangetroffen van Maaslands wit aardewerk. Samen 

met het andere aardewerk uit de kern van de waterput kan de waterput in de tweede 

helft van de twaalfde eeuw worden gedateerd. 

Waterkuilen
Er zijn vijf kuilen als waterkuil getypeerd op basis van de (relatief grote) diepte en 

de, over het algemeen, steile wanden (Figuur 5.8). De waterkuilen liggen op zowel 

de oever als de restgeul, waarbij S665 pas in vlak 2 werd waargenomen (onder 

cultuurlaag S5022) (Figuur 5.2). De meeste waterkuilen hebben weinig vondstmateriaal 

opgeleverd. Onderin S411 werd een benen kam aangetroffen uit  de periode 900-1100 

is (zie hoofdstuk 11). Het aardewerk uit deze waterkuil is in dezelfde periode te 

plaatsen. 

Verkoold graan uit het dempingspakket van S4 is 14C gedateerd, wat een ouderdom 

van 1270-1390 heeft opgeleverd. 36 Het aardewerk uit de kern van het spoor dateert 

tussen 1275 en 1325.

35  Poz-113766; 1175 + 30 BP.
36  Poz-113205: 680 + 30 BP.
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Figuur 5.7 
Doorsnede van waterput S612.
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5.6 Stakenrijen

Op het terrein zijn 29 staken en stakenrijen gedocumenteerd. De meeste hiervan 

betreffen losliggende sporen: vooral in het zuidelijk deel van de opgraving, tussen de 

roedenbergen (Figuur 5.2). Hier is echter ook een stakenrij (structuur 2) gevonden: ter 

hoogte van de uitloper (geultje) van de crevassekolk loopt een NNO-ZZW liggende 

rij van elf staken. De meest zuidelijke staak sluit aan op een tweede rij van veertien 

staken. Samen vormen de stakenrijen een hoek van 90°. De staken hebben een 

onderlinge afstand van gemiddeld 30 cm. De oriëntatie van de stakenrijen sluit aan bij 

die van oostelijke huisplattegrond 11; het ligt dan ook voor de hand dat deze structuren 

gelijktijdig zijn.

5.7 Kuilen

Verspreid over de vindplaats zijn 79 kuilen gedocumenteerd; de grootste dichtheid 

aan kuilen bevindt zich langs de restgeul (Figuur 5.2 en Bijlage 13). Aan de hand van 

het aardewerk zijn twee kuilen in de Karolingische tijd te plaatsen (S337 en S632); 

de overige kuilen (met aardewerk) dateren uit de volle middeleeuwen. Zeven kuilen 

werden ter hoogte van de restgeul op een dieper niveau (vlak 2 of 3) aangetroffen. Van 

deze kuilen leverden er slechts twee dateerbaar vondstmateriaal op: S524 (hangend 

onder cultuurlaag S5022) is aan de hand van het vondstmateriaal tussen 1000 en 1350 

gedateerd, S527 (vlak 3, eveneens hangend onder cultuurlaag S5022) is in de periode 

900-1250 te plaatsen.

De functie van de kuilen kon in veel van de gevallen niet worden achterhaald. Mogelijk 

dient een deel van de als kuil aangemerkte sporen eigenlijk als paalspoor te worden 

geïnterpreteerd. De paalsporen en kuilen uit de middeleeuwen hebben namelijk vaak 

een vergelijkbare omvang. Voor twee kuilen ligt een interpretatie als afvalkuil voor de 

hand. Kuil S563 ligt tegen de noordelijke wand van huis 11. Het spoor heeft een grote 

hoeveelheid vondstmateriaal opgeleverd, waaronder 42 fragmenten aardewerk, 12 

Figuur 5.8 
Doorsnede van waterkuil S574.
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botfragmenten, een ijzeren maaihaak, een ijzeren knijpschaar en een bronzen fibula. 

Het aardewerk dateert de kuil in de periode 1150-1225. Gezien deze datering kan het 

spoor mogelijk worden geïnterpreteerd als afvalkuil op het erf van huis 11. Kuil S319 

werd in het zuidwesten van het terrein aangetroffen. Deze 48 cm diepe kuil had een 

min of meer rechthoekige doorsnede en was opgevuld met enkele lagen met houtskool 

en verbrande klei (Figuur 5.9). Mogelijk heeft de kuil gediend als afvalkuil voor de 

resten van een oventje of haard. 

5.8 Greppels

Ter hoogte van de restgeul in het noordelijk deel van de opgraving zijn vier greppels 

gevonden die min of meer parallel aan elkaar en aan de stroomrichting van de geul 

lagen ( Figuur 5.2 en Bijlage 13). De sporen zijn tussen 1 en 1,5 m breed, globaal 30 

tot 60 cm diep en in de meeste gevallen was in de coupe slechts één, licht humeuze, 

homogene vulling te herkennen. De meest noordelijke van deze greppels en de derde 

vanuit het noorden gezien hangen onder de cultuurlaag S5021 en zijn op basis van deze 

stratigrafische ligging en vondstmateriaal tussen 900 en 1250 te plaatsen. De andere 

twee greppels snijden door S5021 heen en dateren waarschijnlijk eveneens vóór 1200. 

Vanuit de geul loopt er in het oosten van de opgraving ook een greppel in zuidelijke 

richting; deze buigt al na ca. 14 m in oostelijke richting om vervolgens daar het onder-

zoeksgebied te verlaten. Ook dit spoor snijdt door de cultuurlaag S5021 heen. De 

greppels ter hoogte van de restgeul worden geïnterpreteerd als afwatering.

In het zuidelijk deel van de opgraving zijn eveneens enkele greppels gevonden. Deze 

zijn telkens maar over een lengte van enkele meters herkend en hebben een breedte 

tussen 0,5 en 1 m. Ook deze sporen zullen zijn gegraven als afwatering; ze kunnen 

echter ook deel hebben uitgemaakt van de erf- of nederzettingsbegrenzing. 

5.9 Depressie

Na de snelle opvulling van de crevassekolk in de tweede helft van de 8e eeuw, bleef er 

in het westelijk deel een depressie in het landschap over (S198, Figuur 4.1, Figuur 4.4, 

Figuur 5.2). In het sporenvlak tekende deze zich af als een onregelmatige rechthoek 

van ca. 15,7 x 11,2 m, met een donkergrijze humeuze vulling. De bodem van de 

depressie volgde de contouren van de crevassekolkafzettingen en er lijkt zodoende 

geen sprake te zijn van een antropogeen aangelegde of aangepaste kuil, maar van een 

Figuur 5.9 
Doorsnede van S319.
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natuurlijk gevormd spoor (zie ook paragraaf 4.3; Figuur 5.10). In het midden was de 

depressie 60 cm diep. Onderin heeft zich (toen de depressie open lag) een ca. 10 cm 

dikke grijsbruine en humeuze laag ontwikkeld. De rest van de depressie is vervolgens 

opgevuld met een donkerbruingrijs, humeus kleipakket. Botjes van baars, kikker, pad 

en (in mindere mate) gans wijzen er op dat de depressie daadwerkelijk een natte plek 

in het landschap vormde, mogelijk zelfs (periodiek) waterhoudend.

De depressie heeft een grote hoeveelheid vondstmateriaal (ca. 65,5 kg) opgeleverd, 

bijna de helft van het totaal aantal vondsten van de hele opgraving. Ook zijn er binnen 

de vulling een aantal ‘vlekken’ of banden met verbrande leem en met houtskool 

aangetroffen (Figuur 5.10), die er op wijzen dat de depressie werd gebruikt voor het 

dumpen van afval. Tabel 5.4 geeft een overzicht van het uit de depressie verzamelde 

vondstmateriaal. De overgrote meerderheid van dit materiaal is verzameld uit het don-

kerbruingrijze, humeuze kleipakket. Slechts 57 vondsten komen uit de humeuze laag 

onderin het spoor. Het aardewerk uit de onderste vulling is vanaf de laatste kwart van 

de 7e tot de laatste kwart van de 8e eeuw te dateren. Onder het materiaal uit vulling 1 

bevindt zich naast 8e-eeuws materiaal (onder andere Badorf), 9e-eeuwse aardewerk: 

met steengruis gemagerde kogelpot en Hunnenschans. Een 14C-datering van verkoold 

graan uit de depressie heeft een ouderdom van 85 v. Chr. – 71 n. Chr. opgeleverd.37 

Gezien de datering van de onderliggende crevasseafzettingen (vroege middeleeuwen, 

ca. 660-770 n. Chr., zie paragraaf 4.3) en het vondstmateriaal in de depressie wordt 

dit graan beschouwd als verspoeld of verstoven materiaal uit de Romeinse tijd. De 

datering van het overig vondstmateriaal laat zien dat de depressie in de eeuwen direct 

na het ontstaan en opvullen van de crevassekolk is gaan opvullen met sediment en 

vondsten. Aangezien de depressie niet is overbouwd, vormde deze locatie ook later, 

ten tijde van de bewoning in de 10e tot 14e eeuw, mogelijk nog een natte plek binnen 

de nederzetting.

categorie aantal gewicht (g)

aardewerk 172 3487,8

bouwmateriaal 14 506,8

verbrande klei 262 1312,4

dierlijk bot 1339 40.578,9

metaal 24 408,2

metaalslak 1 198,9

natuursteen 107 18.985,8

totaal 1919 65.478,8

37  Poz-113247: 2000 + 30 BP.

Figuur 5.10 
Doorsnede van (het grootste deel van) de 
depressie (S198). Foto richting het zuid-
westen.

Tabel 5.4 
Overzicht van het vondstmateriaal uit de 
depressie (S198).
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5.10 Datering en fasering

Tijdens het onderzoek is hier en daar Romeins vondstmateriaal aangetroffen. Dit 

betreft echter intrusief materiaal, Romeinse sporen ontbreken. De eerste echte 

aanwijzingen voor het gebruik van het terrein dateren vanaf het einde van de 7e eeuw. 

Toen was echter nog geen sprake van bewoning. De crevassekolk liet een depressie 

na in het landschap, die vanaf ca. 800 tot 900 werd gebruikt voor het dumpen van 

afval. Ook enkele kuilen wijzen op een gebruik van het terrein in deze periode. In 

verschillende andere sporen is eveneens Karolingisch aardewerk aangetroffen, maar in 

combinatie met jonger materiaal  moet dit waarschijnlijk worden gezien als opspit.

Vanaf de 10e eeuw laat het vondstmateriaal een intensivering van het terreingebruik 

zien en start mogelijk de bewoning. De relatief kleine, opgegraven uitsnede van de 

nederzetting en de grotendeels moeilijk te dateren sporen en structuren, maken 

het lastig om een fasering in deze bewoning aan te brengen. Vanaf ca. de 10e 

eeuw ontwikkelen zich in de laagte in het noorden van het terrein, ter hoogte van 

de restgeul, cultuurlagen. In de fase werden hier ook enkele greppels en (paal)

kuilen gegraven. Ook de waterputten S512 en S612 dateren vanaf de 10e eeuw. De 

bijbehorende woningen of hoofdgebouwen uit deze eerste eeuwen van de volle 

middeleeuwen moeten echter buiten het onderzoeksgebied worden gezocht. 

De eerste sporen van gebouwen binnen dit gebied komen pas vanaf de overgang 

van de volle naar de late middeleeuwen voor. Er zijn in het onderzoeksgebied twee 

hoofdgebouwen aangetroffen, die gezien de verschillende oriëntatie en de onderlinge 

afstand van slechts 12 m waarschijnlijk niet gelijktijdig geweest zijn. Huis 11 is, gezien 

de afstand tot de restgeul, waarschijnlijk de oudste van de twee en waterput S639 

kan waarschijnlijk tot het erf van deze woning worden gerekend. Huis 4 is deels 

bovenop de afzettingen van de restgeul gebouwd, wat pas vanaf ca. 1200 mogelijk 

was. Bijgebouw 5 lag, gezien de vergelijkbare oriëntatie, mogelijk op het erf van huis 4, 

maar kan ook tot een erf buiten het onderzoeksgebied behoren. Voor de roedenbergen 

kon niet worden vastgesteld tot welke fase van bewoning ze horen. 

Op basis van het aardewerk lijkt het einde van de bewoning in het begin van de 14e 

eeuw geplaatst te kunnen worden.

5.11 Indeling en begrenzing van de volmiddeleeuwse nederzet-
ting

Met de opgraving in plangebied De Kroonheuvel is niet de hele middeleeuwse 

vindplaats onderzocht. In noordelijke richting vormt de voormalige geul mogelijk de 

begrenzing van de vindplaats, maar de oostelijke, westelijke en zuidelijke begrenzing 

zijn niet bereikt. Tijdens het vooronderzoek zijn in drie van de vier boringen ten 

westen van de Ommerenveldseweg archeologische indicatoren aangetroffen en ook 

tijdens het proefsleuvenonderzoek werden hier middeleeuwse sporen en vondsten 

gevonden.38 Hieruit blijkt dat de nederzetting zich hier ook nog in de ondergrond 

bevindt. Dit betekent dat de opgraving weliswaar een inkijkje heeft gegeven in de 

middeleeuwse bewoning van Ommeren, maar dat veel vragen omtrent de indeling van 

de oorspronkelijke (complete) nederzetting, gebruiksduur etc. onbeantwoord blijven.

38  Flokstra 2008; Verhelst 2009.
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Op basis van de resultaten van de opgraving lijken de woningen langs de oude restgeul 

gesitueerd te zijn, op de rand van de oeverafzettingen. De huizen zijn hierbij haaks 

op de geul georiënteerd. Ten zuiden van de bewoning bevonden zich de schuren en 

roedebergen. De geul was in de volle middeleeuwen niet meer watervoerend; voor 

vers water werden daarom waterputten en waterkuilen aangelegd. De meeste hiervan 

bevonden zich in het noordelijk deel van het onderzoeksgebied, ter hoogte van de 

(voormalige) restgeul of net ten zuiden daarvan. 
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6 Aardewerk uit de Romeins tijd

Verspreid over de vindplaats zijn enkele scherven Romeins aardewerk aangetroffen. 

Het gaat om 12 scherven met een totaalgewicht van 974,9 gr. De determinatie van de 

scherven is uitgevoerd door dr. Ir. M.J. Driessen van de Universiteit Leiden.

Tabel 6.1 geeft een overzicht van het aangetroffen Romeinse aardewerk. Ze dateren 

voornamelijk uit de tweede eeuw. Opmerkelijk is dat een aanzienlijk deel van de 

scherven secundair verbrand is, mogelijk zijn ze afkomstig van een grafveld. Een 

deel van het materiaal betreft terra sigillata en een beperkt deel is ruwwandig en 

gladwandig. Het materiaal is onversierd. Een opvallende vondst is een randscherf van 

een wrijfschaal van een onbekend vormtype, hoogstwaarschijnlijk een Maaslands 

baksel (Figuur 6.1).39 

De scherven zijn verzameld uit de restgeul, de depressie, paalsporen, een kuil en een 

greppel. Uit de meeste van deze sporen is ook middeleeuwse aardewerk verzameld 

en er zijn geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van een Romeinse fase binnen 

de grondsporen. De Romeinse scherven worden daarom beschouwd als verspoeld 

materiaal van een nabij gelegen Romeinse vindplaats.  

39  De scherf is bekeken door zowel M.J. Driessen, J. van Kerckhove als J. Hendriks.

v. type categorie scherf herkomst datering

142.1 Niederbieber 89 ruwwandig rand vooral vanaf 2e helft 2e eeuw

334.3 Dressel 20 amfoor wand Baetica - Spanje

406.1 indet standamfoor wand

427.5 indet ruwwandig bodem

427.5 indet gladwandig-wit oor

427.5 indet gladwandig-wit wand

427.5 indet gladwandig-zeepwaar wand regio Bavay 50-180 

213.1 Dragendorff 27/Ludowici Sch-b terra sigillata wand waarschijnlijk Rheinzabern waarschijnlijk 105-160 

322.1 indet terra sigillata wand waarschijnlijk oost-Gallisch of Argonnen

425.3 onbekend dolium rand mogelijk Maaslands

75.4 Brunsting 37 dolium bodem > midden 2e eeuw

190.1 indet terra sigillata rand mogelijk La Madeleine waarschijnlijk 2e eeuw

Tabel 6.1 
Overzicht van het Romeins aardewerk.

Figuur 6.1 
Doliumrand van een onbekend vormtype 
(v.425.3).
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7 Aardewerk uit de middeleeuwen en Nieuwe tijd

D.R. Stiller

7.1 Inleiding

Bij het onderzoek zijn 967 fragmenten aardewerk gedetermineerd.40 Ook zijn 363 

stuks verbrande klei en bouwkeramiek geanalyseerd. Deze laatste twee categorieën 

worden afzonderlijk behandeld in paragraaf 7.7  Het vondstmateriaal is afkomstig uit 

de grondsporen, de depressie in de crevassekolk en de vondslagen in de restgeul. Het 

aardewerk uit de afdekkende bodemlagen (89 stuks) is niet bij de analyse betrokken.

De analyse van het aardewerk levert een bijdrage aan het beantwoorden van de onder-

zoeksvragen 7, 11, 12, 13, 17 en 18 uit het PvE (paragraaf 3.2).

7.2 Werkwijze

Het aardewerk is met gemiddeld 21 g per scherf redelijk gefragmenteerd, maar 

met regelmaat zijn ook grotere fragmenten aanwezig. Slechts 11% van de scherven 

betreft randfragmenten, 80% betreft wandfragmenten. De overige 9% bestaat uit  

bodems, oren of rand-wand-bodems. Omdat het merendeel van het materiaal dus uit 

wandfragmenten bestaat (met de minste diagnostische kenmerken), bemoeilijkte dit 

het verkrijgen van scherpe dateringen. Vaak was niet meer mogelijk dan een datering 

op baksel. Op basis van kenmerkende elementen zoals randen en in mindere mate oren 

en bodems is ook het Minimumaantal Individuen (mae) bepaald. Op basis van deze 

methode zijn er minimaal 170 verschillende voorwerpen gerepresenteerd binnen het 

vondstmateriaal. Op basis van de randen is ook een Estimated Vessel Equivalent (EVE) 

bepaald. Hierbij wordt van de randen per voorwerp of scherf bepaald hoeveel van een 

complete rand (100%) aanwezig is. Dit wordt gezien als indicatief voor de mate waarin 

een voorwerp bewaard is gebleven binnen het vondstmateriaal. Gemiddeld genomen 

blijkt dat slechts een kleine 16% per voorwerp (van de rand) bewaard gebleven is.41

Het middeleeuwse aardewerk is gedetermineerd conform de werkwijze van het 

Deventer-systeem.42 Binnen dit systeem wordt eerst op baksel, vervolgens op vorm 

en als laatste op type/volgnummer gedetermineerd.43 Wanneer een type of vorm niet 

aangegeven kan worden, is men beperkt tot een determinatie op baksel-vorm of zelfs 

alleen het baksel. Verder worden aanvullende kenmerken zoals decoratie, additieven 

zoals oren, en oppervlaktebehandeling genoteerd. Gebruik van het Deventer-

systeem voor de vroege en volle middeleeuwen (respectievelijk MEVA-C/D en MEVD/

MELA) is niet zonder problemen. Het Deventer-systeem gaat per baksel uit van 

een typen-catalogus om te determineren. Voor de vroegere perioden is deze echter 

onvolledig en sluit deze niet een op een aan bij andere gangbaardere type(chronolo)

gieën voor keramiek zoals de typochronologie van Van Es en Verwers van Dorestad 

40  Zie bijlage 5.
41  Van de 170 voorwerpen waren er slechts 102 met randen of rand-wand-bodem. Op basis van de opgetelde 

percentages is een gemiddelde bepaald.
42  Vermeld moet worden dat de determinaties niet gekoppeld zijn aan de door de Stichting Promotie Arche-

ologie (SPA) beheerde database van het Deventer-systeem. Bij koppeling worden voorwerpen ter referentie 
opgenomen in de database en wordt de catalogus gecontroleerd.

Er zijn bijna geen archeologisch complete voorwerpen aanwezig. In combinatie met de niet gesloten contexten 
van de voorwerpen heeft dit weinig toegevoegde waarde.

43  Bitter, Ostkamp & Jaspers 2012.
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of van Sanke voor het Pingsdorf-aardewerk.4445 Een ander probleem is dat een 

vergelijkbare vorm in meerdere baksels voor kan komen. Deze krijgen niet automatisch 

hetzelfde typenummer hoewel dat wel wenselijk is. 

De afgelopen jaren zijn wel meerdere stappen gezet om deze problematiek op te 

lossen. Zo zijn onder andere de in Dorestad onderscheiden baksels vertaald naar de 

bakselindeling zoals deze in het Deventer-systeem gebruikt worden. Met de opname 

van de vroegmiddeleeuwse baksels en aanvulling met de relevante typochronolo-

gieën voor determinaties46 kan wel conform de werkwijze van het Deventer-systeem 

gewerkt worden. Desondanks is hierbij wel een kanttekening te maken. Enkele in het 

Deventer-systeem opgenomen baksels, met als belangrijkste voorbeeld Mayen (code 

my), komen langer voor dan de standaard bakseldatering in het Deventer-systeem. 

Dit is mede het gevolg van overlap tussen Mayen als productieplaats en Mayen als 

bakselgroep. Merovingisch Mayen-. aardewerk dateert ouder dan het Karolingische 

Mayen dat nu opgenomen is.47 Bij de determinaties is uitgegaan van de datering van 

de relevante literatuur, wat in dit geval ouder kan zijn dan de standaarddatering.

Weinig van de aardewerksoorten uit deze periode bevatten karakteriserende en scherp 

te dateren kenmerken. Dit geldt met name voor handgevormde baksels zoals kogelpo-

taardewerk en Paffrath-aardewerk (onderdeel van het blauwgrijs aardewerk). Hoewel 

dit minder opgaat voor gedraaid aardewerk zoals Pingsdorf- of Maaslands aardewerk, 

hebben ook deze aardewerkgroepen relatief lange looptijden. Wandfragmenten zijn 

vaak niet scherp te plaatsen. Aangezien al deze baksels in tijd elkaar grotendeels 

overlappen, geeft de samenstelling van het aardewerkassemblage maar beperkt 

houvast voor dateringen en fasering.

Hieronder worden eerst per baksel in hoofdlijnen het aangetroffen materiaal 

gekenmerkt en de belangrijkste of opvallendste fragmenten en voorwerpen 

beschreven. Hierbij wordt ruwweg een chronologische volgorde aangehouden. Wel 

moet de kanttekening gemaakt worden dat er meerdere baksels zijn die langer 

doorlopen dan een periode binnen de verschillende chronologieën. Bovendien kan 

hierbij sprake zijn van een abstracte indeling zoals bij het Archeologisch Basis Register 

(ABR) of een die is gebaseerd op cultuur zoals de benaming Merovingisch of Ottoons. 

Vervolgens worden de opvallende contexten behandeld en wordt een vergelijking met 

andere gelijktijdige vindplaatsen gemaakt om het vondstcomplex in een regionale 

context te kunnen plaatsen. 

De verbrande klei is gescand op de aanwezigheid van voorwerpen, bouwelementen en 

kenmerken zoals vlechtwerk. 

7.3 Vroege middeleeuwen: Merovingisch/Karolingisch (450-900 
n. Chr.)

Uit deze periode zijn ca. 170 scherven aanwezig. Tot de oudere baksels in deze groep 

behoren gedraaide ruwwandig (rw), gladwandig (gw) en Karolingisch grijs aardewerk. 

Bij het ruwwandig aardewerk zijn enkele tonvormige potten herkend: v.154.1 met 

44  Van Es & Verwers 1979, Sanke 2002.
45  Bij de determinaties van het Merovingische en Karolingische aardewerk is de auteur ondersteund en zijn de 

determinaties ook gecontroleerd door drs. E.J. Bult, verbonden aan de Universiteit Leiden.
46  Gebruikt zijn onder andere Van Es & Verwers, 1979, Sanke, 2002: Pingsdorf, Spelde, 2014, Keller 2004 & 2012, 

Verhoeven 1998, Verhoeven 2009. 
47  Hiervoor is een gedeeltelijke herziening noodzakelijk van de bakselgroepen binnen het Deventer-systeem. 

Hoewel de baksels over het algemeen niet productieplaats gebonden hoeven te zijn is dit voor andere ty-
pochronologieën wel een uitgangspunt. Hiermee ontstaat een vertaalprobleem als een productieplaats (zoals 
Mayen) in verschillende perioden aardewerk produceert in per periode te onderscheiden baksels.
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randtype E1 kan niet scherper gedateerd worden dan Merovingisch; v.45.1 met een 

snuitvormige rand E3 kan in de 7e of eerste helft 8e eeuw geplaatst worden. Verder is 

een fragment van een grote voorraadpot herkend (v.228.4). 

Een wat bredere groep is het in Mayen e.o. geproduceerde aardewerk. Dit omvat 

zowel Merovingische baksels die in Dorestad herkend zijn als ook latere Karolingische 

baksels.48 26 van de 54 fragmenten betreffen gedraaide middelgrote potten op een 

standvlak van een wit baksel met een grijs oppervlak (Type W6 met baksel 14). Eén 

fragment was gedecoreerd (v.155.2) met een golvende lijn en een radstempel. In 

Dorestad is dit baksel gedateerd vanaf de laatste kwart 7e tot en met derde kwart 8e 

eeuw. Enkele andere scherven die uit de Merovingische tijd dateren, zijn van baksel 4 

of 8 (v.632.1) en 9 (v.217.2). Een vorm kon niet herkend worden. De overige scherven 

dateren waarschijnlijk uit de Karolingische tijd.

Met 100 scherven is Badorf-aardewerk de grootste aardewerkgroep binnen 

deze categorie. Het typische Badorf-aardewerk kan vanaf het midden van de 

8e eeuw gedateerd worden. In principe komt dit gedraaide aardewerk ook in de 

daaropvolgende Ottoonse periode (en later als het reliëfbandamforen betreft) voor. 

Ongeveer de helft van de fragmenten is afkomstig uit de depressie (S198), waarin 

praktisch al het Mayen-aardewerk type W6 is aangetroffen. Dit plaatst het gebruik 

duidelijk in de Karolingische periode. Badorf-aardewerk wordt uiterlijk begin 10e 

eeuw vervangen/opgevolgd door het Pingsdorf-aardewerk.49 Een uitzondering hierop 

vormen de reliëfbandamforen die tot in de 11e eeuw voorkomen. Van dit type amfoor 

zijn enkele scherven aanwezig (v.184.5, v.201.4, v.251.1, v.358.2 en v.227.2). Op basis 

van kenmerkende fragmenten zijn ook kannen en potten herkend (v.165.1 en v.216.5). 

Van de overige fragmenten kon geen vorm herkend worden.

Badorf- (en het latere Pingsdorf-) aardewerk behoren tot de bekendere baksels die in 

het Vorgebirge in Duitsland geproduceerd zijn. Er zijn echter nog andere productie-

plaatsen die aardewerk in dezelfde traditie produceerden. Vermeldenswaardig is dat 

materiaal van één of twee andere productieplaatsen aangetroffen is in de depressie, 

S198 (v.228.3). Het gaat om aardewerk uit de dorpen Waldorf en/of Walberberg.50 

Een tonvormige pot uit de 8e eeuw is waarschijnlijk in Waldorf geproduceerd (Figuur 

7.1).51 Een met groeflijnen gedecoreerde scherf lijkt sterk op baksels afkomstig uit 

48  Van Es & Verwers 1979, Redknap 1999.
49  Een probleem met de datering van Badorf aardewerk is, dat het relatief lang in omloop blijft. Daarom wordt 

het nog tot diep in de 10e eeuw in beperkte mate aangetroffen. Ook zijn er nog de overgangsbaksels. Die eind 
9e eeuw verschijnen zoals het Hunneschans. Daarom wordt ook gesproken over een eind van de productie 
van Badorf aardewerk al rond het midden of in de tweede helft 9e eeuw. Daarnaast hebben in het Deventer 
systeem de overgangsbaksels zoals het Hunnenschans aardewerk geen aparte bakselcode waardoor deze 
fase niet duidelijk naar voren komt.

50  Zie onder andere Keller 2012 voor een kort overzicht van de verschillende productieplaatsen.
51  Waarschijnlijk betreft een vergelijkbare vorm als in Keller 2012, afb. 4 nr. 2 of 6. Deze worden in fase A2 

geplaatst.

Figuur 7.1 
Fragment van een pot geproduceerd in 
Waldorf (v.228.3) (tekening: P. van den Helm).
Schall 1:2.
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Walberberg. Mede op basis van de decoratie kan ook deze in de 8e eeuw geplaatst 

worden.52

7.4 Vroege middeleeuwen: Ottoonse periode (900-1050 n. Chr.)

Van de voorgaande periode is hoofdzakelijk gedraaid importaardewerk gezien. Hoewel 

dit in de Ottoonse periode met Pingsdorf- en Maaslands aardewerk wordt voorgezet, 

is vanaf de 9e eeuw lokaal of regionaal gemaakt handgevormd aardewerk in de vorm 

van kogelpotaardewerk meer nadrukkelijk aanwezig. De typische kogelpotvorm 

wordt echter ook in andere baksels gemaakt die geïmporteerd worden, zoals het 

Paffrath-baksel dat tot het handgevormde blauwgrijs aardewerk behoort. Voor de 

belangrijkste aardewerkbaksels geldt dat deze een langere doorlooptijd hebben dan 

alleen de Ottoonse periode.

Kogelpotaardewerk
Kogelpotaardewerk is in een lange periode van de 9e tot in de eerste helft 14e eeuw 

gemaakt. Er zijn diverse trends bekend die scherpe(re) dateringen mogelijk maken, 

maar vaak ontbreken de meest kenmerkende potonderdelen. Veel fragmenten kunnen 

daarom niet scherper gedateerd worden dan de looptijd van deze aardewerkgroep. 

Eén van de trends die onderscheiden is, is het verloop van simpele afgeronde randen 

naar driehoekigere of vierkante randen. Echter, in de latere perioden komen ook de 

simpele afgeronde randen weer voor en vice versa.53 Er is dan ook een aanzienlijke 

hoeveelheid randfragmenten van verschillende voorwerpen nodig om als indicatie voor 

een bepaalde trend en datering te gebruiken. Dit laatste blijkt maar beperkt mogelijk 

binnen het vondstmateriaal van Ommeren. In de baksels is er wat meer duidelijkheid 

te geven in de datering op basis van de kenmerkende mageringen. Grove steengruis of 

kwarts-gemagerde baksels komen over het algemeen voor tot de 11e eeuw. Hetzelfde 

gaat ook op voor baksels met een schelpenmagering.54 Fijner en zand-gemagerde 

baksels zijn over het algemeen jonger. Hard gebakken, met relatief weer grover 

zandgemagerde baksel, al dan niet met een rode/oxiderende zweem komen met name 

in de latere perioden van de 13e en 14e eeuw voor.55 In de periode van de 10e en eerste 

helft 11e eeuw komt een fijn organisch gemagerde bakselvariant voor, die als gevolg 

van organische magering een donkere kern heeft met een (lichter)grijs oppervlak: de 

zogenoemde drie-laagjes-kogelpot.56

Op basis van de baksels zijn ruim 80 fragmenten kogelpotaardewerk ruwweg in de 

Ottoonse periode te plaatsen. Er zijn ca. 55 grof met steengruis of kwarts gemagerde 

scherven uit waarschijnlijk de 9e of 10e eeuw aanwezig en ca. 50 fragmenten drie-

laagjes-kogelpot uit de 10e-eerste helft 11e eeuw. Er is één fragment met schelpenma-

gering aanwezig.57

52  Keller 2004, 133.
53  Verhoeven 1998.
54  Mogelijk kunnen kogelpotten met een schelpenmagering geassocieerd worden met zouthandel vanaf de 

kustregio’s. Echter zonder analyse van de schelpen is niet uit te sluiten dat het een lokaal/regionaal product 
betreft, gemagerd met rivierschelpen. Zie ook Klei 2000, 210 en Berends 2018.

55  Pers. Mededeling E. Bult naar aanleiding van materiaal van de vindplaats Hartel-West. Zie ook Bult 2017.
56  Bult 2012, Bult 2017, Groote 2008.
57  Bij bespreking van het kogelpotaardewerk uit de 10e eeuw moet ook het handgevormde Duisburg-

aardewerk vermeld worden. Dit 10e -eeuwse aardewerk betreft ook een grijs/donkergrijs handgevormd 
baksel. Dit maakt het lastig te onderscheiden van kogelpot aardewerk. Er zijn een paar onderscheidende 
kenmerken in vergelijking met het kogelpotaardewerk. Eén van de kenmerken is decoractie met radstem-
pelbanden. Een tweede kenmerk is dat Duisburgs aardewerk op een langzame draaischijf nog nagedraaid 
is.  Desondanks blijft het lastig om het onderscheid te maken, aangezien bij late kogelpot ook nagedraaide 
of zelfs gedraaide randen voorkomen. Bij de determinatie zijn geen scherven Duisburgs aardewerk herkend. 
Fragmentatie van het materiaal en het ontbreken van scherven met de kenmerkende radstempeldecoratie 
zijn hier waarschijnlijk de oorzaak van.

Aangezien het aardewerk wel in kleine hoeveelheden in vergelijkbare complexen zoals in het nabijgelegen 
Tiel aangetroffen is, mag aangenomen worden dat het ook in dit vondstcomplex aanwezig is geweest. Dit 
aardewerk is naar alle waarschijnlijkheid als kogelpotaardewerk gedetermineerd.
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Vermeldenswaardig is een fragment met een platte naar buitenstaande rand (Figuur 

7.2). Het bruingrijze baksel bevat erg veel glimmers of mica. Op basis van de Dorestad-

typologie gaat het om een kogelpot van type HIB met een platte rand en baksel h-3. 

Dit type kogelpot wordt in de 9e  of eerste kwart 10e eeuw gedateerd.58

Handgevormd blauwgrijs aardewerk
Handgevormd blauwgrijs aardewerk is een groep grijze baksels die in het Neder-Rijn 

en Vorgebirge in Duitsland geproduceerd zijn tussen begin 10e en eind 14e eeuw. Tot 

deze groep worden ook het Paffrath- en Elmpt-aardewerk gerekend. Elmpt-aardewerk 

komt pas in de loop van de 12e eeuw voor in Nederland. Paffrath verschijnt in kleine 

hoeveelheden in de tweede helft 10e eeuw in onder andere Tiel.59 Echter, Paffrath 

verschijnt pas in grotere hoeveelheden in nederzettingen vanaf de 11e eeuw. 

Hoewel het niet onwaarschijnlijk is dat er vroeg Paffrath aanwezig is, is dit niet te 

onderbouwen met scherp dateerbaar scherfmateriaal. Hieronder wordt uitgebreider op 

het Paffrath-aardewerk ingegaan.

Gedraaid importaardewerk
Van het gedraaid importaardewerk loopt het Badorf-materiaal in deze periode 

door, maar het wordt op den duur wel vervangen door Pingsdorf-aardewerk.60 Het 

Pingsdorf-aardewerk betreft in feite een verder gaande technologische ontwikkeling 

naar een harder baksel en geen echte breuk met het Badorf-aardewerk. Het is ook 

in eerste instantie afkomstig uit dezelfde regio. Pingsdorf-aardewerk wint in de 10e 

eeuw snel aan populariteit, maar Badorf blijft in steeds kleinere aantallen tot het einde 

van de eeuw aanwezig. Zoals hierboven beschreven blijven de Reliëfbandamforen 

zelfs tot in de 11e eeuw voorkomen. Rond het einde van de 9e en begin 10e eeuw 

komt gedurende een korte periode een subbaksel van de Vorgebirge-baksels voor 

dat de overgang lijkt te markeren: het Hunneschans-aardewerk.61 Dit aardewerk 

komt in verschillende baksels voor, maar is op basis van decoratie te onderscheiden. 

Horizontale banden met radstempels zoals van Badorf worden gecombineerd met 

rode engobeverf zoals dat bij Pingsdorf voorkomt.62 Binnen het complex zijn negen 

scherven in drie verschillende baksels binnen deze groep herkend. In de depressie (S 

198) zijn twee fragmenten in Badorf- of zacht gebakken Pingsdorf-baksel aanwezig 

(v.163.2). Een grijzer/beige variant is in een paalkuil (S147, v.38.1) aanwezig. In een 

58  Van Es en Verwers 1979, 59, 117 en 152.
59  Oudhof, Verhoeven & Verschuuren 2013.
60  Waarschijnlijk eindigt de productie van het “echte” Badorf aardewerk/baksel in de tweede helft van de 9e 

eeuw. Het Badorf aardewerk blijft in de 10e eeuw nog in omloop waardoor het aangetroffen wordt in neder-
zettingen. Zie Berends 2018.

61  Het betreft echter geen echt apart baksel. Hoewel Hunneschans aardewerk dus als dusdanig aangemerkt 
wordt, wordt het afhankelijk van het baksel in gedeeld bij de baksel uit het Vorgebirge zoals Walberberg, 
Badorf of Pingsdorf.

62  Mittendorf & Berends, 2012. Keller 2004.

Figuur 7.2 
Kogelpotrand uit een paalspoor (S207, v.75.3) 
(tekening: P. van den Helm). Schaal 1:2.
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waterput (S411, v.201.4, Figuur 7.3) zijn zes scherven aangetroffen van een Pingsdorf-

variant. Een waarschijnlijke parallel is in Meschede (D.) bij de St. Walburga-kerk 

aangetroffen. Deze wordt in de laatste twee decennia van de 9e eeuw geplaatst.63 

Pingsdorf-aardewerk bestaat onder andere uit het aardewerk dat in Pingsdorf (D) en 

directe omgeving geproduceerd is. Vergelijkbaar aardewerk is echter op veel meer 

locaties in West-Europa geproduceerd, zoals in Centraal en Zuid-Duitsland en Frankrijk. 

In Nederland zijn er de Zuid-Limburgse pottenbakkers in onder andere Brunssum, 

Schinveld en Nieuwenhagen. De start van de Zuid-Limburgse aardewerkproductie is 

later dan die in het Vorgebirge. De eerste pottenbakkers beginnen in het midden of de 

tweede helft van de 11e eeuw. De productie van het Pingsdorf-aardewerk loopt ook 

langer door, mogelijk zelfs tot in het derde kwart van de 14e eeuw.64 In tegenstelling 

tot pottenbakkers in (het huidige) Duitsland is in Zuid-Limburg nooit echt steengoed 

geproduceerd. In Ommeren is hoofdzakelijk de variant uit Pingsdorf (en omgeving) 

en in mindere mate de Zuid-Limburgse variant vertegenwoordigd. In het Vorgebirge 

wordt het Pingsdorf-aardewerk in de 13e eeuw vervangen als door onder andere 

nieuwe technologische vooruitgangen de steengoed geproduceerd kan worden.

Echt Pingsdorf-aardewerk is met 127 scherven vertegenwoordigd. Vergelijkbaar 

met het Paffrath-aardewerk overbrugt deze groep zowel de Ottoonse tijd als de 

volle middeleeuwen. Omdat het merendeel wandfragmenten betreft (99 stuks) zijn, 

ondanks publicaties die het Pingsdorf-aardewerk goed ontsluiten, scherpe dateringen 

in de meeste gevallen niet mogelijk gebleken. De herkende vormen zijn amforen (4x), 

potten (9x), een beker en een kogelpot. In Tabel 7.1 zijn de vormen met dateringen 

opgenomen.

Een praktisch complete pot (v. 382.2) is in een waterput (S639) aangetroffen. Het 

63  Sanke 2002, 161-169.
64  Stoepker 2011, 59-61.

Figuur 7.3 
Fragmenten van een pot van Hunneschans, 
waarschijnlijk geproduceerd in Pingsdorf e.o. 
(v.201.4) (foto: M.E. Hemminga/tekening: P. van 
den Helm). Schaal 1:2.
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betreft een Zuid-Limburgse  tuitpot staand op een standring. De pot is gedecoreerd 

met een visgraat of dennenboom-penseel. Hoewel het gedraaid aardewerk betreft, 

is dit exemplaar slordig afgewerkt. De pot staat niet recht op de standring en de 

rand is scheef en onregelmatig gevormd. (Figuur 7.4). Het is niet uitgesloten dat dit 

exemplaar op een langzame draaischijf vervaardigd of nagedraaid is. Uitgaande van de 

typochronologie die op basis van het Brunssums en Schinvelds materiaal is opgesteld, 

zou een handgevormde tuitpot in periode I thuishoren. Het oranje-okergele baksel 

past hier echter niet goed bij. Een redelijk gelijkend randfragment met vergelijkbare 

decoratie is in de eerste kwart 13e eeuw gedateerd.65 Dit komt overeen met het baksel 

en het voorkomen van penseeldecoratie in zijn algemeenheid.66 Ander keramisch 

vondstmateriaal ondersteunt deze datering.

  
v. spoor spoortype voorwerp datering herkomst

4.3 3 geul Pi-pot 900-1250 Pingsdorf

13.1 41 paalkuil Pi-pot 1050-1260 Pingsdorf

22.1 86 depressie Pi-pot 1050-1260 Pingsdorf

30.1 95 greppel Pi-pot 900-1140 Pingsdorf

382.2 639 waterput Pi-pot 1200-1225 Zuid-Limburg

47.1 194 paalgat Pi-amf 900-1160 Pingsdorf

287.1 512 waterput Pi-amf 900-1180 Pingsdorf

339.1 572 kuil Pi-amf 900-1160 Pingsdorf

426.2 663 greppel Pi-amf 1120-1260 Pingsdorf

385.1 585 vlek pi-bek 960-1070 Pingsdorf

358.2 632 kuil Pi-kog 900-1180 Pingsdorf

Enkele andere Zuid-Limburgse fragmenten zijn voorzien van een afdekkende engobe/

sliblaag (v.199.1 en v.249.4). Deze kunnen na het eerste kwart van de 13e eeuw en later 

worden gedateerd.67 Te midden van het in Pingsdorf en omgeving geproduceerde 

aardewerk zijn fragmenten die op basis van hardheid en uitvoering waarschijnlijk laat 

dateren (onder andere v.122.2 & v.202.1). Er is ook een enkele scherf (v.417.2) proto-

steengoed-kan voorzien van een engobe. Deze kan in de 13e, begin 14e eeuw geplaatst 

worden.68

65  Binnen de periode-indeling van de typochronologie is dit II. Zie Bruijn 1964, afb. 41 nr. 7.
66  Bruijn 1965; Stoepker 2011.
67  Vanaf periode III en later komen met engobe geglazuurde Pingsdorf en later proto-/bijna steengoed baksels 

voor. Zie Bruijn 1965 en Stoepker 2011, 59-61
68  Hoewel de scherf uit een greppel komt (S645) betreft dit waarschijnlijk een intrusie van de afdekkende laag 

Figuur 7.4 
Een bijna complete Zuid-Limburgse tuitpot 
uit 1200-1225 (v.382.2) (foto: M.E. Hemminga/
tekening: P. van den Helm). Schaal 1:4.

Tabel 7.1 
Aangetroffen Pingsdorfvormen met datering 
en herkomst.
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Naast de diverse importaardewerksoorten uit het Vorgebirge zijn ook 79 scherven uit 

het Maasland tussen Namen en Luik aanwezig. Het Maaslands aardewerk staat ook 

bekend als Andenne-aardewerk. Het Andenne-aardewerk omvat echter hoofdzakelijk 

de volle middeleeuwen.69 De andere productieplaatsen zoals Namen en Huy zijn al 

actief in de 9e eeuw.70 In Nederlandse vondstcontexten verschijnt het in de 10e eeuw. 

Hoewel er regionaal verschillen zijn, lijkt de grootschalige import rond het midden 

van de 13e eeuw op te houden. In beperkte mate komt het Maaslands aardewerk voor 

tot in de eerste helft van de 14e eeuw.71 In de regio van het Rivierenland zijn kleine 

hoeveelheden van dit aardewerk aanwezig in Ottoonse perioden. Een vroege datering 

voor dit materiaal is dus niet uitgesloten.

Van de 79 fragmenten kunnen er 40 niet scherp gedateerd worden. 39 fragmenten 

kunnen echter in de volle middeleeuwen, in het laatste kwart van de 12e - eerste helft 

van de 13e eeuw geplaatst worden. Dit op basis van het baksel en uitvoering van de 

fragmenten en de aanwezigheid van kannen (Figuur 7.5). Deze vorm komt met name 

op vanaf de laatste kwart 12e eeuw.72

7.5 Volle middeleeuwen (1050-1250)

Paffrath
Handgevormd blauwgrijs aardewerk uit Paffrath is met 130 fragmenten vertegen-

woordigd. Het hoogtepunt van import ligt in de 11e en 12e eeuw. Begin 13e eeuw 

verdwijnt het uit de aardewerkassemblages. Mogelijk is het mede door de opkomst 

van Elmpt-aardewerk van de markt verdwenen; het is echter niet uitgesloten dat 

Elmpt simpelweg Paffrath vervangt, zodra de grootschalige productie van deze 

laatste ophoudt.73 Daarnaast zijn er meer productieplaatsen van dit aardewerkbaksel 

dan alleen de naamgever Paffrath. Onder andere in Pingsdorf is dit aardewerk ook 

geproduceerd. Ook is opvallend dat bij enkele vindplaatsen in West-Nederland nog 

redelijk grote percentages Paffrath aanwezig zijn, nadat de productie in Paffrath zelf 

(S5020) ter plaatse. In deze laag is een tweede bijpassende scherf aangetroffen (v.344.2).
69  Borremans & Warginaire 1966; Bult 2017.
70  Giertz 1996.
71  Er zijn aanwijzingen voor een tweedeling. In oostelijk Nederland komt Maaslands aardewerk voor tussen 

900-1050, terwijl in westelijk Nederland de piek tussen 1100 1250/1350 ligt. O.a. Mittendorf en Berends 2012; 
Verhoeven 2009 en www.deventersysteem.nl.

72  Verhoeven 2009, 35.
73  Verhoeven 2011, 146.

Figuur 7.5 
Een deel van een oranje-roze kan van 
Maaslands of Andenne-aardewerk (v.386.3) 
(foto: M.E. Hemminga). Schaal 1:2.
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waarschijnlijk is opgehouden.

Als gekeken wordt naar verspreiding en aangetroffen percentages van Paffrath 

binnen de aardewerkassemblages zijn er grote verschillen. Vindplaatsen met grotere 

aantallen en vindplaatsen met kleinere aantallen komen op relatief korte afstand van 

elkaar binnen regio’s voor. Desondanks zijn er wel trends te herkennen.74 Verhoeven 

heeft vier fasen onderscheiden: een vroege fase (950-1050) met beperkte import, een 

tweede fase (1050-1125), een derde fase (1125-1150/1175), en een slotfase (1175-1225).75 

Op basis van het materiaal, contexten en het opgegraven areaal van de vindplaats in 

Ommeren is het (nog) niet mogelijk om de fasering betrouwbaar toe te passen.76 Als 

naar het gehele complex gekeken wordt, blijf het aandeel Paffrath met 16% iets achter 

bij het beeld van de tweede en derde fase, waarin het 20% tot 50% van het aardewerk 

uitmaakt.77 Voor de begin- en slotfase zijn geen landelijke getallen bekend, maar bij de 

individuele vindplaatsen ligt dit voor de vroege fase op slechts enkele procenten.78

74  Verhoeven 2011.
75  Door Verhoeven wordt opgemerkt dat de 11e eeuw moeilijk goed in beeld te krijgen. De scheiding op 1050 is 

daarom arbitrair. Verhoeven 2011, 143.
76  Het aardewerk zelf bevat te weinig kenmerken voor scherpere dateringen. Aangezien slechts een deel van 

de nederzetting is opgegraven, is het niet mogelijk om binnen de nederzetting een relatieve datering en 
resolutie van de verschillende structuren en zones te verkrijgen voor een fasering en vergelijking.

77  Gebaseerd op 130 van 779 scherven. Duidelijk vroeger en later daterende scherven zijn hieruit gefilterd om 
de verhouding binnen de looptijd van het aardewerk te kunnen bepalen. Indien men er van uitgaat dat in de 
vroege fase geen noemenswaardige aantallen Paffrath aanwezig zijn en het andere materiaal uit deze fase 
weggelaten wordt komt het aandeel Paffrath op 20% uit. Daarmee zou Ommeren binnen het beeld voor de 2e 
en 3e fase passen. Dit is echter slechts indicatief, omdat maar een deel van de vindplaats opgegraven is.

78  Verhoeven 2011.

Figuur 7.6 
Blauwgrijze kan van Elmpt-baksel, type bg-
kan-3 (v.310.2) (tekening: P. van den Helm).
Schaal 1:2.
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Er zijn alleen kogelpotten onderscheiden en geen (herkenbare) fragmenten van 

kogelpotten met de haakoren. Hoewel er meerdere randtypen aanwezig zijn, zijn 

er slechts twee fragmenten met een scherp dakvormige rand (v.288.2 en v.329.1). 

Dit randtype wordt geassocieerd met ruwweg de slotfase. In combinatie met het 

schijnbaar ontbreken van de ook later daterende haakoorkogelpotten  pleit dit voor 

een voorzichtige datering van het aangetroffen Paffrath-aardewerk in de tweede en 

derde fase: van de (arbitraire grens) midden 11e eeuw tot in derde kwart 12e eeuw.79

Elmpt-aardewerk
De andere groep blauwgrijze baksels is het Elmpt-aardewerk. Deze groep is met 36 

fragmenten vertegenwoordig en komt voor vanaf 2e helft 12e tot de 15e eeuw. Ook 

dit grijs handgevormde aardewerk heeft een witte kern met grijs oppervlak, maar 

gelaagdheid en een metallic glans zoals bij Paffrath-aardewerk ontbreekt. Over 

het algemeen is het ook dikwandiger dan Paffrath en komen andere vormen zoals 

grote(re) voorraadpotten voor. Diverse fragmenten van voorraadpotten zijn dan ook 

aanwezig (onder andere in v.31.2, v.258.1 en v.398.1). Er zijn ook andere vormen zoals 

kannen, een schaal (v.252.1) en een kom (v.9.1) aanwezig. Van één bg-kan-3 (v.310.2) 

is een redelijk groot deel van de hals en schouder bewaard (Figuur 7.6). Dit type komt 

voor in de periode van de 13e tot eerste helft 14e eeuw. Vermeldenswaardig is een 

bodemfragment met een ingekrast merkteken (v.399.4). Waarschijnlijk is het een N of 

een Z. De betekenis is onduidelijk.

Tien fragmenten blauwgrijs aardewerk konden niet met zekerheid aan een 

productieplaats toegeschreven worden. Opvallendste fragment hierbij is een 

randfragment van een kogelpot met wit/grijze kern (v.39.2). Mogelijk betreft het een 

kogelpot gemaakt van tertiaire klei en is het daarmee een import. Het is echter een 

klein fragment wat de determinatie onzeker maakt.80

 

Kogelpot
Ruim 250 scherven dateren van na de Ottoonse tijd of kunnen niet scherp gedateerd 

worden. Over het algemeen zijn de fragmenten fijn of matig fijn gemagerd met kwarts 

of zand. Magering met schelpen en grof kwarts/steengruis komt niet of nauwelijks 

voor. Hoewel het merendeel van de scherven reducerend gebakken, grijs aardewerk 

betreft, zijn er ook enkele van oxiderend gebakken aardewerk met een kenmerkende 

rode kleur vertegenwoordigd (onder andere v.427.3). Voor het merendeel betreffen 

de herkende vormen kogelpotten. Slechts één kogelpot is redelijk compleet, 

(v.308.2/v.324., Figuur 7.7) aangetroffen in een kuil (S564). De kogelpot is van een 

donker baksel met een oranjerode kern en met matig grof zand gemagerd. De pot 

is hard gebakken en relatief bros daardoor. De rand lijkt enigszins op een kp-kog-14. 

Vergelijkbare exemplaren zijn in Hartel - West bij Rotterdam aangetroffen.81 De 

kogelpot kan vanaf de 12e eeuw gedateerd worden.

Naast de kogelpotten zijn ook twee kannen (v.398.4 en v.410.1) aanwezig. Eén van de 

kannen (v.410.1) is mogelijk van het type kp-kan-4. Dit type is te plaatsen in de 13e-  

eerste helft 14e eeuw. Van de andere kan (v.398.4) kon geen type bepaald worden.

79  De Paffrath-kogelpotten met haakoren zijn niet aangetroffen in het materiaal van de ovens bij Paffrath e.o. 
Deze vorm blijkt in Pingsdorf e.o. geproduceerd te zijn. Op basis van het vondstmateriaal is deze vorm ruw-
weg in de tweede helft 12e eeuw daar geproduceerd (Sanke 2002).

80  Daarnaast werden dit type kogelpot ook in Elmpt en Paffrath geproduceerd. Deze kogelpotten hebben allen 
niet het typische baksel van deze pottenbakkersplaatsen. Bult 2017, 74.

81  Pers. Mededeling E.J. Bult.
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Gedraaid grijsbakkend aardewerk is waarschijnlijk een doorontwikkeling vanuit het 

kogelpotaardewerk. Vroege varianten van grijsbakkend aardewerk komen naast 

kogelpotaardewerk voor en het onderscheid tussen randfragmenten van  gedraaide 

kogelpot en grijsbakkend kan erg klein zijn. Baksels en uitvoering van de aangetroffen 

fragmenten doen niet allemaal even verfijnd aan, waardoor het niet is uit te sluiten dat 

het deels om late kogelpotbaksels gaat (bijvoorbeeld v.334.1).

Vermeldenswaardig is een beker (v.250.6) die in de eerste helft van de 14e gedateerd 

kan worden. Hoewel het profiel niet compleet is, gaat hier waarschijnlijk om een 

exemplaar van type g-bek-2.

Aan het einde van de volle middeleeuwen verschijnt zoals eerder geschreven het 

proto-steengoed, een tussenfase tussen het Pingsdorf-aardewerk en het ‘echte’ 

steengoed dat eind 13e, begin 14e eeuw verschijnt. Van deze keramieksoort zijn slechts 

zeven fragmenten, onder andere van een kan (v.378.2) gezien.

7.6 Late middeleeuwen (1250-1500) en post-middeleeuwen

Enkele fragmenten kunnen in de late middeleeuwen worden gedateerd. Het gaat om 

bijna steengoed, ongeglazuurd steengoed en een  witbakkend fragmentje.

Van de afsluitende en deels geroerde bodemlagen is het vondstmateriaal in een korte 

scan bekeken voor een indruk. In deze lagen ligt de nadruk meer op de 13e en eeuw en 

later. Gezien zijn onder andere Maaslandse kannen met worstoren en het gedraaide, 

al dan niet voorzien van loodglazuur, roodbakkende aardewerk. Aangezien dit 

jongere materiaal dus praktisch niet in het sporenniveau voorkomt, zal de vindplaats 

waarschijnlijk relatief onverstoord zijn. Het materiaal uit de lagen bevat dan ook weinig 

aanvullende informatie voor de beeldvorming van het complex uit de nederzetting.

7.7 Bouwkeramiek en verbrande klei

Er zijn 363 fragmenten verbranden klei en bouwkeramiek aangetroffen, met een 

totaalgewicht van 9677 g (Tabel 7.2). 

Figuur 7.7 
Kogelpot (v.308.2/v.324.1) (Foto: M.E. 
Hemminga/tekening: P. van den Helm).
Schaal 1:4.
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vorm specifiek aantal gewicht (g)

baksteen rood 12 3081

oranje-rood 9 3686

dakpan rood 5 341

oranje-rood 1 30

bruin 1 193

plavuis rood 5 185

pleisterwerk wit 2 53

tegula 1 178

tegula/dakpan 2 82

weefgewicht 12 397

verbrande klei 313 1451

totaal 363 9677

7.7.1 Bouwkeramiek

Het meeste bouwmateriaal bestaat uit baksteenfragmenten. Twaalf fragmenten 

hebben een rode kleur, de overige negen fragmenten zijn oranje-rood. Van slechts 

enkele fragmenten baksteen konden maten genomen worden, veelal alleen de dikte. 

V.44.1 (uit greppel S184) betreft een bijgehakte, mogelijk hergebruikte kloostermop. 

Het resterende deel meet 20x13,5x7 cm. Voor het meeste baksteen is een datering 

in de late middeleeuwen of Nieuwe tijd waarschijnlijk. Het materiaal is uit tien 

verschillende contexten verspreid over het onderzoeksgebied verzameld. Het lijkt dan 

ook niet waarschijnlijk dat het afkomstig is van een bakstenen gebouw op het terrein. 

V.267.3 betreft mogelijk een fragment Romeins bouwmateriaal.

Dakpanfragmenten komen voor in het rood, oranje-rood en bruin; het materiaal lijkt 

uit de Romeinse tijd te dateren met onder andere fragmenten tegula. Er zijn twee 

losse fragmenten pleisterwerk aangetroffen (v.61.2 en v.227.5). Op een hardgebakken 

verbrand oppervlak is een wit-grijs (kalk?)pleisterwerk aangetroffen. 

7.7.2 Verbrande klei

Onder het verbrande klei zijn een paar fragmenten van weefgewichten of 

netverzwaarders gevonden: v.95.1, 118.1 (Figuur 7.8), v.327.3 en v.329.2. Het meest 

complete exemplaar heeft een diameter van 7 cm, een dikte van ruim 3 cm en een 

doorboring met een doorsnede van 2 cm.

Van een klein dunwandig fragment (v.161.4) is de functie onbekend. Het voorwerp is 

dunner dan het meeste aardewerk en aan de binnenzijde zijn stro-indrukken te zien. 

Het lijkt erop dat een dunne kleilaag om iets heen gevouwen is en vervolgens verbrand 

of gebakken is.

Tabel 7.2 
Determinatietabel verbrande klei en 
bouwkeramiek.

Figuur 7.8 
Weefgewicht of netverzwaarder (v.118.1) 
(foto: M.E. Hemminga).  Schaal 1:2.
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Drie fragmenten (v.57.2, v.180.1 en v.128.1), verzameld uit drie verschillende sporen, 

zijn mogelijk van een oven geweest. Deze zijn grotendeels versinterd. Het gaat echter 

maar om een paar fragmenten en er zijn geen sporen van verglazing. Het is dus ook 

goed mogelijk dat het om resten gebakken klei van een haardplaats handelt. Een 

uitzondering is een klein sterk verglaasd fragment (v.417.1). Aangezien de vondsten 

over meerdere werkputten verspreid zijn, is het niet mogelijk om harde conclusies te 

trekken.

Een apart fragment is een grote brok baksteen of verbrande klei (v.170.1) met twee 

grote takindrukken, diameter ca. 3 cm. De onregelmatige vorm lijkt een doorboring 

en gebruik als spitsteun uit te sluiten. Desondanks lijkt het erop dat de brok onderdeel 

uitmaakte van een constructie om iets te verankeren.

Op veel fragmenten zijn tak en/of stro-indrukken te zien. Er is geen duidelijk 

vlechtwerk herkend, maar de fragmenten waren daarvoor eigenlijk ook te klein. Een 

mogelijke uitzondering is v.170.1, met twee duidelijke tak- of twijgafdrukken die elkaar 

lijken te gaan kruizen/omvlechten. V.161.4 is ook vermeldingswaardig aangezien het 

lemen oppervlak bij of voor verbranding (bakken) in stro gedrukt was. De afdruk van 

het stro is bewaard gebleven. Het oppervlak is niet beroet en dus waarschijnlijk niet 

direct in contact met vuur gekomen. Mogelijk betreft het hier een verpakkingsmateri-

aal of isolering om iets te beschermen tegen direct contact met vuur.

7.8 Conclusie en aanbeveling

Het bestudeerde aardewerk dateert ruwweg uit de 8e tot en met de 14e eeuw (Figuur 

7.9). In de depressie is een relatief grote hoeveelheid aardewerk aangetroffen dat 

specifiek in deze periode gedateerd kan worden. In de 9e eeuw lijkt het terrein niet 

(intensief) gebruikt. Aan het einde van de 9e en met name de 10e eeuw verandert dit, 

met het verschijnen van Hunneschans-aardewerk en drie-laagjes-kogelpot. De lange 

doorlooptijd van kogelpotaardewerk in zijn algemeenheid, Pingsdorf-aardewerk en 

het Blauwgrijze baksel van Paffrath, maken het lastig om tot een goede fasering in 

de daarop volgende periode te komen. Grof gemagerde kogelpot is indicatief voor de 
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Figuur 7.9 
Percentages van de aangetroffen baksels. De 
onbekende en latere aardewerksoorten zijn 
gegroepeerd in Overig.
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periode vóór de 11e eeuw. Paffrath kan eind 10e eeuw al aanwezig zijn, maar vooral 

in de 11e en 12e eeuw. Pingsdorf komt in de 10e tot in de 13e eeuw voor, net zoals 

Maaslands wit aardewerk. De aanwezigheid van een ander blauwgrijs baksel, Elmpt en 

wat proto-/bijna steengoed wijzen weer op de late 12e en met name de 13e eeuw. Het 

praktisch ontbreken van later aardewerk zoals “echt” steengoed en loodgeglazuurd 

roodbakkend aardewerk toont aan dat de (bewonings)activiteiten in het begin van de 

14e eeuw tot een einde zijn gekomen.

Een goede vergelijking met de naburige vindplaatsen zoals Tiel - Randwijk, Tiel - 

binnenstad82, Maurikse Wetering in Buren83 en Huis Malburg in Kerk-Avezaath84 is 

lastig, omdat het aardewerk in Ommeren redelijk gefragmenteerd is en een lange 

periode omvat. Aangezien slechts een deel van de nederzetting is opgegraven, is een 

goede fasering van de totale bewoningsperiode (nog) niet mogelijk. De genoemde 

vindplaatsen omvatten slechts een deel van deze periode. Uitzondering hierop is Tiel 

waar door Verhoeven op basis van de uitwerking van de verschillende vindplaatsen 

een beeld voor een vergelijkbare periode te verkrijgen is.85 Kanttekening hierbij is wel 

dat het onderzoek in Tiel gericht was op het jaar 1000. Bij de vergelijking van de twee 

complexen valt op dat het aandeel kogelpot en Paffrath in Ommeren een stuk hoger 

ligt, terwijl Badorf en Pingsdorf relatief minder voorkomen. De verschillen tussen 

Tiel en Ommeren laten zich goed verklaren: Tiel onderscheidt zich als handelsplaats 

immers van Ommeren.

In algemene zin laat een vergelijking met de verschillende vindplaatsen geen grote 

wezenlijke afwijkingen ten opzichte van het standaardbeeld van de regio zien. Op basis 

van het aandeel kogelpotaardewerk wordt duidelijk dat Ommeren waarschijnlijk eerder 

een lokaal georiënteerde nederzetting is geweest dan een handelsplaats zoals Tiel. Het 

aandeel importaardewerk is met ca. 60% in verschillende baksels echter niet klein. 

Het incomplete beeld van de slechts ten dele opgegraven nederzetting enerzijds en  de 

problematiek van het Ottoonse en volmiddeleeuwse aardewerk anderzijds verhindert 

om een goede, scherpe fasering aan te brengen. Voor toekomstig (aardewerk)

onderzoek van de (rest van de) nederzetting is het daarom aan te raden de resultaten 

van dit onderzoek en het voorgaande proefsleuvenonderzoek te integreren en 

vervolgens opnieuw te vergelijken met andere vindplaatsen. De verwachting is dat 

men op basis van nieuwe materiaalstudies van een completer complex  alsnog inzicht 

kan krijgen in de interpretatie en fasering  van de nederzetting.

82  Berendsen 2018 gebaseerd op Oudhoff, et al. 2013.
83  Berendsen 2018.
84  Oudhof et al. 2000.
85  Berendsen 2018 gebaseerd op Oudhoff, et al. 2013.
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8 Natuursteen

S. Knippenberg

8.1 Inleiding

Ondanks dat de steentijd al lang voorbij is, blijft natuursteen als grondstof voor 

werktuigen nog steeds een rol spelen in de middeleeuwen. Vooral bij het vermalen 

van voedselgewassen en het slijpen van het metalen gereedschap werden stenen 

werktuigen nog veelvuldig gebruikt. Een groot verschil met de prehistorie is het 

benutten van steen als bouwmateriaal. Deze traditie werd met de komst van de 

Romeinen geïntroduceerd en gedurende de middeleeuwen vooral in stedelijke context 

voortgezet. 

De opgraving te Ommeren - De Kroonheuvel heeft dan ook een significante 

hoeveelheid steenmateriaal opgeleverd. Het gaat om meer dan 350 stenen met 

een gezamenlijk gewicht 109,5 kg. Verreweg het grootste deel hiervan is aan de 

middeleeuwse bewoning toe te schrijven. Ca. 88% is in middeleeuwse sporen 

aangetroffen en daarnaast past het meeste materiaal (11%) uit de afdekkende 

bodemlagen goed bij het middeleeuwse materiaal. Slechts 1% komt uit sporen met 

een jongere datering. Binnen de middeleeuwse sporen hebben twee contexten een  

grote hoeveelheid materiaal opgeleverd. Uit de depressie in de crevassekolk (S198) 

komt 30% en uit de restgeul (S3) komt 10% van het materiaal. Bij de overige sporen 

gaat het om geringe hoeveelheden, nergens uitstijgend boven 5%. 

Al het materiaal is gescand. Van het materiaal uit de middeleeuwse grondsporen en 

afdekkende bodemlagen zijn alle werktuigen, bewerkte en geïmporteerde stenen 

individueel beschreven op een reeks variabelen, te weten: steensoort, artefacttype met 

eventueel subtype, grondvorm, grootteklasse en gewicht. Van complete zijdes is een 

maat genomen. Vaak bestaan natuursteenassemblages voor een groot deel uit door 

verbranding dan wel verhitting gemodificeerde stenen, vaak geïnterpreteerd als kook- 

dan wel haardstenen. Om hiervan een globaal inzicht te krijgen, zijn van alle rolstenen 

zonder sporen van bewerking dan wel gebruik alleen de grootteklasse genoteerd en 

eventuele sporen van thermische modificatie.

Uiteindelijk zijn 122 stenen items volgens de uitgebreidere methode beschreven en zijn 

179 rolstenen kort beschreven. Daarbij zijn alle stenen als één item geteld, waarvan kon 

worden vastgesteld dat de breuk aan post-depositionele processen te wijten was. Een 

dergelijke breuk zegt niets over handelingen in het verleden, maar over processen die 

na achterlating, depositie of afdanking hebben plaatsgevonden, zoals fragmentatie 

door verwering in de bodem of fragmentatie bij het lichten van materiaal uit de 

grond. Dit had met name impact op het tefriet dat in sommige gevallen in meerdere 

fragmenten uiteen was gevallen.

Analyse van het natuursteen kan een bijdrage leveren aan het beantwoorden van de 

onderzoeksvragen 11, 13, 15, 17 en 18 uit het PvE.

8.2 Steensoorten en hun herkomst

Het steenmateriaal kan in steensoort en herkomst grofweg in drie groepen verdeeld 

worden. In aantal bestaat het meeste materiaal uit secundair gesteente, dat wil zeggen 

steen dat uit zijn oorspronkelijke context (waarin het gevormd) is geërodeerd en door 
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natuurlijk transport aan mechanisch verwering onderhevig is geweest. Dit materiaal 

bestaat uit rolstenen, die een divers palet aan steensoorten omvatten. Herkend 

zijn zandsteen, kwartsitische zandsteen, kwartsiet, kwarts, vuursteen en andere 

vormen van kiezelgesteentes. Dit zijn allemaal steensoorten die men als rolsteen kan 

aantreffen in de grindrijke rivierafzettingen van Rijn en Maas.

Dichtstbijzijnde ontsluitingen van deze grindrijke afzettingen zijn de stuwwallen nabij 

Rhenen. Deze liggen hemelsbreed nog geen 4 km van de vindplaats. Deze stuwwallen 

bestaan uit door het gletsjerijs van de voorlaatste ijstijd omhooggestuwde grindrijke 

rivierafzettingen van Rijn en Maas.86 Naast ontsluitingen van deze rivierafzettin-

gen wordt een groot deel van de zuidflank van de stuwwal nabij Rhenen afgedekt 

door sandr-afzettingen van de Zuid-Veluwe.87 Sandr-afzettingen, vallend onder de 

bredere benaming  van glaciofluviale ((peri-)fluvioglaciale) afzettingen (Formatie van 

Drenthe), zijn spoelzandvlakte/-waaier afzettingen, die voor het front van een ijskap 

of een gletsjer door ijssmeltwater gevormd zijn.88 Door deze genese bestaan de sterk 

grindhoudende sandr-afzettingen uit de gestuwde terrasafzettingen van de stuwwal 

(Rijngrind met kleine component Maasgrind) met een kleine bijmenging van het 

noordelijke moreen materiaal (ca. 5%).89 Over een lange strook bevinden deze sandr-

afzettingen zich min of meer aan het oppervlak en kan gesteentemateriaal op plaatsen 

van boomvallen of steilkanten van dalen zijn verzameld.

Naast deze rolstenen bestaat het overige materiaal uit geïmporteerde gesteentes. 

Hierbij is een tweedeling te maken. Een kleine groep kan gezien worden als 

hergebruikt Romeins materiaal en een meer significante groep als daadwerkelijk door 

de middeleeuwse bewoners van Ommeren via ruilhandel verkregen werktuigen. Onder 

het Romeinse materiaal bevinden zich typische steensoorten, die voornamelijk als 

bouwmateriaal door de Romeinen zijn benut. Hiertoe behoren tufsteen, verschillende 

variëteiten kalksteen, leisteen en een zandsteenvariëteit.

Dit materiaal is vermoedelijk van nabij gelegen Romeinse vindplaatsen verzameld waar 

steenbouw is toegepast. Dit is een veelvoorkomende praktijk in de middeleeuwen.90 

Met de val van het Romeinse rijk, verdwijnt ook veel van de grootschalige mijnbouw en 

daarmee de samenhangende handelsnetwerken, via welke veel grondstoffen verspreid 

raakten. Zo lijkt het gehele netwerk van bouwmaterialen te verdwijnen. 

Doordat men hiervan was afgesneden, was men voor veel gesteentes weer 

aangewezen op wat de lokale omgeving te bieden had. In het gesteentearme Midden- 

en West-Nederland vormden verlaten Romeinse militaire en civiele centra, waar 

steenbouw was toegepast, uitgelezen plekken waar dit schaarse goed verzameld 

kon worden. Men ziet dan ook dat bij veel vroege middeleeuwse nederzettingen in 

de buurt van oude Romeinse centra, zoals bijvoorbeeld Rijnfront – Oegstgeest en 

Dorestad, veel hergebruikt Romeins bouwmateriaal is aangetroffen.91 In het geval van 

Ommeren, is het lastig exact aan te geven waar precies het materiaal is verzameld, 

aangezien in de omgeving weliswaar veel Romeinse vindplaatsen voorkomen; echter 

weinige die goed onderzocht zijn. Dichtstbijzijnde sites waar stenen bouwmateriaal is 

aangetroffen, betreffen Tiel - de Hoge Hof92 op ca. 4 km ten zuidwesten en Kesteren - 

de Hoge Woerd93 op ca. 4 km ten oosten van Ommeren - De Kroonheuvel. 

Nemen we de steensoorten van deze hergebruikte materialen nader onder de 

86  Berendsen 2004.
87  Koster 2019; Van Maarleveld 1951. 
88  Koster 2019.
89  Koster 2019.
90  Zie bijv. H. Kars 1982; Knippenberg 2008, in voorbereiding.
91  H. Kars 1982; Knippenberg 2006, 2008, in voorbereiding.
92  Schuuring et al. 2018; 
93  Willems 1981, 98.
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loep, dan kan de aangetroffen tufsteen als de typische Römer tufsteen bestempeld 

worden.94 Onder de kalksteen is voornamelijk donkergrijze kolenkalk aanwezig, 

weliswaar sterk variërend in relatieve hoeveelheid fossielen. Deze kalksteen, vaak ook 

wel aangeduid als Maassteen of Namense steen, is gedurende de Romeinse tijd langs 

de Maas in centraal België geëxploiteerd, waar veel ontsluitingen van dit materiaal 

liggen. Daarnaast komt ook een bioclastische kalksteen voor.95 Deze bestaat uit een 

dichte pakking van op elkaar gestapelde hoekige clasts (waarschijnlijk fossielfragmen-

ten), die bijeengehouden wordt door een cement van fijne kalk (micriet). Vermoedelijk 

is deze kalksteen tijdens de Romeinse tijd vanuit Noordwest-Frankrijk geïmporteerd.   

Onder het zandsteen bevindt zich een fijnkorrelige variëteit, die vermoedelijk van 

Paleozoïsche ontsluitingen uit de Ardennen afkomstig is.96 

Ten slotte bevindt zich onder de wetstenen een typologisch in de Romeinse tijd te 

dateren exemplaar.97 Naast kenmerkende visgraat versiering is het werktuig ook van 

een donkergrijze (kwarts)schist met glimmers vervaardigd (Figuur 8.1). Dit materiaal 

komt veelvuldig voor onder dit type Romeinse wetsteen.98 In de Duitse literatuur 

wordt over Tonschiefer dan wel Kieselschiefer gesproken.99 Petrografisch onderzoek 

heeft aangetoond dat dit materiaal vermoedelijk uit het Taunusgebergte in de 

omgeving van Kaub aan de Rijn afkomstig is. Glimmerrijke varianten komen ook voor 

in de Ardennen.100 Deze laatste herkomst lijkt, gezien het verspreidingspatroon van 

deze wetstenen binnen met name vindplaatsen langs de Rijn, minder voor de hand te 

liggen.101     

In relatie tot deze hergebruikte Romeinse bouwmaterialen en andere Romeinse 

steensoorten dient nog een kanttekening geplaatst te worden bij de herkomst 

van de aan het begin van deze paragraaf besproken rolstenen. Net als de typische 

Romeinse geïmporteerde bouwmaterialen, werden ook rolstenen in de funderingen 

van Romeinse steenbouw toegepast. Het is dus goed mogelijk dat de bewoners 

van Ommeren bij het bezoeken van de verlaten Romeinse vindplaatsen naast de 

bovengenoemde gemijnde steensoorten ook rolstenen hebben verzameld. Duidelijke 

aanwijzingen hiervoor in de vorm van mortelresten op de rolstenen zijn echter niet 

aangetroffen. Dit geldt trouwens ook niet voor de gemijnde Romeinse materialen. Dit 

maakt het moeilijk, mede door de afwezigheid aan documentatie over de gebruikte 

steensoorten binnen de nabijgelegen Romeinse vindplaatsen met steenbouw, om te 

bepalen hoeveel rolstenen op deze naburige sites zijn verzameld en hoeveel er van de 

stuwwallen nabij Rhenen afkomstig zijn.

Ondanks hun exotische herkomst zijn dus veel stenen vermoedelijk in de lokale 

omgeving verzameld. Er is echter één exotische steensoort vertegenwoordigd, 

die gedurende de vroege middeleeuwen nog veelvuldig verhandeld werd. Dit is het 

poreuze tefriet, gebruikt als grondstof voor maalstenen.102 Een structureel hergebruik 

van Romeins materiaal is voor dit materiaal zeer onwaarschijnlijk, aangezien het sterk 

verweerd en daardoor minder geschikt is voor een dergelijk hergebruik. Daarnaast 

laat ook typologische bestudering van de maalstenen zien dat de middeleeuwse 

schijven vaak niet alleen dunner, maar ook groter in diameter zijn dan hun Romeinse 

voorgangers. Vooral dit laatste geeft al aan dat hergebruik als maalgereedschap niet 

94  H. Kars 1982; Slinger et al. 1980; 
95  Volgens de classificatie van Dunham 1962 gaat het hierbij om een packstone, een steen waarbij de clasts 

raken elkaar. 
96  Hiddink & Dreesen 2014; H. Kars 2011.
97  Lanting 1974.
98  Haberey 1941; Haupt 1979; Lanting 1974. 
99  Haberey 1941; Haupt 1979; Lanting 1974. 
100  Melkert 2012.
101  Zie Lanting 1974.
102  Kars 1980.
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plaatsvond. Net als bij het Romeinse tefriet, blijven voor het middeleeuwse tefriet 

de natuurlijke voorkomens nabij Mayen de belangrijkste bronnen voor dit vesiculaire 

lavagesteente.103 

8.3 Werktuigen en overige artefacten

8.3.1 Maalsteengereedschap

Maalgereedschap vormt de voornaamste werktuigcategorie binnen het lithisch 

materiaal van Ommeren. De steensoort tefriet is uitsluitend geassocieerd met dit 

type werktuig. Van 50 items kon worden vastgesteld dat het om fragmenten van 

maalstenen gaat, aangezien een van de vlakken duidelijk als maalvlak kon worden 

herkend. Daarnaast bevinden zich twaalf ondefinieerbare brokken onder het tefriet. 

Gezien de exclusieve associatie met het gebruik van maalsteen, ligt het voor de hand 

dat ook deze brokken onderdeel hebben uitgemaakt van maalstenen.

Onder de als maalsteen herkende fragmenten heeft verreweg het overgrote deel 

aan handmolenschijven toebehoord. Dit type maalgereedschap, waarbij twee 

ronde schijven tegen elkaar werden rondgedraaid, is het meest voorkomende type 

maalsteen in de Merovingische en Karolingische periode. Van zeven fragmenten kon 

worden vastgesteld dat ze aan de bovenliggende loperschijf hebben toebehoord, vier 

fragmenten komen van de onderliggende liggerschijf. De overige stukken zijn te gering 

van omvang om goed het onderscheid te kunnen bepalen. 

De dikte van schijven vertoont een aanzienlijke variatie van 1,9 cm tot 10,2 cm. De 

meeste schijffragmenten (ca. 59%) hebben een dikte tussen 3,0 en 4,8 cm, hetgeen 

gangbaar is voor de middeleeuwen.104 De dikkere schijf is mogelijk van een specifiek 

type handmolen afkomstig: de potkweern. Kenmerkend voor deze kleine handmolen 

is dat de flens van de ligger volledig de loperschijf omsluit. Van een vijftal schijven kon 

bij benadering de diameter bepaald worden. Deze ligt tussen 44 en 50 cm, hetgeen 

gangbare maten zijn voor middeleeuwse maalsteenschijven.105

Opvallend is dat bij veel van de schijven op het maalvlak nog de restanten van het 

scherpsel aanwezig was. Dit is het groevenpatroon op het maalvlak.106 Dit suggereert 

dat in deze gevallen de schijven niet uitputtend gebruikt zijn. Enkele schijven bezitten 

ook op de zijkanten nog parallelle groeven. Bij sommige schijven is ook de holte waarin 

de aandrijfstok werd geplaatst, aanwezig. Ook een opstaande rand rond het centrale 

gat is bij één schijf aangetroffen.

Ten slotte heeft één maalsteenfragment een grote knop; waarschijnlijk was dit het 

handvat waarmee deze schijf werd rondgedraaid. Het betreft hier dus een ander 

mechanisme dan bij de schijven met aandrijfholte het geval was.

8.3.2 Slijpgereedschap

Het slijpgereedschap vormt slechts een kleine werktuigcategorie. Onder het materiaal 

zijn twee wetstenen, een slijpblok en twee niet nader te classificeren slijpstenen 

herkend. Een van de twee wetstenen betreft het reeds genoemde Romeinse exemplaar 

met visgraatmotief vervaardigd op een donkergrijze schist en verzameld uit cultuurlaag 

S5020 (Figuur 8.1, v.363.2.8). Het gaat om een van de uiteindes van een staafvormige 

wetsteen. In de lengte resteert nog 6,8 cm. Het stuk heeft een rechthoekige doorsnede 

met afmetingen van 2,8 en 1,6 cm, waarbij de vlakken en zijkanten iets bollen en de 

103  Kars 1980.
104  E.A.K. Kars 2000, 2001.
105  E.A.K. Kars 2000, 2001.
106  Beek 2013.
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Figuur 8.1 
Wetstenen: v.363.2.7: slijpblok van rode zan-
dsteen (boven); v.363.2.8: fragment van een 
staafvormig exemplaar met visgraatmotief 
(midden); v.166.1: rolsteen gebruikt als wets-
teen (onder) (foto’s: M.E. Hemminga).
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hoeken afgerond zijn. Alleen op een deel van beide zijkanten resteert nog het typische 

visgraatmotief. Dit kwam oorspronkelijk over het gehele werktuig voor,107 maar is 

door langdurig gebruik op de meeste delen verdwenen. Langdurig gebruik wordt ook 

gesuggereerd doordat het werktuig sterk dunner wordt aan de kant dat oorspronkelijk 

het middendeel van de wetsteen vertegenwoordigde. Mogelijk is de breuk binnen dit 

deel hier ook aan te wijten

Het andere exemplaar betreft een langgerekte iets onregelmatig gevormde 

kwartsieten rolsteen met een min of meer ronde doorsnede (4,0 bij 3,8 cm), gebruikt 

als wetsteen en verzameld uit de depressie S198 (Figuur 8.1, v.166.4.1). Van dit 

werktuig resteert nog meer dan de helft (9,9 cm). Het bezit duidelijk een door wetten 

afgesleten oppervlak en ook hier versmalt het richting één uiteinde sterk, duidend op 

langdurig dan wel intensief gebruik. Binnen dit smallere deel is het werktuig gebroken. 

Op het resterende uiteinde bevinden zich sterk gelokaliseerd ondiepe putjes, 

suggererend dat deze steen ook als klopsteen is benut.

Een eveneens uit de depressie S198 verzameld, kort (5,6 cm) en rechthoekig artefact 

met een bijna vierkant doorsnede van 2,9 x 2,4 cm kan als slijpblok bestempeld 

worden (Figuur 8.1, v.363.2.7). Het is vervaardigd van een typische middelgrove rode 

zandsteen, met een kleine fractie aan witte korrels. Ondanks dat het in omvang sterk 

overeenkomt met wetstenen zijn de gebruikte slijpvlakken sterk hol en bezit een 

van de vlakken een slijpgroef. Het werktuig was oorspronkelijk groter, maar men is 

het in zijn huidige fragmentarische vorm blijven gebruiken, getuige de afgeronde 

breukvlakken. Het stuk is volledig artificieel van vorm, echter in oorsprong zou het een 

rolsteen geweest kunnen zijn, aangezien dit type rode zandsteen is te vinden in de 

grindrijke afzettingen van de Rijn.

De resterende stukken betreffen twee fragmenten van slijpgereedschap die als gevolg 

van fragmentatie niet nader gespecificeerd kunnen worden. Ook de steensoorten, te 

weten zandsteen en kwartsitische zandsteen, zijn te weinig specifiek om ze nader te 

kunnen duiden.

8.3.3 Hamergereedschap

In vergelijking met het slijpgereedschap is er een redelijke hoeveelheid klopstenen 

aangetroffen, negen in totaal. In alle gevallen gaat het om rolstenen die zonder 

bewerking als werktuig zijn benut. Zandsteen is met vier exemplaren het best ver-

tegenwoordigd, gevolgd door kwartsiet (n=3) en kwartsitische zandsteen (n=2). Vier 

zijn compleet, de overige vijf zijn sterk gefragmenteerd. Er bestaat een behoorlijke 

variatie in de vorm van de rolstenen en locaties waar ze gebruikt zijn. Bij de meeste 

exemplaren duidt het geringe aantal putjes op een opportunistisch en weinig intensief 

gebruik. Dit geldt ook voor de hierboven besproken wetsteen die ook als klopsteen 

is benut. Bij de meeste zijn meerdere locaties op de steen benut: over het algemeen 

de uiteindes dan wel “hoekpunten” op de steen en in een enkele geval een taps 

toelopende zijkant. 

8.3.4 Gewichten

Onder het materiaal bevinden zich twee gewichten van tufsteen en een mogelijk derde 

exemplaar van kwartsiet. Dit soort gewichten worden wel vaker in middeleeuwse 

107  Zie Haberey 1941; Haupt 1979; Lanting 1974.
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Figuur 8.2 
Netverzwaarders v.66.1.1 
(boven), v.218.2.1 (mid-
den) en mogelijk gewicht 
v.102.1.1 (onder) (foto’s: M.E. 
Hemminga).
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context aangetroffen en men vermoedt dat ze zijn gebruikt als verzwaarders voor 

visnetten.108 Bij de eerste twee stenen gaat het om ellipsvormige artefacten met een 

vrijwel ronde doorsnede en een groef die centraal rondom het artefact is aangebracht 

(Figuur 8.2, v.66.1.1 en v.218.2.1). Eén van de exemplaren is verzameld uit de geul 

(S3) en de ander uit de depressie in de crevassekolk (S198). Deze gewichten kunnen 

op basis van deze vorm geclassificeerd worden als het type 2 zoals gedefinieerd door 

Henk Kars in zijn onderzoek van het lithisch assemblage van de vroegmiddeleeuwse 

nederzetting Dorestad.109 Bij één is de doorsnede rond, bij de ander half ovaal. 

Als grondstof heeft het Romeinse tufsteen gediend. Op basis van de gewichten 

zelf kan niet goed achterhaald worden om wat voor soort tufsteenartefacten het 

oorspronkelijk ging. Naast de twee gewichten hebben de opgravingen nog vier 

fragmenten tufsteen opgeleverd. Hieronder zit een fragment dat mogelijk op basis van 

vorm aan een gewicht kan worden toegeschreven, bij de andere stukken valt het niet 

te bepalen waar ze onderdeel van hebben uitgemaakt.

Het mogelijk derde gewicht, uit paalspoor S47, betreft een platte schijfvormige 

rolsteen van kwartsiet met een omvang van 6,4 x 6,0 x 1,0 cm (Figuur 8.2, v.102.1.1). 

Op de zijkanten is precies tegenover elkaar een kleine inkeping met een breedte van 

nog geen 0,4 cm aangebracht. Eén inkeping loopt tot 0,6 cm naar binnen, bij de ander 

gaat het niet verder dan 0,2 cm. Met behulp van deze inkepingen was het heel goed 

mogelijk om de platte rolsteen aan de hand van een touw ergens aan te verbinden. 

Hoewel bij de auteur geen Nederlandse vindplaatsen bekend zijn met dergelijke 

objecten, zijn vergelijkbare schijfvormige rolstenen met inkepingen wel van andere 

regio’s bekend, zoals het Caribische gebied.110 Daar worden ze als visnetgewichten 

geïnterpreteerd. 

Ten slotte bevindt zich een schijf van leisteen met een vergelijkbare diameter van 

6,3 cm en dikte van 0,7 cm binnen het assemblage. Gezien deze gelijkenis in vorm en 

omvang zou het ook om een visnetgewicht kunnen gaan. Het mist evenwel inkepingen 

en daarmee is het eerder  als  een halffabricaat gewicht te bestempelen.

8.3.5 Overig hergebruikt Romeins materiaal

Naast het tufsteen en de Romeinse wetsteen met visgraatmotief, heeft de opgraving 

nog enkele stukken hergebruikt Romeins materiaal opgeleverd. Het gaat om diverse 

kalkstenen, leistenen en zandstenen stukken. Al het materiaal is gefragmenteerd. Bij 

de zandstenen kan in een sporadisch geval nog vastgesteld worden dat de fragmenten 

afkomstig zijn rechthoekige bouwstenen. Bij het leisteen betreft het allemaal platte 

stukken, waarschijnlijk afkomstig van dakbedekkingsplaten. Bij kalksteen is het lastig 

te achterhalen om wat voor artefacten het oorspronkelijk ging; daarvoor zijn de 

aangetroffen stukken te gering in aantal en te fragmentarisch van karakter. 

De reden waarom dit materiaal te Ommeren is gebruikt, blijft ook onduidelijk. Er zijn 

geen aanwijzingen voor steenbouw of voor het gebruik als poer dan wel stutting van 

palen binnen de site. De stenen vertonen ook geen sporen van gebruik als werktuig. 

Ook zijn er geen aanwijzingen dat de stenen systematisch als haard – of kooksteen zijn 

benut. Minder dan 10% bezit sporen van thermische modificatie.

108  H. Kars 1982, 148-58.
109  H. Kars 1982, 148-58.
110  Keegan & Carlson 2008, 49-52.
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8.3.6 Rolstenen

Een zeer groot deel, ca. 70%, van het aangetroffen steen te Ommeren – De 

Kroonheuvel bestaat uit rolstenen of fragmenten daarvan zonder sporen van 

bewerking of gebruik als werktuig. Onder dit materiaal hebben complete rolstenen 

(78%) verreweg de overhand. Hoewel de rolstenen niet op steensoort zijn beschreven, 

kon bij de scan vastgesteld worden dat kwartsiet, kwartsitische zandsteen, zandsteen 

en kwarts de overhand hebben. Dit zijn vaak de meest voorkomende gesteentes 

binnen dit soort rolsteenassemblages. Een snelle blik op de omvang van het materiaal 

leert dat deze sterk varieert. Ongeveer 30% is kleiner dan 5 cm, bij 57% ligt de omvang 

tussen 5 en 10 cm, en de overige 13% is groter dan 10 cm, waarbij twee opvallende 

uitschieters aanwezig zijn van meer dan 20 cm. Ook onder fragmenten zijn een paar 

opvallende grote rolstenen aanwezig. Een omvangrijke basalten rolsteenfragment 

heeft zelfs een omvang gehad van ten minste 32 cm. 

Van het materiaal kleiner dan 5 cm bestaat de mogelijkheid dat het (deels) natuurlijk 

op de locatie van de vindplaats is aangevoerd. Systematische zeefcampagnes binnen 

opgravingen elders in het rivierengebied hebben uitgewezen dat materiaal tot 4 cm 

veelvuldig in natuurlijke afzettingen kan voorkomen. Het is zelfs niet onaannemelijk 

dat sporadisch hier ook groter materiaal tussen kan zitten. Toch zal het merendeel 

van de rolstenen groter dan 5 cm door mensen naar de vindplaats zijn meegenomen. 

Met welk doel deze stenen naar de vindplaats zijn gebracht, blijft voor een groot 

deel moeilijk te achterhalen. Een kleine groep bezit sporen van verhitting dan wel 

verbranding. Dit is frequenter aanwezig onder de fragmenten (42%), dan onder de 

complete exemplaren (10%). Dit is goed te verklaren: thermische modificatie is immers 

vaak de oorzaak  geweest van de fragmentatie. Deze thermische modificatie is afwezig 

bij compleet materiaal kleiner dan 5 cm, hiermee het idee ondersteunend dat deze 

kleine fractie in hoofdzaak als natuurlijk gezien moet worden. Wat opvalt bij veel van 

de thermisch gemodificeerde stenen, is dat ze slechts gedeeltelijk verkleurd zijn en dus 

slechts gedeeltelijk blootgesteld zijn geweest aan vuur dan wel verhitting. Voor deze 

stenen kan het gebruik als haardsteen geopperd worden. Dit zal echter slechts een 

beperkt (eenmalig?) gebruik zijn geweest. Een andere verklaring is dat deze stenen 

niet intentioneel aan verhitting zijn blootgesteld.

Voor de meer intensief aan verbranding dan wel verhitting blootgestelde stenen kan 

naast dit gebruik als haardsteen ook een gebruik als kooksteen geopperd worden. De 

omvang van veel van dit materiaal staat een dergelijk gebruik niet in de weg. Voor 

de resterende rolstenen groter dan 5 cm zonder sporen van gebruik en thermische 

modificatie blijft het net als bij een deel van het Romeinse bouwmateriaal gissen 

waarom ze naar de vindplaats zijn gebracht. 

8.4 Korte discussie

Het aangetroffen lithisch materiaal te Ommeren – De Kroonheuvel overziend 

past het goed binnen de huishoudelijke context van het boerenbedrijf. Binnen het 

materiaal zijn de typische stenen werktuigen aanwezig die men elders ook aantreft 

en die geassocieerd kunnen worden met alledaagse huishoudelijke taken, zoals de 

bereiding van voedsel (maalstenen en kookstenen) en slijpen van metalen gereedschap 

(wetstenen en slijpstenen). 

In vele opzichten is het materiaal kenmerkend voor een middeleeuwse nederzet-

tingscontext. De dominantie van maalgereedschap, het voorkomen van slijpge-

reedschap en klopstenen treft men elders ook aan. Daarnaast heeft men voor het 

verkrijgen van een deel van het steenmateriaal nabijgelegen verlaten Romeinse 
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centra bezocht waar steenbouw is toegepast. Dit hergebruik is  een verschijnsel dat 

men veelvuldig tegenkomt in (vroeg)middeleeuwse nederzettingen in de buurt van 

dergelijke centra. De stenen die men het meest heeft verzameld, behoren tot de 

categorie bouwmateriaal, dat vermoedelijk nog in grote hoeveelheden aanwezig 

moet zijn geweest. Met welk doel men precies dit verzameld heeft, kan slechts ten 

dele beantwoord worden. Het tufsteen is opnieuw bewerkt om er visnetgewichten 

van te vervaardigen. Mogelijk dat men dit ook deels met het leisteen heeft gedaan. 

De aanwijzingen daarvoor zijn echter beperkt tot één artefact. Voor de overige 

materialen blijven we in het ongewisse wat men in Ommeren er precies mee gedaan 

heeft. Deze omissie is ook wel voor andere nederzettingen met hergebruikt Romeins 

bouwmateriaal vastgesteld, zoals voor Oegstgeest-Rijnfront.111

Artefacten die nog wel via ruilhandel werden verkregen, betroffen maalsteenschijven 

van tefriet. Dit is vermoedelijk een van de weinige lithische materialen die op deze 

manier in Ommeren terecht zijn gekomen. De materialen die voor het slijpgereed-

schap werden benut, betreffen enerzijds lokaal verzamelde rolstenen en anderzijds 

hergebruikt Romeins materiaal, dat vermoedelijk gelijktijdig met bouwmateriaal is 

meegenomen. Ommeren heeft geen wetstenen opgeleverd die via een middeleeuws 

ruilhandel netwerk zijn verkregen. In dit opzicht kan het lithisch assemblage als pover 

beschouwd worden. Dit suggereert dat de nederzetting slechts in beperkte mate 

toegang had tot exotische materialen. Hierbij dient wel de kanttekening geplaatst te 

worden dat slechts een klein areaal binnen de nederzetting is opgegraven;  het beeld 

kan mogelijk vertekend zijn. 

111  Knippenberg 2006, 2008, in voorbereiding.



Ommerenveldseweg    77

9 Metaal

C. Nooijen

9.1 Inleiding

Het archeologisch onderzoek van plangebied Ommeren - De Kroonheuvel heeft 

in totaal 44 metaalvondsten opgeleverd. In de evaluatiefase zijn 24 voorwerpen 

geselecteerd voor verdere uitwerking.112 Na het röntgenonderzoek viel één vondst af 

omdat het een spijker bleek te zijn.113 De 23 overgebleven vondsten worden in deze 

paragraaf besproken.

De meerderheid van de vondsten is gemaakt van ijzer (n=19). Het ijzer was sterk 

gecorrodeerd en in de meeste gevallen bedekt met een dikke korst die determinatie 

van de voorwerpen bemoeilijkte. In dertien gevallen was röntgenonderzoek 

noodzakelijk om meer duidelijkheid te verkrijgen over de aard van het voorwerp. 

Tijdens het röntgenonderzoek bleken twee voorwerpen ingelegd te zijn met een ander 

metaal en één voorwerp vertoonde damascering. 

Twee voorwerpen zijn vervaardigd van een koperlegering (n=2). Deze waren matig tot 

sterk gecorrodeerd. Twee vondsten waren samengesteld uit meerdere metaalsoorten 

(n=2). Ook deze vondsten waren sterk gecorrodeerd.

9.2 Kledingaccessoires

Eén van de oudste voorwerpen is gevonden in de depressie (S198)  (v.227.1, Figuur 9.1). 

Het is een zogenaamde schotelfibula, een vrij grote ronde schijf die uit verschillende 

materialen is samengesteld. Het type kwam voor tussen 390 en 470 n. Chr. en werd 

met name, zo niet uitsluitend, gedragen door vrouwen.114 Dit exemplaar is gemaakt 

van een zeer dun plaatje koperlegering om een ijzeren kern. Op de voorkant staat een 

reliëf van geometrische vormen. De bevestigingsconstructie is geheel verdwenen. 

Een tweede fibula komt uit een kuil (v.421.1, S563). Het is een gelijkarmige fibula, 

gemaakt van een koperlegering. Het stuk is bedekt met een dikke korst van corrosie-

producten. De röntgenfoto laat drie kruisvormige platen zien (Figuur 9.2). Gelijkarmige 

fibulae werden door zowel mannen als vrouwen gedragen. Ze kwamen gedurende 

een lange tijd voor, vanaf de late Merovingische tijd tot in de 11e eeuw. Tot voor kort 

werden deze spelden gedateerd op basis van de vorm. Heeringen & van der Feijst 

hebben in 2017 echter een typologie opgesteld op basis van de bevestigingscon-

structie.115 In deze typologie worden spelden met een langsgestelde naaldhouder 

(type 90a) vroeger gedateerd dan spelden met een dwarsgestelde naaldhouder (type 

90b). De röntgenfoto doet vermoeden dat de speld uit Ommeren een langsgestelde 

naaldhouder heeft en dus een vroege variant is. De vorm en versiering komen echter 

geheel overeen met type  90b1, het late type. Vanwege de onduidelijkheid van de 

röntgenfoto, wordt deze speld nu toegeschreven aan type 90b met een datering 

tussen 775 en 900. Vaak waren deze fibulae met kruisvormige platen ingelegd met 

kleine zwarte glaspareltjes. Hiervan zijn op deze speld geen duidelijke aanwijzingen. 

De fibula was op het moment dat deze is kwijtgeraakt of weggegooid waarschijnlijk al 

enkele eeuwen in gebruik, want het voorwerp is in een kuil aangetroffen te midden van 

112  In het selectierapport worden 27 vondsten genoemd; dit is echter inclusief de metaalslakken.
113  V. 159.1.
114  Heeren & van der Feijst 2017, 198-200, type 77a; zie ook Böhme 1974, 24: het type is alleen in vrouwen-

graven gevonden.
115  Heeren & van der Feijst 2017, 234-5. 
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aardewerk uit de tweede helft van de 12e eeuw of het eerste kwart van de 13e eeuw.

Een plat kruisvormig voorwerp is afkomstig uit de depressie (v.231.1, Figuur 9.3). Het 

gelijkarmige kruis heeft wijd uitlopende armen, waarvan er drie nog aanwezig zijn. Het 

kruis is gemaakt van zilver. In het centrum is een ronde vatting aangebracht met een 

rand van getordeerd zilverdraad. De vatting was mogelijk gevuld met groen glas. Op 

de achterzijde bevinden zich de resten van een stift, gemaakt van een koperlegering. 

Hierop waren resten van textiel zichtbaar.116 Het voorwerpje heeft zeer waarschijnlijk 

gediend als sierbeslagstukje. Uit de Karolingische tijd zijn schijffibulae bekend die deze 

vorm hebben.117

Een ijzeren gesp heeft een eenvoudige rechthoekige, bijna trapeziumvormige beugel 

(v.146.1). Ook dit voorwerp is in de depressie gevonden.

116  Observatie Restaura.
117 Voor een sterk gelijkend kruisje in York: Mainman & Rogers 2000, 2574-5, fig. 1270 (750-850); zie voor het 

type Heeren & van der Feijst 2017, 227, type c3 (750-925).

Figuur 9.1 
Schotelfibula (v.227.1).
Schaal 1:1.

Figuur 9.2 
Röntgenfoto’s van de gelijkarmige fibula 
(v.421.1).

Figuur 9.3 
Kruisvormig beslagstuk (v.231.1).
Schaal 1:1.
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9.3 Vervoer

Sintelnagels zijn kleine ijzeren strippen die werden gebruikt bij het waterdicht maken 

van de scheepsromp. Tussen de planken van de romp bevonden zich kieren, die werden 

gedicht met een elastisch materiaal zoals mos. Smalle latten hielden het mos op de 

juiste plaats. De latten werden op hun beurt aan de planken verankerd met ijzeren 

sintelnagels. Op het terrein is een losse sintelnagel aangetroffen in een waterput 

(v.388.1, S639, Figuur 9.4). Het is een oud type, met een smalle langwerpige vorm, 

waarvan beide uiteinden toelopen in een punt. Dit type werd gebruikt in het begin en 

het midden van de 12e eeuw.118 De aanwezigheid van een sintelnagel in een omgeving 

die niet direct met scheepvaart te maken heeft, is niet uitzonderlijk. Scheepshout werd 

vaak hergebruikt, met name als onderdeel van constructies zoals beschoeiingen en 

waterputten. 

In de cultuurlaag S5020 is een hoefijzer gevonden (v.424.1). Slechts een deel van één 

tak is bewaard gebleven, met twee openingen voor de hoefnagels. Het is een type 

hoefijzer dat met name in de volle middeleeuwen in gebruik was.119 In dezelfde laag 

bevond zich het fragment van mogelijk een tweede hoefijzer (v.319.1). Het is een 

langwerpige stuk waarvan het uiteinde in een haakse hoek is omgesmeed. Dit zou een 

zogenoemde kalkoen kunnen zijn, een verdikking van de uiteinden die zorgde voor een 

betere grip op de ondergrond. 

9.4 Werktuigen en gereedschappen

Op het terrein waren twee ijzeren maaihaken aanwezig (v.284.1 en v.333.1, Figuur 

9.5). Ze zijn afkomstig uit respectievelijk een waterput (S512) en een kuil (S563). Beide 

contexten dateren uit de volle middeleeuwen. Een maaihaak is een kleine gebogen 

staaf die met een schacht bevestigd is aan een houten handvat. Met de haak werd een 

te maaien hoeveelheid graan bij elkaar gehouden. Het handvat is niet meer aanwezig.

Een ijzeren knijpschaar is redelijk compleet (v.307.1, S563, Figuur 9.6). Van één blad is 

een flink deel afgebroken; van het tweede blad ontbreekt slechts het uiterste puntje.

Knijpscharen zijn gesmeed uit één stuk metaal. Ze bestaan uit twee bladen aan een 

lange steel. De uiteinden van de stelen zijn aan elkaar verbonden met een halfronde 

lus. De scharen kenden verschillende toepassingen, zowel in het huishouden als bij 

verschillende ambachten. Bij welke werkzaamheden deze schaar was gebruikt, is niet 

vast te stellen op basis van de vorm. Deze heeft namelijk weinig variatie.

118  Vlierman 1996, 63-4, nrs. 12, 14.
119  Clark 1995, 86.

Figuur 9.4
IJzeren sintelnagel (v.388.1).
Schaal 1:1.

Figuur 9.5 
IJzeren maaihaak (v.333.1).
Schaal 1:1.
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Ook van een gevonden mes is het specifieke gebruik zelden vast te stellen. Dit heeft 

dezelfde oorzaken: een breed scala aan toepassingen en een kleine vormvariatie. Op 

het terrein zijn in totaal vier messen aangetroffen. In alle gevallen zijn de heften niet 

langer aanwezig. Twee messen zijn zeer incompleet: slechts een deel van het lemmet is 

bewaard gebleven.120

Een bijzonder lemmet is voorzien van een strook damascering (v.294.1, Figuur 9.7). 

Het is afkomstig uit een laag in de geul (S525). Damascering is een techniek waarbij 

verschillende metalen samen worden gesmeed. Men gebruikte met name ijzer met 

een hoog koolstofgehalte en ijzer met een laag koolstofgehalte, wat een patroon van 

donkergekleurde en lichtgekleurde banen opleverde. Damascering werd gebruikt 

om een voorwerp sterker en harder te maken, maar het werd ook aangebracht als 

decoratief element. Bij dit mes ligt een decoratieve functie van de damascering voor 

de hand, vanwege de locatie in het midden van het blad. 

Het vierde mes is een vouwmes, gevonden in de depressie (v.233.1).121 Van het mes is 

een deel van het lemmet bewaard gebleven. Hierop is het klinknageltje nog aanwezig. 

Naast deze nagel is op het lemmet een kleine ronde opening aanwezig. Mogelijk is dit 

een reparatie.

120  Respectievelijk v.83.1 (S245) en v.317.1 (S5020).
121  Vgl. van Es & Verwers 1980, 185, Fig. 137.11.

Figuur 9.6 
Knijpschaar (v.307.1).
Schaal 1:2.

Figuur 9.7 
Meslemmet met damascering (v.294.1).
Schaal 1:1
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9.5 Hang- en sluitwerk

Een complete ijzeren sleutel heeft een holle steel en een ronde greep (v.230.1).122 Het 

stuk is afkomstig uit de depressie (S198). Een tweede ijzeren sleutel is gevonden in een 

volmiddeleeuwse greppel (v.404.1, S662, Figuur 9.8). De baard is verdwenen; slechts 

het handvat en een deel van de steel zijn bewaard gebleven. Op de buitenkant van het 

handvat zijn korte strips ingelegd, naast elkaar. 

9.6 Overige voorwerpen, vondsten met een onbekende functie

De depressie bevatte enkele ijzeren voorwerpen waarvan de functie niet te achterhalen 

is. Hieronder is een min of meer ovalen ijzeren beugel met aangesmede staaf. Bij het 

röntgenonderzoek bleek de beugel te zijn versierd (v.148.1, Figuur 9.9). De buitenzijde 

van de beugel is ingelegd met een aantal strips, die in een rij haaks op de beugel zijn 

geplaatst. Het voorwerp is niet compleet; bij de staaf is het afgebroken. Een licht 

gebogen ijzeren staaf met ronde doorsnede lijkt compleet te zijn (v.149.1). Het loopt 

toe in een punt. Bij het brede uiteinde is een dubbele insnoering te zien. Een gebogen 

en getordeerde staaf heeft een plat verbreed uiteinde (v.147.1). Beide uiteinden zijn 

afgebroken. Een gebogen staaf heeft een T-vormig uiteinde (v.225.1). Een platte 

huls is gemaakt van een dunne plaat van een koperlegering, die over de lengte is 

dichtgevouwen (v.236.1). Ten slotte zijn enkele platte fragmenten te noemen (v.137.1 

en 234.1).

122  Vgl. Hendriksen 2004, 94-5, afb. 165-6, 170-1 (contexten 1125-1150/1175).

Figuur 9.8 
Röntgenfoto van een ijzeren sleutel met 
inlegwerk (v.404.1).
Schaal 1:1.

Figuur 9.9 
Röntgenfoto van een ijzeren beugel met inleg-
werk (v.148.1).
Schaal 1:1.
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9.7 Interpretatie

De meerderheid van de metaalvondsten is afkomstig uit S198, een natuurlijke 

depressie die in de Karolingische tijd is opgevuld. Het gaat om in totaal dertien 

voorwerpen. Hieronder zijn de complete sleutel, de schotelfibula, het kruisvormig 

beslagstukje en het vouwmes. Andere contexten met relatief veel metaalvondsten 

zijn gedateerd in de volle middeleeuwen, te weten een kuil (S563) en de cultuurlaag 

(S5020). De kuil bevatte drie voorwerpen: de schaar, een maaihaak en de gelijkarmige 

fibula. Ook in de cultuurlaag zijn drie voorwerpen gevonden: twee hoefijzers en een 

mes.

Eén voorwerp, de schotelfibula, is beduidend ouder dan de overige vondsten. Op het 

terrein zijn geen sporen aangetroffen uit de periode van de fibula.

De vondstassemblage is typerend voor een landelijke nederzetting uit de vroege/

volle middeleeuwen. Alle elementen zijn aanwezig: werktuigen zoals messen, 

scharen en maaihaken maken over het algemeen een relatief groot deel uit van de 

metaalvondsten. Daarnaast zijn ook fibulae, hoefijzers en sleutels een vast onderdeel 

van de verzameling. Opvallend is hier wel de afwezigheid van schijffibulae. 

Het vaststellen van een bepaald welvaren of sociale status is uiteraard niet mogelijk op 

basis van enkele metaalvondsten. Desondanks lijkt dit geen doorsnee nederzetting. 

Verschillende voorwerpen laten een bepaalde luxe zien, zoals het zilveren beslagstukje, 

de twee ijzeren voorwerpen met inlegwerk en het gedamasceerde mes. Deze 

voorwerpen dateren echter niet uit één periode. Twee van de vondsten komen uit 

de depressie die in de Karolingische tijd is opgevuld. De ingelegde sleutel komt uit 

een volmiddeleeuwse context. Het gedamasceerde mes komt uit een context zonder 

datering. In volmiddeleeuwse tijden (na de 10e eeuw) zien we damascering op messen 

echter nauwelijks meer, dus wellicht is het mes in de Karolingische tijd te plaatsen. 

De overige vondstcategorieën kunnen dit voorzichtige beeld van een zekere rijkdom 

mogelijk versterken of bijstellen. 
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10 Slak

P.T.A. de Rijk

10.1 Inleiding

Bij de opgraving van Ommeren - De Kroonheuvel zijn twee stukken slak geborgen met 

een gewicht van ongeveer 210 g.123,124 V.228.4 is afkomstig uit de depressie (S198) en 

is zodoende in de 8e of 9e eeuw te plaatsen. V417.1 is verzameld uit greppel S645 in de 

restgeul en dateert uit de periode 900-1200. Er zijn op de vindplaats enkele stukken 

verbrande klei aangetroffen die mogelijk onderdeel zijn geweest van een oven, maar 

deze zijn niet in dezelfde contexten als de slakken gevonden (zie paragraaf 7.7.2).

De slak is macroscopisch onderzocht, waarbij aan de hand van kenmerken, waaronder 

vorm, insluitingen, structuur en magnetisme, bepaald is bij welk proces de stukken 

ontstaan zijn. Anders dan bij de meeste andere materiaalgroepen bestaan er voor slak 

namelijk geen vast omschreven determinatiesleutels, omdat elk slakfragment een 

andere vorm heeft. Wel komen bepaalde kenmerken vaker bij het ene proces voor dan 

bij het andere.125 De combinatie van kenmerken maakt het mogelijk een afweging te 

maken welk ontstaansproces voor de betreffende slak de meest waarschijnlijke is. 

De kwaliteit van de twee slakfragmenten verschilt. Het ene fragment is zeer goed 

bewaard gebleven, het andere daarentegen is sterk met bodemmateriaal bedekt 

dat met roest is verkit. De roest is het gevolg van in het grondwater opgelost 

ijzerhydroxide (α-/γ-FeOOH), dan wel uitgeloogd ijzeroxide uit de slak dat zich op het 

oppervlak van de slak heeft afgezet. Door de roestige afzettingen kon van dit fragment 

maar een beperkt aantal kenmerken worden genoteerd.

10.2 Determinatie

Alle slak bestaat uit smeedslak die bij het smeden van ijzer in de smeedhaard is 

gevormd. De slak is het resultaat van de reactie van het oppervlak van het gloeiende 

ijzer met de as van de brandstof en de leem van de haardbekleding. Daarnaast 

vloeien tijdens het proces slakinsluitingen in de haard die bij de ijzerwinning als 

verontreiniging in het te smeden ijzer zijn achtergebleven. En als laatste kan bij 

het smeden een vloeimiddel in de vorm van een zand- en zoutmix zijn gebruikt dat 

eveneens bijdraagt tot slakvorming.126 Op basis van deze vijf componenten (ijzeroxide, 

brandstofas, haardbekleding, slakinsluitingen, vloeimiddel) ontstaan onder invloed 

van de temperatuur een ijzerrijke tot ijzerarme en silicaatrijke slak en een meer of 

minder sterk verslakte haardwand. De overgang tussen deze drie types is glijdend. In 

Ommeren zijn zowel een ijzerrijke smeedslak alsook een stuk haardwand aangetroffen.

123  Vier ander stukken slak (ca. 320 g) zijn bij een eerder proefsleuvenonderzoek aangetroffen (Verhelst 2009, 
bijlage 2).

124  Naast de hier genoemde en geanalyseerde stukken slak zijn er op de opgraving 19 fragmenten van een 
slakachtig materiaal aangetroffen, met een totaal gewicht van 71.827 g. Dit materiaal was eerst als (tuf )steen 
aangezien en is zodoende niet in deze analyse meegenomen. Het materiaal betreft geen metaalslak, maar 
vermoedelijk oververhitte klei dat door het kalkgehalte al bij relatief lage temperaturen kan versinteren en 
blaasjes gaat vertonen (De Rijk 2017). Het materiaal is grijs van kleur en vertoont aan de oppervlak blaasjes 
en kleine verglaasde oppervlaktes.

125  Bayley 1985; English Heritage 2001; Vereinigung des Archäologisch-technischen Grabungspersonals der 
Schweiz (VATG) 1997; De Rijk 2007, 113-125.

126  Young 2011, 38-39.
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10.2.1 IJzerrijke smeedslak

De ijzerrijke smeedslak (v.228.4) is niet compleet en weegt bijna 200 g. De dikte is 

ruim 3,5 cm (Figuur 10.1). De slak is min of meer planoconvex, dat wil zeggen vlak van 

boven en halfbol van onder. Deze vorm is karakteristiek voor slak uit smeedhaarden 

met een zijwaartse luchttoevoer. Dergelijke haarden blijven tot in de 19e eeuw in 

gebruik. De planoconvexe vorm wordt veroorzaakt door de temperatuurverdeling in 

het brandstofbed en geeft dus niet de vorm van de smeedhaard weer. De vorm van 

de smeedhaard kan alleen gereconstrueerd worden als leemdelen van de haard aan 

de slak hechten of als de slak de ruimte tot de wand en/of bodem van de haard geheel 

heeft opgevuld en herkenbaar als afdruk in de slak bewaard is gebleven. Dit is bij de 

onderzochte slak niet het geval. 

Als brandstof kan houtskool of steenkool zijn gebruikt. Het verschil tussen beide 

is door de hitte waaraan de kool was blootgesteld, en ook zelf leverde, in de regel 

gering. Steenkool produceert veel as, die deels wit verslakt en toont een duidelijk 

gelaagde celstructuur. Houtskoolinsluitingen hebben daarentegen een minder 

duidelijke structuur, zijn zacht en kunnen met weinig druk worden verstoord. Beide 

omschrijvingen zijn van toepassing op de insluitingen die aan de onderzijde van de 

onderzochte slak zijn aangetroffen. In het algemeen spreekt de compacte opbouw van 

de slak eerder voor het gebruik van houtskool dan voor steenkool. Ook het ontbreken 

van zilverglanzende insluitingen met een lava-achtige structuur, dat wil zeggen kleine 

stukjes steenkool die onder afsluiting van zuurstof zijn verhit, wijst in deze richting. 

Houtskool was tot in de volle middeleeuwen de meest gebruikte brandstof in de 

smeedhaard, waarna zij door de houtcrisis door steenkool werd vervangen. Dit zal in 

steden met toegang tot handel in steenkool eerder zijn gebeurd dan op het platteland. 

Ook de prijs van steenkool, de traditie en kennis zullen een rol hebben gespeeld. Het 

wordt aangenomen dat in Duitsland de meeste smeden vanaf het midden van de 16e 

eeuw hun haarden met steenkool stookten.127 Of dit ook voor Nederland geldt is nog 

onduidelijk. De vroegste aanwijzingen voor steenkool in een Nederlandse smeedhaard 

zijn afkomstig uit ‘Huis Malburg’ in Kerk-Avezaath uit grofweg de 11e- 14e eeuw en ook 

in Amsterdam werd in de 13e-14e eeuw de smeedhaard al met steenkool gestookt.128 

In het algemeen werd steenkool in Nederland pas vanaf de tweede helft van de 17e 

eeuw belangrijk, toen zij geleidelijk goedkoper werd dan de tot dan toe belangrijkste 

127  Bartels 2000, 17.
128  Joosten 2000, 190 (met verdere literatuur). Ook in Oostburg lijkt in deze periode de smid zijn haard al met 

steenkool te hebben gestookt (nog niet gepubliceerd onderzoek P.T.A. de Rijk).

Figuur 10.1 
Onderzijde van ijzerrijke smeedslak v.228.4 
met wit gesinterde as, mogelijk afkomstig van 
steenkool. Schaalverdeling in cm. (foto: P.T.A. 
de Rijk). Schaal 1:1.
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brandstof turf. Turf was evenwel niet geschikt voor gebruik in de smeedhaard, in 

tegenstelling tot steenkool, die wederom door de sterke rookontwikkeling, stank en 

beïnvloeding van eigenschappen van het te verhitten materiaal niet overal voor kon 

worden benut.129 Omdat de slak is aangetroffen in een depressie met aardewerk uit de 

8e en 9e eeuw is het aannemelijk dat houtskool als brandstof is gebruikt.

10.2.2 Haardwand

Het haardwandfragment (v.417.1) maakte deel uit van het zogenaamde hitteschild 

dat de blaasbalg tegen het vuur in de haard beschermde. Karakteristiek voor stukken 

haardwand zijn de verglaasde voorzijde en de oranje tot bruinrode gebrande leem aan 

de van het vuur afgewende zijde (Figuur 10.2). Het gevonden fragment toont deze 

kenmerken en is nog ca. 1,5 cm dik. Oorspronkelijk zal de wand minstens 10 cm dik zijn 

geweest. Of de leem met (an-)organisch materiaal verschraald was voor een betere hit-

tebestendigheid, is niet duidelijk.

10.3 Conclusie

De slakken die in het plangebied De Kroonheuvel in Ommeren zijn gevonden, kunnen 

als ijzerrijke smeedslak en haardwand worden gedetermineerd. Zij zijn bij het smeden 

van ijzer in de smeedhaard gevormd. 

- De ijzerrijke smeedslak komt uit een depressie en wordt daarmee in de 8e of 9e 

eeuw gedateerd.

- Het haardwandfragment komt uit een greppel met een brede datering in de 

periode 900-1200. 

In het algemeen lijkt het smeedhandwerk geen grote rol te hebben gespeeld in (dit 

deel van) de nederzetting, omdat bij het archeologisch onderzoek slechts twee (plus 

vier uit het voorgaande proefsleuvenonderzoek) stukken slak zijn aangetroffen. 

Verdere uitspraken met betrekking tot de slak zijn vanwege het geringe aantal 

fragmenten niet mogelijk. 

129  De Zeeuw 1978, 26.

Figuur 10.2 
De van het vuur afgewende zijde van haard-
wandfragment v.417.1 Schaalverdeling in cm. 
(foto: P.T.A. de Rijk). Schaal 1:1.
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11 Dierlijk bot

T. Moesker

11.1 Inleiding en vraagstelling

Bij het onderzoek te Ommeren - De Kroonheuvel zijn in totaal 2290 fragmenten dierlijk 

bot verzameld. Het materiaal uit de middeleeuwse grondsporen en de depressie is 

geanalyseerd, in totaal 2069 stuks.130 Het bot uit de afdekkende bodemlagen en de 

restgeul zijn niet voor analyse geselecteerd, met uitzondering van een glis (v.167).131 

Bij de analyse van het dierlijk bot is gelet op de conservering, de aantallen en het 

soortenspectrum. Er is tevens aandacht besteedt aan de contexten, waaruit het 

materiaal afkomstig is. De verzamelde data helpen bij het verkrijgen van inzicht in de 

voedseleconomie en het agrarische bedrijfsproces van de nederzetting (onderzoeks-

vragen 21 en 22 uit het PvE). Ook kan botmateriaal helpen vragen met betrekking tot 

welvaart en status van de bewoners te beantwoorden (onderzoeksvraag 8).

11.2 Materiaal en methode

11.2.1 Materiaal

Het meeste botmateriaal dat tijdens deze rapportage besproken wordt, komt uit een 

grote depressie die als dumpplaats gebruikt is in de vroege middeleeuwen (S198) en 

uit sporen behorend tot een nederzetting uit de volle middeleeuwen (Tabel 9.1). De 

sporen en structuren uit deze fase betreffen restanten van gebouwen, waterputten, 

kuilen en greppels. 

Context  Aantal fragmenten

nederzettingssporen middeleeuwen 747 

depressie 1322

totaal 2069

11.2.2 Conservering

Het dierlijk botmateriaal is in een aantal categorieën onder te verdelen, variërend van 

goed geconserveerd tot slecht geconserveerd (Tabel 11.2). Over het algemeen is het 

botmateriaal relatief goed geconserveerd. Dit heeft voornamelijk te maken met de 

overwegend kleiige en zavelige ondergrond van het plangebied. De factoren die hier 

invloed op hebben gehad zijn uiteraard tafonomische processen, waaronder de kleiige 

bodem en hoe snel de botten zijn afgedekt.

De botten uit de depressie, greppels, waterputten en kuilen hebben desalniettemin 

een hoge fragmentatiegraad. Dit is dan ook deels het resultaat van pre-depositionele 

factoren zoals slacht en voedselpreparatie. 49% van de botten kon op soort worden 

gedetermineerd.

130  Zie bijlage 6.
131  Baas & Van der Leije 2019.

Tabel 11.1 
Overzicht aantal fragmenten dierlijk bot.
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fragmentatiegraad ≤1 1-10 10-25 25-50 50-75 75-100 100 totaal

Goed geconserveerd; Sterk bot; Stevig en 
compact; Buitenste laag is grotendeels onbe-
schadigd; Kan worden opgepakt zonder uit 
elkaar te vallen.

5 874 96 124 77 75 43 1294

Matig geconserveerd; Breekbaar bot; Bij het 
oppakken kan het uiteenvallen in diverse 
stukken; Delen van het bot zijn vergaan, de 
buitenste laag vertoont sporen van decom-
positie.

75 12 12 22 13 6 140

Slecht geconserveerd bot; Uiteengevallen bot; 
Zichtbaar bros; Verkruimelt/verpulvert bij het 
oppakken.

2 1 3

11.2.3 Methode

Algemeen
Het dierlijk botmateriaal is gedetermineerd aan de hand van de zoölogische vergelij-

kingscollectie van het AAC van de Universiteit van Amsterdam. De resten zijn geteld, 

maar niet individueel gewogen. Hiervoor is gekozen omdat het gewicht van botten 

afhankelijk is van verschillende omgevingsfactoren. Hierdoor is het geen betrouwbare 

indicator voor bijvoorbeeld het berekenen van de wel of niet vleesrijke delen en voor 

het maken van een vergelijking met bijvoorbeeld een nederzetting op zandgrond. De 

botfragmenten zijn geteld en wanneer er sprake was van meerdere fragmenten van 

één element, dan is dit ook genoteerd (skeletelementen). Getracht is ribfragmenten 

zoveel mogelijk toe te wijzen aan een diersoort. In de praktijk betekende dit dat 

vooral ribben van rund en paard zijn gedetermineerd. Ribben van schaap/geit en 

varken zijn daarentegen slecht van elkaar te onderscheiden. Archeozoölogen gaan 

hier verschillend mee om. Soms wordt het gebrek aan ribben gecompenseerd door 

ze naar ratio over de soorten te verdelen. Bij dit onderzoek is dat niet gedaan. 

Complete botten zijn opgemeten en tafonomische veranderingen op het bot zoals van 

hakken, snijden of verbranding zijn genoteerd. Hiermee is het slachtpatroon in kaart 

gebracht. Tevens zijn er leeftijdsbepalingen gedaan, voor zover dit mogelijk was.132 Alle 

analytische gegevens zijn opgenomen in een database. 

Leeftijd / slachtleeftijd
De leeftijdsbepalingen zijn vooral gedaan aan de hand van de gebitselementen uit de 

onderkaken van rund, schaap/geit en varken. Hier is bij de verschillende elementen 

genoteerd wat de doorbraak- en slijtagestadia  van de gebitselementen zijn volgens de 

codering van Grant.133 Voor de leeftijdsbepaling van het paard is gebruik gemaakt van 

de slijtagestadia van de snijtanden en de aanwezigheid van premolaren en molaren.134 

Ook de vergroeiingstadia van de epifysen geven informatie over leeftijd.135 

Schofthoogte
Complete metapodia van rund en paard zijn opgemeten voor schofthoogtebepa-

ling, aangezien deze elementen hiervoor het meest betrouwbaar zijn.136 Deze maten 

zijn voor paard omgerekend in grootte van de paarden met de methode van May.137 

Voor het rund is gebruik gemaakt van de methode opgesteld door Von den Driesch/

Boessneck.138 Bij varkens en schaap/geit is dit niet gedaan aangezien de ervaring is dat 

hun schofthoogtes nauwelijks veranderen door de tijd heen.

132  Hierbij is gebruik gemaakt van ‘Handboek zoöarcheologie’ (Groot 2010).
133  Grant 1982. 
134  Habermehl 1975.
135  Silver 1969.
136  Prummel 1983.
137  May 1985.
138  Von den Driesch & Boessneck 1974.

Tabel 11.2 
Conservering en fragmentatieklassen dierlijk 
bot.
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Slachtpatroon
Bij de landbouwdieren (rund, schaap/geit, varken en paard) is gekeken naar de 

representatie van skeletelementen en de eventuele aanwezigheid van slachtsporen. Dit 

eerste is gedaan middels een kwantitatieve analyse van de skeletelementen per soort. 

De locatie van de hak- en snijsporen op de elementen zijn genoteerd in de database 

in het opmerkingenveld om een indicatie te geven van de verschillende stadia van de 

verwerking van de dieren bij de slacht (Tabel 11.3).139

slachtstadia omschrijving indicatoren: 
hak- en snijsporen op elementen

slachtsporen (primair)

1 primaire slacht doden, verwijderen ingewanden, 
onthuiden.

schedel, onderkant voor- en achter-
poten, lumbale en cervicale wervels

2 secundaire slacht ontleden in grote segmenten. scapula, tibia en lumbale wervels.

3 tertiare slacht portioneren van grote delen in 
stukken voor consumptie

ribben, torsale wervels en geseg-
menteerde pijpbeenderen. 

slacht-/bewerkingssporen 
(secundair)

4 mergextractie gebruik van het merg metapodia

5 beenbewerking bewerken van bot voor artefacten. gewei, pijpbeenderen

Pathologieën
Afwijkingen op het botmateriaal, zoals slijtage en andere afwijkingen en of ziektes, zijn 

eveneens opgenomen in de database. 

Seksebepaling
Seksebepaling is alleen gedaan bij de varkens/ wilde zwijnen. Aan de hand van de grote 

van de hoektand (soms alleen het wortelkanaalgat) kan vastgesteld worden of  het om 

een mannelijk of om een vrouwelijk exemplaar gaat. 

11.3 Onderzoeksresultaten

11.3.1 Algemeen

In totaal zijn er 2069 fragmenten onderzocht, wat overeenkomt met 1437 

skeletelementen. Het merendeel van het botmateriaal (1322 fragmenten) is afkomstig 

uit een grote depressie (S198), het overige materiaal is afkomstig uit nederzettingsspo-

ren uit de middeleeuwen. 

49% van de fragmenten kon tot soort gedetermineerd worden. De rest is 

onderverdeeld in grote-, middelgrote- en kleine zoogdieren. De botten die tot soort 

gedetermineerd konden worden, resulteerden in de huisdiersoorten rund, varken, 

schaap/geit, paard, kat en hond (Tabel 11.4). Ook zijn er aanwijzingen voor pluimvee 

zoals kip, gans en wilde eend. Naast deze gedomesticeerde dieren zijn er enkele wilde 

dieren zoals edelhert, wild zwijn, bruine rat en kikker/pad vastgesteld. Tevens is er één 

rest van een vis (baars) gedetermineerd. De grote zoogdierfragmenten zullen, door het 

veelvuldig voorkomen van het rund, eerder tot deze groep gerekend moeten worden. 

De fragmenten van middelgrote zoogdieren zullen zeer waarschijnlijk eerder tot de 

groep van schaap/geit en varken behoren. 

Binnen de veestapel is het rund de meest dominante soort (451 elementen), gevolgd 

door varken/wild zwijn (70 elementen) en paard (66 elementen). Er zijn slechts 12 

elementen van schaap/geit aangetroffen. 

139  Seetah 2006; Rixson 1989..

Tabel 11.3 
Slachtstadia gebaseerd op indeling volgens 
Seetah (2006).
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klasse soort
aantal skelet-

elementen
aantal 

fragmenten Latijn

zoogdieren rund 451 606 Bos taurus

zoogdieren geit 1 5 Capra hircus

zoogdieren schaap / geit 11 12 Ovis aries / Capra hircus

zoogdieren paard 66 213 Equus caballus

zoogdieren varken 1 1 Sus domesticus

zoogdieren wild zwijn 11 24 Sus scrofa

zoogdieren wild zwijn / varken 68 109 Sus scrofa / Sus domesticus

zoogdieren edelhert 1 5 Cervus elaphus

zoogdieren hond 4 4 Canis familiaris

zoogdieren kat 2 2 Felis catus

zoogdieren bruine rat 1 2 Rattus norvegicus

zoogdieren grote zoogdieren 529 696  

zoogdieren middelgrote zoogdieren 269 366  

zoogdieren kleine zoogdieren 2 2  

vogels kip 5 7 Gallus domesticus

vogels huisgans 1 1 Anser anser domesticus

vogels wilde eend 3 3 Anas platyrhynchos

vogels ganzen 1 1 Anser sp. / Branta sp. / Chen sp.

vogels vogels 1 1  

amfibieën bruine pad 1 1 Bufo bufo

amfibieën kikkers 7 7 Anura

vissen baars 1 1 Perca fluviatilis

    1437 2069  

11.3.2 Rund

Het rund is met 606 resten (451 skeletelementen) de meest voorkomende soort binnen 

de gedomesticeerde soorten (85%). Alle skeletelementen zijn vertegenwoordigd. Het 

meest aangetroffen zijn delen van de schedel (met name de onderkaak), het axiale 

skelet (met name borstwervels,  ribben en bekken) en de poten (met name dijbeen, 

scheenbeen, opperarmbeen en middenvoetsbeenderen).

Leeftijd
De gebitselementen van de runderen tonen veertien volwassen dieren (adult en 

seniel, Tabel 11.5). Juveniele dieren (n=4), onvolgroeide dieren (n=1) en jongvolwassen 

(subadult) individuen (n=3) zijn minder vertegenwoordigd. Verder zijn vier oude 

individuen herkend. De vergroeiingen van de lange beenderen geven eenzelfde beeld. 

Hierbij zijn er 22 volwassen en 19 juveniele individuen aanwezig (Tabel 11.6). 

Het leeftijdspatroon duidt op een lokale exploitatie van de runderen voor melk en/of 

vlees. Er is sprake van een gelijke spreiding wat betreft leeftijdsgroepen. De juveniele 

dieren zijn tussen de 4 en 10 maanden oud geworden. Dit is de periode waarin de 

kalveren het hoogste vlees rendement opleveren (voedsel – groei). Men moet dan 

bijvoorbeeld denken aan stiertjes die geen functie hebben binnen de melkveehouderij. 

Omdat er bijna evenveel volwassen als jongere dieren aanwezig zijn, lag er mogelijk 

meer nadruk op de melkproductie dan op vlees.

leeftijd rund maanden jaren slijtage 
molaren

skelet-
elementen

%

juveniel 0-7 <0,5 M1 ongesleten 4 17%

onvolgroeid 8-18 0,5-1,5 slijtage M1, M2 
ongesleten

1 5%

subadult 18-30 1,5-2,5 slijtage M2, M3 
ongesleten

3 14%

adult 30-40 2,5-3,5 M3 enigszins gesleten     10 45%

seniel >40 >3,5 sterke slijtage M3 4 17%

totaal 23 100%

Tabel 11.4 
Overzicht soorten.

Tabel 11.5 
Leeftijd rund op basis van slijtage en door-
breken tanden van onderkaken.
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soort juveniel adult

rund 19 22

schaap / geit - 4

varken / wild zwijn 12 8

paard  3 13

kat 1 1

hond  - 4

gans - 1

kip 3 1

eend - 2

rat 1 -

Slachtpatroon
Bij de verdeling van elementen valt op dat er veel onderkaken, schedels, ribben en 

wervels aanwezig zijn en wat minder pootelementen. Op het eerste gezicht lijkt deze 

spreiding niet op consumptieafval. 

Op één schedelfragment is een hakspoor genoteerd, wat een aanwijzing kan zijn dat 

er ter plaatse dieren zijn gedood met behulp van een klap op de schedel (primaire 

slacht). Ook zijn er enkele snijsporen op de uiteinden van de poten (onder andere 

phalangi) die duiden op onthuiden. Op veel pootfragmenten en wat bekkenfragmenten 

zijn aanwijzingen voor het ontleden van het karkas in grote segmenten (secundaire 

slacht). De aanwezigheid van een relatief grote hoeveelheid ribben en onderkaken is, 

in combinatie, met de duidelijke haksporen op deze elementen, een indicator voor 

het derde stadium van de slacht: het portioneren van het vlees, zodat dit klaar is voor 

consumptie. 

Een opvallend gegeven is dat er bij enkele pootelementen (onder andere 

middenvoetsbeen, dijbeen, opperarmbeen en schouderblad) sprake blijkt van splijting 

in de lengte van het bot. Dit is mogelijk gedaan voor mergextractie.140 Merg is erg 

voedzaam maar men moet de moeite willen nemen om dit eruit te halen. Uit de 

analyse van het slachtpatroon komt een beeld naar voren dat er sprake is van zowel 

slachtafval als consumptieafval. 

Schofthoogte
Bij enkele complete middenvoetsbeenderen (metapodia) van rund zijn de maten 

genomen (Tabel 11.7). Op  basis van deze drie middenvoetsbeenderen is de 

gemiddelde schofthoogte van rund 118 cm. De hoogte varieert van 108 tot 130 cm. De 

runderen zijn over het algemeen dus vrij klein, wat aansluit bij het algemene beeld van 

het rund in de middeleeuwen.141 

soort elementen element waarde (mm) schofthoogte (cm) 

rund 1 middenvoetsbeen 198 108

rund 1 middenvoetsbeen 240 130

rund 1 middenvoetsbeen 216 117

totaal 3  

gemiddeld 118

11.3.3 Schaap / geit

In totaal zijn er zeventien fragmenten (twaalf skeletelementen) van schaap/geit 

geïdentificeerd. Er kon hierbij één keer een geit herkend worden vanwege de platte 

hoornpit. Er zijn enkel wat elementen van de onderkaak, wervels, schouderblad en 

bekken teruggevonden; er zaten bijna geen pootfragmenten tussen het botmateriaal. 

140  Moesker & Cavallo 2016, 594-595.
141  Prummel 1983.

Tabel 11.6 
Overzicht leeftijden op basis van de 
vergroeiingen van de epifysenschijven.

Tabel 11.7 
Grootste lengte maten van middenvoetsbeen-
deren (metapodia) van Rund met berekende 
schofthoogte (volgens Von den Driesch & 
Boessneck 1974). 
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Er is een hakspoor waargenomen op een dijbeen. Op basis hiervan kan men stellen dat 

schaap/geit een kleine rol speelde als huisdier.

Leeftijd
Er zijn geen onderkaken terug gevonden in het botmateriaal en zodoende zijn er geen 

gebitselementen voor leeftijdsschattingen. Op basis van de vergroeiingen van de lange 

beenderen zijn vier volwassen en geen juveniele individuen onderscheiden. De schapen 

en geiten lijken zodoende voornamelijk voor hun secundaire producten, zoals melk en 

wol, gehouden te zijn. 

soort juveniel subadult adult seniel

paard 3 - 4 1

schaap / geit -  - - - 

varken / wild zwijn 2 3 7  1

11.3.4 Varken / wild zwijn

In totaal zijn er 134 fragmenten (80 skeletelementen) van varken / wilde zwijn 

geïdentificeerd. Op basis hiervan kan gesteld worden dat het varken / wilde zwijn 

een groter aandeel in de veestapel heeft gehad dan schaap/geit, al blijft er wel een 

onzekerheid over het gedomesticeerde aandeel en het wilde aandeel. Figuur 11.1 geeft 

de lengte- en breedtematen van de derde molaar van varken / wild zwijn uit Ommeren 

- De Kroonheuvel weer. Hierin is te zien dat één van de derde molaren een stuk kleiner 

is dan die van de overige vijf exemplaren. De grotere kiezen passen qua maatvoering 

in het beeld wat Rowley-Conwy et al. Hebben aangetoond bij onderzoek naar maten 

van kiezen binnen huidige en prehistorische wild-zwijn-populaties in Noord-Europa.142 

Het lijkt er dus op dat er relatief hoog aandeel wild zwijn tussen de gedetermineerde 

varkens / wild zwijn zit. Enkele grote hoektanden uit de onderkaken van enkele 

exemplaren pleiten eveneens voor wilde dieren binnen het botcomplex.

142  Rowley-Conwy et al. 2012.

Tabel 11.8 
Overzicht leeftijden op basis van de slijtage 
van de kiezen uit de onderkaken voor paard, 
schaap/geit en varken/wild zwijn.
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Figuur 11.1 
Maten van de derde molaar van varken/
wildzwijn (volgens Rowley/Conwy et al. 
2012). L = lengte; WA = breedte van de voor-
ste lob van de kies (width anterior).
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Leeftijd
Er zijn aan de hand van onderkaken 7 volwassen, 3 bijna volwassen, 1 oud dier en 2 

juveniele individuen herkend (Tabel 11.8). De vergroeiingen van de lange beenderen 

geven een ander beeld weer. Hierbij zijn er acht volwassen en twaalf juveniele 

individuen onderscheiden. Het hoogste rendement wat betreft vlees/groei-verhouding 

ligt bij varkens tussen de 9 en 10 maanden. De volwassen dieren zouden van gejaagd 

wild zwijn kunnen komen.

Slachtpatroon
Bij de spreiding van de elementen ontbreken de wervels en bekkens, maar dit zou te 

maken kunnen hebben met de moeilijkere determinatie van deze elementen; vooral 

omdat ze gefragmenteerd zijn. 

Bij de verdeling van de elementen zijn er 4 onderkaken, 1 bovenkaak, 9 opperarm-

beenderen, 2 schouderbladen, 1 ellepijp, 3 dijbenen en 4 scheenbenen aanwezig en 

daarnaast enkele middenvoetsbeentjes en teenkootjes. Wat slachtsporen betreft 

zijn enkel haksporen op een onderkaak en een schouderblad waargenomen, twee 

snijsporen op een atlas en twee op een opperarmbeen. Deze gegevens duiden op 

zowel  slachtafval als consumptieafval. 

Seksebepaling
Op basis van de onderkaken (hoektanden) en delen van het bekken kon bij het varken/

wildzwijn de sekse vastgesteld worden. Er zijn vijf mannetjes  en twee vrouwtjes 

onderscheiden.

11.3.5 Paard

In totaal zijn er 213 fragmenten (66 skeletelementen) van paard geïdentificeerd. Ook 

wanneer men alleen naar het minimum aantal elementen kijkt, valt op dat het paard 

relatief veel voorkomt binnen het gedetermineerde aantal zoogdieren. Er zijn vier 

grote delen van schedels gevonden verspreid over de nederzetting (Tabel 11.9). Het 

betreft losse schedels en dus geen dierbegravingen. Wel kent het spoornummer S122 

(paalkuil) enkele botten van een voorpoot; radius, ulna, astragalus, en mogelijk ook 

enkele borstwervels (v.131) van eenzelfde individu, dit zou mogelijk met een speciale 

depositie te maken kunnen hebben.143 

soort aantal element vondstnummer spoornummer  spoortype

paard 1 cranium 252 4 waterput

paard 1 cranium 523 523 greppel

paard 1 cranium 131 122 paalkuil

paard 1 cranium 213 198 depressie

De herkende elementen betreffen enkele schedels en onderkaken, wervels, bekken 

beenfragmenten en vele losse gebitselementen. Aan de hand van een aantal kiezen 

uit onderkaken zijn ten minste 3 juveniele dieren, 4 volwassen dieren en 1 erg oud 

dier vastgesteld (Tabel 11.8). De vergroeiing van de epifysen liet ook 13 volwassen 

individuen en 3 juveniele dieren zien. Paarden werden vooral gebruikt als rij- en 

lastdier, wat het hoge percentage volwassen dieren verklaart. Dankzij de haam, 

uitgevonden in de middeleeuwen, konden de paarden tevens ingezet worden bij land-

bouwactiviteiten zoals het ploegen van het land. 

143  Groot 2008.

Tabel 11.9 
Paardenschedels en contextuele informatie.
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Van één radius en één metatarsus konden maten worden genomen voor de schoft-

hoogtebepaling. De berekende schofthoogtes komen uit op 1,31 en  1,40 m (Tabel 

11.10). Deze schofthoogte sluit goed aan bij de gemiddelde schofthoogte van 1,37 m 

voor deze periode.144 

Slachtsporen en vervaardiging werktuigen
Opvallend veel botten van paard vertoonden hak- en bewerkingssporen. Zo werden 

op een dijbeen, middenhandsbeen, spaakbeen en sprongbeen haksporen gezien. 

Bij twee schedels lijkt er een hakspoor / inslag te zijn (v.250 en 131), mogelijk de 

doodsoorzaak. De meeste van de haksporen zijn aangetroffen op enkele botten van 

een individu uit paalkuil S122 en mogelijk is dit individu echt geslacht geweest. Maar 

ook enkele paardenbotten afkomstig uit de depressie S198 tonen haksporen en dus is 

het aannemelijk dat het paard af een toe als vleesproducent is gebruikt. 

Tevens zijn er vier botten met bewerkingssporen herkend, die te maken hebben met 

het vervaardigen van werktuigen zoals glissen en dergelijke (zie onder). 

soort aantal element maat waarde (mm)  schofthoogte (cm)

paard 1 radius GL 326 140

paard 1 metatarsus GL 246 131

11.3.6 Hond

Er zijn vier fragmenten (dijbeen, opperarmbeen, middenvoetsbeentjes) van een hond 

geïdentificeerd. De resten komen vooral uit de depressie S198 en uit paalspoor S93 en 

zijn afkomstig van maximaal vier individuen. Op basis van de vergroeiingsstadia van de 

epifysen betreft het vooral volwassen individuen. 

11.3.7 Kat

Twee fragmenten behoren tot een kat (dijbeen en staartwervel) afkomstig uit 

depressie S198 en een cultuurlaag S525. Op basis van de vergroeiingsstadia van de 

epifysen is er één juveniel individu onderscheiden. 

11.3.8 Wilde dieren

Het aantal wilde zoogdieren is minimaal. Het betreft een deel van een geweistang 

(vijf fragmenten) van een edelhert afkomstig uit kuil S82, waarbij de roos ontbreekt. 

Het gewei kan een indicatie zijn voor jacht op edelhert  of kan simpelweg geraapt zijn, 

nadat het dier het gewei had afgeworpen. Als laatste optie valt handel in gewei ook 

niet uit te sluiten. 

Op basis van de maten van de molaren uit de onderkaak van varkens/ wilde zwijnen en 

de opvallend grote hoektanden zijn er in totaal elf wilde zwijnen onderscheiden binnen 

de 80 elementen die tot varken / wildzwijn gerekend zijn. Dit kan een aanwijzing zijn 

voor jacht- of stroopexpedities vanuit de nederzetting, als aanvulling op de dagelijkse 

voedselbronnen. 

Naast deze grote zoogdieren zijn er enkele kleine botten gedetermineerd van een 

juveniele bruine rat, enkele kikkers, padden en een baars. De kikkers, padden en baars 

144  Prummel 1983, 221.

Tabel 11.10 
Lengtematen van tibia van paard met berek-
ende schofthoogte (volgens May 1986).
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zijn afkomstig uit de depressie S198; samen geven ze een duidelijk faunabeeld van 

deze plek: een depressie waarin water zal hebben gestaan. Rat is eveneens afkomstig 

uit S198 en is daar mogelijk verdronken of na de dood ingegooid.

11.3.9 Pluimvee

Ca. 1 % van het totaal aantal geanalyseerd botresten bestaat uit vogelbotten. Hierbij 

moet wel rekening gehouden worden met het in alle gevallen hand verzamelde 

vogelresten betreft; er is dus niet gezeefd op klein botmateriaal. De kleine elementen 

van vogelsoorten ontbreken daardoor. 

In totaal zijn er 5 kippenbotten geanalyseerd, 2 ganzenbotten, 3 wilde eenden en 1 bot 

van een niet nader te specificeren vogelsoort. 

Er is één juveniele kip onderscheiden op basis van de botstructuur. Ook is er één 

haan herkend vanwege het spoor op de tarsometatarsus. Het pluimvee zal lokaal 

zijn gehouden en vormde een klein onderdeel van de voedseleconomie, voor zowel 

de vleesproductie als de secundaire productie van bijvoorbeeld eieren. Ook kunnen 

de veren gebruikt zijn voor verschillende doeleinden. Gans en eend hoeven niet 

noodzakelijk op het erf aanwezig geweest te zijn, hier kan ook op gejaagd zijn.

11.3.10 Taphonomie

Ca. 12% van de botten vertoonde sporen in de vorm van verbranding, hak- en 

snijsporen, vraatsporen en pathologieën. (Tabel 11.11). Van deze fragmenten vertoonde 

10% sporen van brand, waarbij het merendeel gecalcineerd (volledig verbrand; wit 

uitgeslagen) was. Een kleiner aandeel werd gekenmerkt door gedeeltelijke of volledige 

verbrandingssporen. Het botmateriaal met brandsporen was in de meeste gevallen 

door versplintering niet op soort te determineren, maar alleen toe te schrijven aan 

middelgrote zoogdieren. 

sporen op bot n %

brand    5 2%

gecalcineerd 20 8%

hakspoor 108 42%

snijspoor 32 13%

zaagspoor 2 1%

doorboring - gat  3 1%

polijsting 3 1%

pathologie 5 2%

vraat kat 1 <1%

vraat hond 78 30%

vraat 1 <1%

totaal 258 100%

De hak- en snijsporen vertegenwoordigen 55% van de sporen op het bot. Ze zijn 

voornamelijk waargenomen bij het rund. Een enkel slachtspoor is genoteerd bij paard, 

schaap geit en varken/wild zwijn. Daarom is bij de bespreking van het slachtpatroon 

vooral ingegaan op het rund, de grootste vleesproducent binnen deze nederzetting. 

Op 80 botfragmenten zijn vraatsporen gezien. Ze zijn een indicatie voor het 

voorkomen van honden (en eventueel katten en vossen) op het erf, die hebben 

geknaagd op rondslingerend consumptie-afval. De meeste botten met vraatsporen zijn 

afkomstig van rund, varken en in een enkel geval schaap/geit en wilde eend. 

Tabel 11.11 
De verschillende sporen op het bot. 
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11.3.11 Pathologieën

Bij drie runderbotten en twee paardenbotten zijn pathologieën vastgesteld. Bij het 

laatst genoemde dier zijn enkele borstwervels (v.131) volledig aan elkaar vergroeid 

(Figuur 11.2). Dit wordt Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis (DISH) genoemd.145 

Het is een aandoening waarbij extra bot aangroeit op plaatsen waar pezen of banden 

aan het bot hechten; soms ontstaat op die aanhechtingsplaats een lichte ontsteking. 

De aandoening komt vooral voor bij oudere individuen en in dit geval komt dit 

overeen met de leeftijdsschatting van dit dier op basis van slijtage van de kiezen. Bij 

één onderkaak van een rund (v.216) is scheefgroei van de enkele kiezen vastgesteld, 

mogelijk ontstaan door een eerdere ontsteking van het kaakbot.146 

Op een metatarsus en tarsale van een rund (v.75) is artrose vastgesteld; de botten zijn 

als gevolg hiervan bijna volledig aan elkaar vergroeid. Dit is waarschijnlijk veroorzaakt 

door overbelasting en/of ouderdom. 

Slijtage van de gewrichten geeft aan dat de runderen ook voor landbouw werden 

gebruikt, bijvoorbeeld als trekkracht; ook werd rundermest gebruikt om het land 

vruchtbaar te houden. Ten slotte wijst de pathologie op de thoracale wervels uit dat de 

aanwezige paarden veel gebruikt zijn als rijdier. 

11.3.12 Benen artefacten

Er is een aantal benen artefacten aangetroffen. Het eerste voorwerp betreft een 

samengestelde benen kam,147  verzameld uit waterkuil S411 (v.205, Figuur 11.3). Deze 

bestaat uit twee dekplaten waartussen zeven tandplaatjes zijn bevestigd. De dekplaten 

en kamplaten zijn door middel van ijzeren klinknagels met elkaar verbonden. Hiervan 

zijn er zeven bewaard gebleven, die ter hoogte van de zijkanten van de tandplaatjes 

zijn gezet. Zo werden twee tandplaatjes tegelijk met één klinknagel vastgezet (elke 

kant-techniek (every edge)). De kam is licht gebogen en heeft tanden aan één zijde. Er 

is één eindplaatje bewaard; deze is een trapeziumvormig of vleugelvormig en voorzien 

van een gat met een doorsnede van 3 mm. De kam is van het Ashby type 7.148 Dit 

type wordt tussen 900 en 1100 gedateerd. De dekplaten hebben een plano-convexe 

doorsnede en het zijaanzicht heeft een lichte kromming. Eén van de twee dekplaten 

is versierd  met verticale en diagonale, dubbele lijnen. De twee lijnen van een paar zijn 

telkens ca. 2 mm uit elkaar geplaatst. Ter hoogte van de tanden zijn op de dekplaten 

145  Crubezy & Trinkaus 1992.

146  Baker & Bothwell 1980, 137.
147  Beschrijving kam door J. van der Leije.
148  Ashby 2011.

Figuur 11.2 
Volledig vergroeide thoracale wervels van een 
paard (v.131, foto: T. Moesker). Schaal 1:2.
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ondiepe inkepingen of sneden zichtbaar, die er op wijzen dat de tanden pas na 

bevestiging uit de tandplaten zijn gezaagd.

De kam is niet compleet. Het fragment is 11,9 cm lang, maar één zijkant is niet 

bewaard gebleven. De dekplaten zijn max. 1,5 cm breed.

Naast de kam is er in een paalspoor (S203) een ronde schijf gevonden, gemaakt van 

een femurkop van een paard, met sterke polijsting aan de bovenzijde (Figuur 11.4). 

Mogelijk is dit een halffabrikaat van de vervaardiging van een spinklos of oesdop. Twee 

glissen zijn eveneens gemaakt van paardenbot; één van een metacarpus (Figuur 11.5) 

en één van een radius. Daarnaast is er één radius voor de helft bekapt voor het maken 

van een glis maar nooit in gebruik genomen. Alle drie de stukken zijn verzameld uit de 

depressie. Ten slotte is er nog een deel van een radius opzettelijk bekapt tot een plat 

stuk, mogelijk om er een werktuig van te maken (Figuur 11.6). Ook deze is gevonden in 

de depressie.

Naast deze paardenbotten is er in de depressie ook een deel van een gewei gevonden, 

waar diverse haksporen op zijn waargenomen. Vermoedelijk om er een aantal 

bruikbare delen van los te hakken om bijvoorbeeld afdekplaten voor kammen mee te 

vervaardigen. 

Figuur 11.3 
Samengestelde benen kam (v.205, foto: 
Restaura). Schaal 1:1.

Figuur 11.4 
Ronde schijf van een femurkop van paard 
(v.124, foto: T. Moesker). Schaal 1:1.

Figuur 11.5 
Glis gemaakt van een metacarpus van een 
paard (v.167, foto: T. Moesker). Schaal 1:1.
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11.4 Conclusies

Er zijn 2069 botfragmenten geanalyseerd, waardoor een goed beeld gevormd kon 

worden van de veestapel en de overige dieren in de nederzetting. De nadruk binnen 

de veestapel lag op runderen. De bestaanseconomie was vooral gericht geweest op 

het fokken en houden van runderen voor eigen gebruik, getuige het consumptie-

afvalpatroon. Hierbij hebben de runderen een rol gespeeld in de zowel vleesproductie 

als de productie van secundaire goederen zoals melk, mest en trekkracht. Dit blijkt 

uit de gelijke spreiding van de leeftijd van de runderen binnen de veestapel, waarbij 

niet alleen jonge dieren, maar ook oudere dieren aanwezig waren. Naast het rund zal 

ook het varken voor het vlees gehouden zijn, al is het hiernaast voorkomen van resten 

van wild zwijn een mogelijke indicatie voor jacht- of stroopactiviteiten: als mogelijke 

aanvulling op het dieet. Het gewei van het edelhert kan ook afkomstig zijn van een 

gejaagd exemplaar, al moeten men ook rekening houden met de kans op een natuurlijk 

afgeworpen gewei. In het geval van jacht op wild zwijn en edelhert kan dit een indicatie 

zijn dat er in Ommeren - De Kroonheuvel mogelijk sprake was van een elitewoonplaats 

in de middeleeuwen. Echter, de resultaten van dit onderzoek zijn te summier om hier 

concrete uitspraken over te doen. 

Het relatief hoge aandeel paarden binnen het soortenspectrum is opvallend en sluit 

aan bij dit beeld. Dat er op een aantal botten van paard slachtsporen zijn herkend 

en van enkele botten werktuigen (glissen) vervaardigd werden, is opvallend. Het 

percentage schaap/geit is relatief laag, vermoedelijk werden deze dieren sporadisch 

gehouden voor hun wol en melk. Naast deze grote zoogdieren zijn er ook resten van 

katten en honden vertegenwoordigd en kippen en ganzen; deze zullen ook op de erven 

hebben rondgelopen. De resten van wilde eenden duiden mogelijk ook op jacht op 

deze vogels. 

 

 Het beeld van de verhoudingen binnen de veestapel geeft een vrij algemene indruk 

van een standaard agrarische bestaanseconomie. De opmerkelijke elementen 

binnen dit assemblage aan dierlijk botmateriaal, zijn de atypische hak- en snijsporen 

op de paardenbotten en de fragmenten van wildzijn en het geweifragment van 

edelhert; beide zijn potentiële indicatoren voor een eventuele elitenederzetting. Een 

voorbeeld van een dergelijke site is Barneveld149, waar de consumptie van jachtwild 

in combinatie met de vondst van pijlpunten is geïnterpreteerd als mogelijk bewijs 

voor een elitesite. Het recht op de jacht lag in de middeleeuwen namelijk bij de graaf/

domeineigenaar of diens vertegenwoordiger. Bovendien blijkt uit een vergelijking 

met rurale nederzettingen uit het Maas-Demer-Schelde gebied, dat restanten van 

jachtwild hier volledig afwezig zijn.150 Uit een vergelijking met een elitewoonplaats als 

149  Aal 2018, 173-174.
150  Aal 2018, 173-174.

Figuur 11.6 
Fragment van een kop van een dijbeen 
welke sterke onnatuurlijke polijsting kent 
(v.156, foto: T. Moesker).
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Gemert-Hooghuis151 blijkt dat hier, naast een standaard beeld van de veestapel, resten 

van zowel jachtwild als van jongere paarden zijn vertegenwoordigd, met in één geval 

tevens een hakspoor op een paardenbot. Dit laatste voorbeeld komt dus in zekere 

mate overeen met de resultaten van Ommeren- De Kroonheuvel. 

151  Huijbers 2007, 319; Aal 2018.
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12 Hout

E.E. van Hees

12.1 Inleiding

Uit vier sporen van de opgraving te Ommeren - De Kroonheuvel zijn houten resten 

verzameld. In drie van de gevallen ging het om hout uit waterputten (S512, S612 en 

S639) en in een geval om hout uit een geul (S3) . De houten resten zijn onderzocht, 

waarbij gelet is op de houtsoort, bewerking en eventueel hergebruik.

12.2 Methode

De houten resten die zijn aangetroffen tijdens het onderzoek zijn ter plekke in plastic 

verpakt, meegenomen naar het laboratorium in Leiden en daar gewassen met zacht 

stromend water. Hierna is het hout gedocumenteerd. Voor de analyse is met name 

gelet op de gebruikte houtsoort; deze is bepaald aan de hand van anatomische 

kenmerken van drie verschillende zijdes: dwars, radiaal en tangentiaal (Figuur 

12.1). Hiervan zijn indien nodig dunne coupes gemaakt, die zijn bekeken onder een 

microscoop met doorvallend licht (Olympus BH-2) met een maximale vergroting tot 

100x. 

Daarnaast zijn de metrische gegevens vastgesteld en is gekeken hoe het hout uit de 

stam is gehaald en of er merktekens, bewerkingssporen en kenmerkende constructies 

voorkomen, die kunnen wijzen op eventueel hergebruik. Uitleg van de codering 

die is gebruikt in de tabel staat in bijlage 8, naar voorbeeld van veldwerklijsten van 

BIAX-Consult te Zaandam. Alle afmetingen zijn in centimeters.

12.3 Resultaten

In bijlage 9 zijn de resultaten van dit onderzoek vast gelegd. Hieronder worden per 

context de bevindingen toegelicht. 

12.3.1 Hout uit de restgeul

Uit de restgeul (S3) zijn twee aangepunte planken (stamcode 14, zie bijlage 8) van 

eikenhout (Quercus) afkomstig (v.261 en v.262). De planken zijn relatief dun, max. 3 cm, 

max. 14 cm breed en respectievelijk 44 en 83 cm lang. De bewerking is gedaan door het 

splijten, of ‘scheuren’, van het hout tot planken en de punt is gevormd met een ijzeren 

bijl, wat te zien is aan de gladde, relatief lange facetten. Specifieke kenmerken die een 

aanwijzing zouden kunnen zijn voor de functie van de stukken in deze context of een 

andere (primaire) functie (hergebruik), konden niet worden aangetoond. Het hout, met 

name van v.262, was bovendien krom en ‘warrelig’, wat een aanwijzing kan zijn voor 

lokaal verzameld hout. Ook zijn er sporen voor insectenvraat. De lage kwaliteit van 

het hout doet vermoeden dat het hier niet gaat om bouwhout, maar bijvoorbeeld om 

hout voor een beschoeiing of hekwerk. Het hout kan als los afval in de geul zijn terecht 

gekomen of hier na gebruik zijn achtergelaten.

Figuur 12.1 
De drie zijdes van hout, met anatomische ken-
merken in hout, naar Schweingruber 1990.
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12.3.2 Waterputten

Waterput S639
Waterput S639 was beschoeid met een boomstam (v.383). De beschoeiing is gemaakt 

door een deel van een eiken boomstam uit te hollen (stamcode 18); de dikte van dit 

stuk is rond de 10 cm. De lengte bedraagt ongeveer 80 cm. Deze afmetingen maken 

het hout zwaar en niet erg handzaam: zeer waarschijnlijk is deze beschoeiing door 

meerdere personen aangebracht. Aan de binnenkant waren de haksporen van de 

ijzeren bijl, waarmee de uitholling is gemaakt, redelijk weggesleten, maar nog wel 

zichtbaar (Figuur 12.2). Aan de onderkant, die waarschijnlijk is toegespitst om het 

boomdeel makkelijker de grond in te krijgen, zijn de sporen nog duidelijk aanwezig.

Een plank van bescheidener afmeting met stamcode 14 vertoonde naast bewerking 

door splijten en een ijzeren bijl ook schaafsporen (v.380, Figuur 12.3). Deze 

gedetailleerde bewerking heeft waarschijnlijk een doel gehad bij de oorspronkelijke 

functie van de plank. Deze plank is echter vermoedelijk geen onderdeel geweest 

van de (oorspronkelijke) beschoeiing, maar in de waterput terecht gekomen als 

afval, of gebruikt als welpaal of (vervangend) reparatiestuk. Voor een welpaal is een 

Figuur 12.2 
Binnenkant van het uitgeholde boomstam-
deel (v. 383) met zichtbare kapsporen.

Figuur 12.3 
Schaafsporen op de smalle zijkant van een 
eikenhouten plank (v.380).
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gedetailleerde bewerking als schaven onnodig en daarom ligt een hergebruik of een 

andere functie meer  voor de hand. Mogelijk heeft het oorspronkelijk dienst gedaan 

als scheepshout, in de waterput is namelijk ook een ijzeren sintelnagel gevonden (zie 

hoofdstuk 9).

Waterput S612
Ook waterput S612 was beschoeid met een uitgeholde boomstam (v.374). Het betrof 

een eiken stam, met een (rest)hoogte van 95 cm en een diameter van ca. 90 cm. 

De kapsporen aan de binnen- en onderkant zijn nog heel duidelijk aanwezig. De 

bijlsneden zijn getekend en de gebruikte, ijzeren bijl is vermoedelijk maximaal 6 cm 

breed geweest. Daarnaast zijn er in dit spoor ook vier houten pennen gevonden; twee 

korte en twee langere (Figuur 12.4). Eén korte pen is wilg (Salix) en de andere drie zijn 

eikenhout. Opvallend is dat het windsel ook eikenhout is (Figuur 12.5, Figuur 12.6). 

Wilgentenen of -takken zijn hiervoor geschikter vanwege de flexibele eigenschappen 

van deze soort en hoewel wilg wel voor een korte pen gebruikt is, is deze hier niet 

geselecteerd voor de windsels.

Figuur 12.4 
Boven: de minimaal zichtbare bewerk-
ingssporen op de pennen (v.354). 
Onder: twee pennen met windsel 
(v.353). 
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Figuur 12.5
Microscopische details (vergroting 250x) van 
de windsels (v.353). Stervormig merg en ‘ring-
porig’ hout, typisch voor eik. De dikke stralen 
zijn in dit jonge hout nog niet gevormd 
(Schweingruber, 1990, 144).

Figuur 12.6 
Linksboven de ringporige groeiring en de 
‘draaiing’ van het twijnen (v.353).
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Waterput S512
De waterputbeschoeiing van S512 is gemaakt van naaldhouten duigen van zilverspar 

(Abies). Bij deze beschoeiing is er sprake van hergebruik; de groeven aan de onderkant 

waar de bodem van de ton of emmer in gevat kon worden, zijn nog duidelijk aanwezig 

(Figuur 12.7). De bovenkant van de duigen is vergaan, ze hebben een lengte tussen de 

19 en 31 cm. De duigen zijn bewerkt met een ijzeren bijl, de groeven zijn gezaagd. De 

oorspronkelijke doorsnede van de ton was ca. 65 cm.

Zilverspar komt van nature niet voor in Nederland en de ton is waarschijnlijk 

geïmporteerd als (drank-) container. Er zijn geen resten, aankoeksels of merktekens 

gevonden die een aanwijzing kunnen zijn voor de eerdere inhoud van de ton(-nen).

12.4 Conclusie

Over het algemeen is de conservering van het hout goed. Het is waarschijnlijk lokaal 

verzameld, met uitzondering van het hout van de tonput S512. Bij alle bewerkte 

stukken is gebruik gemaakt van een ijzeren bijl, voor zover de sporen nog zichtbaar 

zijn. Bij één stuk zijn er schaafsporen aangetroffen en de groeven in de duigen zijn 

gezaagd.

De boomstamputten, S612 en S639, zijn lokaal gemaakt van grote eikenbomen. 

Windsels om pennen zijn hier van eikenhouten takken, wat geen voor de hand liggende 

keuze is; doorgaans zijn zulke omwikkelingen van flexibele wilgentenen. De andere 

waterput is beschoeid met een geïmporteerde ton van zilverspar. 

Figuur 12.7 
Duigen uit S512 met duidelijke groeven en 
kapsporen.
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13 Palynologie en macrobotanie

Y.F. van Amerongen & E.E. van Hees

13.1 Inleiding

Tijdens het veldwerk zijn monsters verzameld ten behoeve van pollen- en 

macrobotanisch onderzoek. De analyse van de botanische monsters kan een bijdrage 

leveren aan vragen die betrekking hebben op de vegetatie en het landschap, de 

(voedsel)economie en de datering van sporen en structuren. Dit betreffen onderzoeks-

vragen 2, 5 en 20 t/m 22 uit het PvE (zie paragraaf 3.2).

13.2 Materiaal, methoden en data-analyse

In eerste instantie zijn tien macrobotanische monsters gewaardeerd om de 

geschiktheid voor analyse vast te stellen (Figuur 3.3). Vijf van deze monsters bleken 

voor analyse geschikt. Van de zes gewaardeerde monsters voor palynologisch 

onderzoek waren er vier geschikt voor analyse. Een overzicht van de onderzochte 

vondsten met hun contextgegevens is in Tabel 13.1 weergegeven. De locatie van de 

pollenbakken is weergegeven in Figuur 5.3.

vondstnummer spoor context datering* volume

palynologie

292 525 cultuurlaag in restgeul 1150-1200 1 cm3

293 5022 cultuurlaag in restgeul 900-1200 1 cm3

293 3 (bovenin) restgeul < 900 1 cm3

293 3 (onderin) restgeul < 900 1 cm3

macrobotanie

114 198 depressie 700-900 n. Chr. 0,5 L

193 403 paalkuil 993 – 1155 n. Chr. 2,7 L

222 boring crevassekolk 666 – 779 n. Chr. 0,25 L

255 4 waterput 1270 – 1390 n. Chr. 3,5 L

350 612 waterput 900-1000 n. Chr. 1 L

13.2.1 Palynologie

Voor het palynologisch onderzoek werd door mevrouw A.L. Philip aan het Institute 

for Biodiversity and Ecosystem Dynamics (IBED) van de Universiteit van Amsterdam 

een monster van 1 cm3 van elk van de monsters geprepareerd volgens een standaard 

pollenbereiding. Vervolgens zijn de preparaten bij Archol met behulp van een door-

vallend-lichtmicroscoop met een vergroting van 400x-1000x geanalyseerd, waarbij de 

microfossielen (pollen en sporen) zijn gedetermineerd en geteld152,153. De pollenprepa-

raten werden geanalyseerd waarbij de totaalpollensommen werden bereikt die staan 

weergegeven in Tabel 13.2. 

vondstnummer spoor totaalpollensom

292 525 309,5

293 5022 415,5

293 3 (bovenin) 442

293 3 (onderin) 411

152  Volgens: Beug 2004.
153  Van Geel & Aptroot 2006.

Tabel 13.1 
Overzicht van de voor palynologie en macro-
botanie onderzochte vondstnummers.
*  De dateringen van de contexten zijn afkom-
stig van aardewerktypologie, 14C-dateringen 
en oversnijdingen.

Tabel 13.2 
Totaalpollensommen.
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Na het bereiken van de pollensom is het resterende deel van het preparaat gescand 

op eventuele aanvullende nieuwe soorten. Deze staan aangegeven met een ‘+’ in 

het pollendiagram en zijn niet meegenomen in de pollensom. Bij v.292 (S525) is de 

totaalpollensommen aan de lage kant (<400). Echter, er werd tegen het einde van het 

preparaat geen wezenlijke toevoeging van nieuwe taxa meer vastgesteld, waardoor 

het toch aannemelijk is dat er een representatief beeld van de omgeving te geven is. In 

de pollensom 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-/milieutype154 en is er een pollendiagram 

gemaakt met behulp van het programma Tilia (versie 2.1.1).

13.2.2 Macrobotanie

Voor de analyse is de afgemeten grond met kraanwater gespoeld op een serie zeven 

met maaswijdten van respectievelijk 2.0, 1.0, 0.5 en 0.25 mm en is het materiaal 

geanalyseerd.155 De bemonsterde volumes staan weergegeven in Tabel 13.1. Vervolgens 

zijn de zeefresiduen geïnspecteerd op de aanwezigheid van botanische macroresten 

(zaden, vruchten, takjes etc.), alsmede zoölogische indicatoren voor landschap en 

menselijke aanwezigheid (mollusken, (vis)botresten, insecten, foraminiferen, etc.). 

Alle botanische macroresten zijn zo specifiek mogelijk op naam gebracht156 met 

naamgeving volgens de 23e druk van Heukels’ flora van Nederland.157 Hierbij is gebruik 

gemaakt van de vergelijkingscollectie van het archeobotanisch laboratorium van de 

Universiteit Leiden.

Voor het bepalen van zowel de productie, eventuele handel en consumptie van 

cultuurgewassen, als het natuurlijk voorkomen van planten en het gebruik daarvan, 

is een scheiding gemaakt op basis van gebruiksplanten en wilde planten. Onder 

de gebruiksplanten vallen onder andere granen, vruchten en kruiden; onder de 

wilde planten zijn de categorieën cultuurbegeleiders (akkeronkruiden, tredplanten 

en ruderalen) en overige wilde planten (graslandplanten, planten van vochtige 

locaties, waterkantplanten, waterplanten, planten van diverse standplaatsen, etc.) te 

onderscheiden. De wilde planten zijn ingedeeld op grond van de vegetatiestructuur en 

abiotische standplaatsfactoren. Voor de beschrijving van de standplaatsen is gebruik 

gemaakt van de indeling op basis van ecogroepen158 en de Nederlandse Oecologische 

Flora.159 Ten slotte is informatie ingewonnen over de voorkeur van planten voor lokale 

abiotische factoren die belangrijk zijn voor de groei (bijv. licht, warmte, stikstof).160

13.3 Resultaten

Het pollendiagram van de palynologische analyse is te vinden in bijlage 12 en de 

resultatentabel van de macrobotanische analyse in bijlage 11.

154  Tamis et al. 2004.
155  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.

156  Volgens Cappers et al. 2006.
157  Van der Meijden et al. 2003.
158  Volgens Tamis et al. 2004.
159  Weeda et al. 2003.
160  Ellenberg et al. 1991.
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13.3.1 Vroege middeleeuwen 

Depressie, v.114, S198, 700-900 n. Chr.
In de depressie zijn verkoolde resten van broodtarwe (Triticum aestivum), meerrijige 

gerst (Hordeum vulgare var. vulgare) en haver (Avena) gevonden. Naast granen is 

ook de peulvrucht duivenboon (Vicia faba var. minor) aangetroffen. Onder de wilde 

planten zijn verkoolde zaden van perzikkruid (Persicaria) en ganzenvoet (Chenopodium) 

aanwezig. Ten slotte is er één zaadje aangetroffen van een grassoort (Poaceae) die niet 

verder gedetermineerd kon worden.

Een fragment van de verkoolde gerst uit de depressie is in de Romeinse tijd gedateerd: 

85 v. Chr. – 71 n. Chr. Het is dus mogelijk dat een deel van het hierboven genoemde 

materiaal niet uit de vroege middeleeuwen, maar uit de Romeinse tijd afkomstig is. 

Boring 1, v.222, 666 – 779 n. Chr. 
In boring v.222 zaten geen verkoolde resten, maar wel resten die lijken op (pluim-)

gierst. De determinatie hiervan is echter niet zeker genoeg om hier verder uitspraken 

over te doen. Verder zijn diverse zaden en vruchten aanwezig van planten van zoete 

wateren en oevers. Naast landplanten die op oevers voorkomen, zoals moerasscherm 

(Oenanthe aquatica) en wilg (Salix), zijn hier ook waterplanten gevonden, zoals 

fonteinkruid (Potamogeton) en kranswier (Chara). De zaden van hennepnetel/andoorn 

(Galeopsis/Stachys), gedijen beide in een ruderaal, vochtig landschap.

Restgeul, v.293, S3 (onder), < 900 n. Chr.
In S3 (onder) is het aandeel boompollen sterk in de minderheid (AP, 7,1%; Figuur 13.1). 

De aangetroffen boomsoorten zijn met name els (Alnus; 3,4%) en hazelaar (Corylus 

avellana; 1,7%), met lage percentages beuk (Fagus), haagbeuk (Carpinus), den (Pinus), 

eik (Quercus), zilverspar/fijnspar (Abies/Picea) en mogelijk berk (cf. Betula) en wilg (cf. 

Salix). Gezien de lage percentages boompollen lijken er dus zowel droge als natte 

bossen in de omgeving aanwezig te zijn geweest, maar niet lokaal rond de restgeul.

Het niet-boompollen (NAP, 92,9%) wordt gedomineerd door grassen (28,2%) en 

kruisbloemigen (14,8%). Ook de lintbloemigen (Asteraceae liguliflorae; 7,8%), 

smalle weegbree-type (Plantago lanceolata-type; 3,6%), scherpe boterbloem-type 

(Ranunculus acris-type; 5,6%) en kruiskruid (Senecio-type) zijn goed vertegenwoor-

digd, gevolgd door lage percentages pollen van de anjerfamilie (Caryophyllaceae), 

rolklaver (Lotus), amaranten (Chenopodiaceae/Amaranthaceae), gewoon varkensgras 

(Polygonum aviculare), grote brandnetel (Urtica dioica) en streepzaad-type (Crepis-type) 

(Figuur 13.2). 

Tezamen indiceren bovenstaande niet-boompollentaxa de aanwezigheid van ruderale 

vegetatie in de omgeving, maar ook begraasde of gemaaide vegetatietypen. Het 

pollen van cypergrassen (Cyperaceae) en egelskop (Sparganium) wijst erop dat er ook 

moeras-/oevervegetatie aanwezig was bij de restgeul. Naast wilde planten is er ook 

pollen van gecultiveerde planten aangetroffen in de S3 (onder). Het gaat hierbij om 

granen in het algemeen (Cerealia; 7,1%), maar waarbij het door de goede conservering 

ook mogelijk was daarnaast het gerst/tarwe-type (Hordeum/Triticum-type; 4,1%), 

tarwe-type (0,5%) en zelfs brood-/emmer-/spelttarwe (Triticum aestivum/dicoccum/

spelta) aan te tonen. Deze laatste was vast te stellen door specifieke uiterlijke 

kenmerken en op basis van de uitzonderlijk grote pollenkorrels, waardoor andere 

granen konden worden uitgesloten. Ook is hennep/hop (Cannabis/Humulus) aanwezig 

in redelijk hoge hoeveelheden (4,1%), wat doet vermoeden dat verbouw in de 

omgeving plaatsvond. De taxa bijvoet (Artemisia) en grote weegbree-type (Plantago 

major-type) wijzen respectievelijk op omgewerkte en lokaal veel betreden gronden. 
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Ten slotte wijst de schimmel Glomus erop dat er in de omgeving erosie plaatsvond.161 

LEGENDA
Bomen Moeras-/oeverplanten

Heide Waterplanten

Graslandkruiden Sporenplanten

Andere kruiden Schimmelsporen

Cultuurgewassen Algenresten

Onkruiden en tredplanten Brak-/zoutwaterindicatoren

161  Van Geel et al. 2003.

Figuur 13.1 
Hoofddiagram pollenmonster v. 293, S3 
(onder). In groen: percentage “arboreaal pol-
len” (AP; bomen); in geel: percentage “non-
arboreaal pollen” (NAP; heide, cultuurgewas-
sen en kruiden); samen vormen deze groepen 
de totale pollensom.

Figuur 13.2
Staafdiagram van de resultaten van de anal-
yse van het pollenmonster v.293, S3 (onder). 
Om de leesbaarheid te vergroten, zijn de 
hoogste staven afgesneden; in die gevallen 
staan de percentages als getal weergegeven. 
De behaalde pollensom is n=411.
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Restgeul, v.293, S3 (boven), < 900 n. Chr.
Net als in het voorgaande monster is in S3 (boven) het percentage boompollen zeer 

laag (AP, 8,1%; Figuur 13.3). In dit monster zijn aanwezig hazelaar (2,3%), els (1,6%) en 

eik (1,6%) en, in nog lagere percentages, berk, wilg, zilverspar/fijnspar, den, en, nieuw 

in dit monster, beuk (Fagus), iep (Ulmus) en mogelijk linde (cf. Tilia).     

Het niet-boompollen wordt ook in dit monster voornamelijk gevormd door grassen 

(24,4%) en kruisbloemigen (14,7%), gevolgd door buisbloemigen (2,9%), amaranten 

(3,4%) en scherpe boterbloem-type (2,3%) en (zeer) lage percentages pollen van de 

anjerfamilie, gewoon varkensgras, grote brandnetel, kruiskruid-type, streepzaad-type 

en smalle weegbree-type. De samenstelling aan overige kruiden is grotendeels 

vergelijkbaar met S3 (onder), maar bevat wel iets minder taxa (Figuur 13.4).  

Indicatoren voor menselijke aanwezigheid in dit monster bestaan wederom uit de 

cultuurgewassen granen (10,6%) en gerst/tarwe-type (6,3%), die zijn toegenomen t.o.v. 

onderin S3, en hennep/hop (1,4%). Van hennep/hop is het pollen ook samengeklonterd 

aangetroffen,162 wat duidt op lokale depositie. Bij verplaatsing van dit pollen door 

bijvoorbeeld water zou de klont uiteengevallen zijn. Naast pollen van granen is er 

mogelijk een pollenkorrel van lijnzaad/vlas aangetoond (cf. Linum usitatissimum), die 

de verbouw van dit gewas voor de zaden of de vezels (om linnen te produceren) zou 

aangeven. Gezien de aanwezigheid van dit gewas in de volgende periode is het niet 

ondenkbaar dat het hier ook om vlas gaat. In dit monster is ook bijvoet aanwezig, die 

de aanwezigheid van omgewerkte gronden indiceert. De waterplant waterweegbree 

(Alisma) ten slotte, wijst op ondiep, voedselrijk water in de restgeul en ook de sporen 

van mossen en varens en de resten van de zoetwateralg Spirogyra bevestigen dat er 

lokaal (nog steeds) natte omstandigheden waren.

162  Om over-representatie te voorkomen is deze kluit geteld als 1.

Figuur 13.3 
Hoofddiagram pollenmonster v.293, S3 
(boven). In groen: percentage “arboreaal pol-
len” (AP; bomen); in geel: percentage “non-
arboreaal pollen” (NAP; heide, cultuurgewas-
sen en kruiden); samen vormen deze groepen 
de totale pollensom.
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LEGENDA
Bomen Moeras-/oeverplanten

Heide Waterplanten

Graslandkruiden Sporenplanten

Andere kruiden Schimmelsporen

Cultuurgewassen Algenresten

Onkruiden en tredplanten Brak-/zoutwaterindicatoren

13.3.2 Volle middeleeuwen

Waterput, v.350, S612, 900 - 1000 n. Chr.
Waterput v.350 bevatte geen verkoolde resten van granen, maar wel de zaadhuiden 

van gerstekorrels. Verder zijn in dit monster enkele soorten wilde planten aangetroffen, 

die een voorkeur hebben voor vochtige tot natte standplaatsen zoals zegge (Carex), 

kleefkruid (Galium aparine), zilverschoon (Potentilla anserina) en mannagras (Glyceria 

fluitans).

Paalkuil, v.193, S403, 993 – 1155 n. Chr. 
In de paalkuil van structuur 4 zaten uitsluitend verkoolde graankorrels (Cerealia) van 

onder andere tarwe (Triticum) en mogelijk verbouwde haver (Avena). Alhoewel er 

geen resten zijn gevonden van haver die kunnen uitsluiten dat het om de wilde variant 

gaat, is het gezien de conserveringstoestand en het samen voorkomen met de andere 

granen aannemelijk dat het aangetroffen zaad van gecultiveerde haver afkomstig is.

Restgeul, v.293, S5022, 900-1200 n. Chr.
S5022 wordt getypeerd door zeer lage percentages boompollen (AP, 6,1%; Figuur 13.6) 

bestaande uit hazelaar, els, den, berk, zilverspar/fijnspar, beuk, eik en mogelijk wilg. 

Het niet-boompollen (NAP, 93,9%) in dit monster wordt gedomineerd door overige 

kruiden, waarvan de lintbloemigen het grootste deel uitmaken (21,6%), samen met de 

kruisbloemigen (21,4%). Kleinere bijdragen aan het spectrum worden gevormd door 

amaranten, buisbloemigen, streepzaad-type, kruiskruid-type, scherpe boterbloem-

Figuur 13.4 
Staafdiagram van de resultaten van de anal-
yse van het pollenmonster v.293, S3 (boven). 
Om de leesbaarheid te vergroten, zijn de 
hoogste staven afgesneden; in die gevallen 
staan de percentages als getal weergegeven. 
De behaalde pollensom is n=442. *=ook 
samengeklonterd pollen van aangetroffen 
wat duidt op lokale depositie, deze is geteld 
als 1 om over-representatie te voorkomen.
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type, grote brandnetel, gewoon varkensgras en schermbloemigen (Apiaceae). 

Planten van grasland zijn goed vertegenwoordigd door hoofdzakelijk grassen (17,5%). 

De restgeul lijkt watervoerend te zijn geweest, gezien de aanwezigheid van de 

zoetwateralgen Spirogyra en mogelijk Mougeotia en van waterweegbree en kroos, 

waarvan de laatste twee voedselrijk water indiceren.

In dit monster zijn cultuurgewassen aanwezig, zoals hennep/hop, granen en gerst/

tarwe-type. Daarnaast zijn in dit monster twee lijnzaad/vlaspollenkorrels aanwezig, die 

de verbouw van dit gewas in de omgeving bevestigen. Nieuw in dit monster is ook de 

aanwezigheid van rogge (Secale cereale). Dit gewas verspreid zijn pollen via de wind, 

dus het aantreffen hiervan geeft aan dat ook rogge in de omgeving werd verbouwd.

LEGENDA
Bomen Moeras-/oeverplanten

Heide Waterplanten

Graslandkruiden Sporenplanten

Andere kruiden Schimmelsporen

Cultuurgewassen Algenresten

Onkruiden en tredplanten Brak-/zoutwaterindicatoren

Figuur 13.5 
Hoofddiagram pollenmonster v.293, S5022. 
In groen: percentage “arboreaal pollen” (AP; 
bomen); in geel: percentage “non-arboreaal 
pollen” (NAP; heide, cultuurgewassen en kru-
iden); samen vormen deze groepen de totale 
pollensom.

Figuur 13.6
Staafdiagram van de resultaten van de anal-
yse van het pollenmonster v.293, S5022. Om 
de leesbaarheid te vergroten, zijn de hoogste 
staven afgesneden; in die gevallen staan 
de percentages als getal weergegeven. De 
behaalde pollensom is n=415,5. 
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Restgeul, v.292, S525, 1225-1250 n. Chr.
In S525 bestaat het pollenspectrum bijna volledig uit niet-boompollen (NAP, 95,0%). 

Het weinige boompollen (AP, 5,0%) bestaat uit els, hazelaar, zilverspar/fijnspar, berk, 

den, eik en wilg. Net als in voorgaande monsters vormen de lintbloemigen (41,4%) 

en kruisbloemigen (23,6%) samen met grassen (12,3%) de belangrijkste bijdragen aan 

het spectrum. De overige kruiden bestaan verder nog uit amaranten, streepzaad-type, 

scherpe boterbloem-type, kruiskruid-type, en pollen behorend tot de anjerfamilie 

en de buisbloemigen. Het aandeel granen in dit monster is het laagst van alle 

onderzochte pollenmonsters (5,2%) en het enige andere aanwezige cultuurgewas is 

hennep/hop (1,3%). Van de sporenplanten nemen de varens in aandeel toe (Triletae 

psilatae; 2,3%; Pteridium; 2,6%). Er zijn geen duidelijke aanwijzingen voor lokale 

natte omstandigheden. Dit spectrum lijkt te indiceren dat de restgeul op dit moment 

dusdanig verland is, dat in de nog lokaal voorkomende depressie vermoedelijk geen 

water meer heeft gestaan. Vochtige omstandigheden zullen nog wel aanwezig zijn 

geweest. De schimmelsporen van Glomus duiden nog wel op erosie in de omgeving 

van de restgeul.

13.3.3 Late middeleeuwen

Figuur 13.7 
Hoofddiagram pollenmonster v.292, S525. 
In groen: percentage “arboreaal pollen” (AP; 
bomen); in geel: percentage “non-arboreaal 
pollen” (NAP; heide, cultuurgewassen en kru-
iden); samen vormen deze groepen de totale 
pollensom.

LEGENDA
Bomen Moeras-/oeverplanten

Heide Waterplanten

Graslandkruiden Sporenplanten

Andere kruiden Schimmelsporen

Cultuurgewassen Algenresten

Onkruiden en tredplanten Brak-/zoutwaterindicatoren

Figuur 13.8
Staafdiagram van de resultaten van de analyse 
van het pollenmonster v.292, S525. Om de 
leesbaarheid te vergroten, zijn de hoogste 
staven afgesneden; in die gevallen staan 
de percentages als getal weergegeven. De 
behaalde pollensom is n=309,5.
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Waterput, v.255, S4, 1270 – 1390 n. Chr.
In waterput S4 zijn verkoolde graankorrels gevonden. Het gaat om een omvangrijk 

aantal en bovendien een grote diversiteit, want er zijn van maar liefst vier verschillende 

graansoorten (tarwe, gerst, rogge en haver) resten aangetroffen. De aangetroffen 

soorten rogge en haver vormen voor deze periode een aanvulling op het pollenbeeld. 

Het monster uit deze waterput bevatte daarnaast ook onverkoolde resten van onder 

andere akkeronkruiden en ruderale vegetatie. De akkeronkruiden zullen in de Discussie 

en interpretatie hieronder worden gebruikt om een beeld te geven van de akkerbouw-

praktijken in de late middeleeuwen te Ommeren.

13.4 Discussie en interpretatie

13.4.1 Vroege middeleeuwen

In beide onderzochte lagen van de restgeul (S3 boven en onder) is het aandeel bomen 

constant laag en de verschillen zijn dan ook voornamelijk zichtbaar in het niet-

boompollen: bomen lijken lokaal niet aanwezig. Onderin S3 schetst het pollen van 

grassen, kruisbloemigen en lintbloemigen in combinatie met scherpe boterbloem-

type, kruiskruid-type, rolklaver, gewoon varkensgras, smalle weegbree, amaranten en 

cypergrassen het beeld van een open landschap waarin (nat) grasland, omgewerkte 

gronden en andere ruderale vegetaties elkaar afwisselden in de omgeving van de 

restgeul. Er was ook stilstaand tot zwak stromend water aanwezig en op basis van 

de aanwezigheid van wilg en zilverschoon is duidelijk dat de waterstand in de vroege 

middeleeuwen door het jaar heen waarschijnlijk fluctueerde.

Akkers zullen in de omgeving van het onderzoeksgebied ook aanwezig geweest 

zijn, getuige de resten van verschillende cultuurgewassen zoals hennep/hop en 

graansoorten, waaronder meerrijige bedekte gerst, (brood)tarwe en haver. Daarnaast 

is de peulvrucht duivenboon aanwezig. Broodtarwe is in deze periode niet heel 

algemeen, maar wordt bijvoorbeeld wel in grote aantallen gevonden in Dorestad, dat 

zo’n 14 km ten (noord)westen van Ommeren ligt.163 Ook duivenboon is daar eerder 

aangetroffen, dus de vondsten passen in het regionale beeld.

Omdat tarwe gesloten bloeit komt het pollen van deze plant niet gemakkelijk vrij. 

Hoge concentraties tarwepollen zijn alleen te verwachten in de directe nabijheid van 

de akker en daar waar het graan wordt verwerkt (zoals bij dorsen). Het feit dat hier 

een redelijk hoge hoeveelheid pollen is aangetroffen, doet dus vermoeden dat er in de 

omgeving van de restgeul een akker lag en/of dat graan in de nabijheid werd verwerkt. 

Mogelijk dat het graanpollen met een regenbui in de restgeul is gespoeld.

Bovenin S3 zijn de concentraties van veel van de taxa die onderin het spoor 

voorkomen, afgenomen. Taxa die juist toenemen zijn lintbloemigen, waterweegbree, 

varens en algen: er lijken in dit monster op basis van het pollen lokaal nattere 

omstandigheden te hebben bestaan. Cultuurgewassen zijn in dit monster het hoogst 

van alle onderzochte monsters, met wederom hennep/hop en granen waaronder 

gerst/tarwe-type en waarschijnlijk de oliehoudende/vezelhoudende plant lijnzaad/

vlas. Van hennep/hop is het aannemelijk dat het lokaal werd verbouwd en verwerkt, 

getuige de kluit pollen die ervan aanwezig was in het monster. Een dergelijke kluit 

zou uiteenvallen als het vervoerd zou worden door bijvoorbeeld water. Ook van 

vlas is het aannemelijk dat het lokaal groeide en werd verwerkt. Het pollen van vlas 

163  Van Zeist 1990
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verspreid, omdat het een plant is die door insecten wordt bestoven doorgaans, slecht; 

dus bij het aantreffen van pollen is een lokale oorsprong aannemelijk. Zowel hennep 

als vlas zijn vezelplanten. Vezels van dergelijke planten moeten van de plant worden 

gescheiden om ze verder te kunnen gebruiken. Hiertoe wordt ervoor gezorgd dat 

de planten opzettelijk gaan rotten (roten) waarna verschillende andere verwerkings-

stappen volgen. Voor het roten werden de planten meestal in ondiep water gelegd 

(modderroten) of op velden in het najaar (veld- of dauwroten) waardoor de dauw de 

stengels vochtig hield. Mogelijk dat er te Ommeren ook een dergelijk proces werd 

toegepast.

13.4.2 Volle middeleeuwen

In de volle middeleeuwen bestaan de aangetroffen resten uitsluitend uit de verbouwde 

gewassen tarwe en haver. 

Het landschap in de volle middeleeuwen wordt op basis van de onderste cultuurlaag 

gekenmerkt door een groot aandeel lintbloemigen en kruisbloemigen, gevolgd door 

amaranten, streepzaad-type en grote brandnetel. Deze taxa indiceren een (lokale) 

aanwezigheid van ruderale vegetatie en omgewerkte, voedselrijke gronden. Taxa die 

lagere percentages laten zien, zijn grassen en cypergrassen. Dit geeft aan dat gras- en 

graaslanden in mindere mate voorkwamen in de (directe) omgeving van de restgeul. 

Cultuurgewassen worden door vrij lage percentages vertegenwoordigd, maar er zijn 

wel andere cultuurgewassen zichtbaar in het spectrum naast die op basis van de 

macroresten zijn aangetoond, zoals rogge en lijnzaad/vlas. Ook zijn indicatoren voor 

natte omstandigheden (zoals zoetwateralgen en waterweegbree) aanwezig. 

In de bovenste cultuurlaag is een toename van lintbloemigen en kruisbloemigen 

zichtbaar, terwijl de meeste overige kruiden gelijk blijven of zelfs (iets) afnemen 

ten opzichte van de onderste cultuurlaag, net als de grassen. Er is ook een toename 

van mossen, varens en de erosie-indicator Glomus aanwezig, maar indicatoren voor 

lokale zeer natte omstandigheden zijn nagenoeg afwezig. Naar het einde van de volle 

middeleeuwen lijkt de geul dus verland te zijn, waarbij een eventueel nog aanwezige 

depressie niet meer watervoerend is geweest; al vindt er nog wel erosie in de 

omgeving van de geul plaats. 

13.4.3 Late middeleeuwen

In de waterput uit de late middeleeuwen zijn aanzienlijke hoeveelheden van de 

graansoorten tarwe, gerst, rogge en haver aangetroffen. In een opgraving te Kapel 

Avezaath-Muggenborch zijn net als in het hier onderzochte monster veel verkoolde 

graankorrels gevonden.164 De aanwezigheid van een groot deel broodtarwe wordt 

daarbij, voor een 13e-eeuwse context, als vrij opmerkelijk gezien. Uit ander onderzoek 

lijkt broodtarwe in dit gebied pas vanaf de late middeleeuwen een groter aandeel 

te krijgen naast haver en gerst. Zo is bij een onderzoek aan Huis te Vleuten165 een 

grote hoeveelheid broodtarwe aangetroffen en in het Dominicuskwartier in Tiel166 zijn 

enkele korrels gevonden in een 13e-eeuwse context naast gerst, haver en een enkele 

roggekorrel.

164  Van Beurden, 2015, 7
165  Van Haaster & Van Rijn, 2005
166  Van Haaster 2013
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Naast granen zijn te Ommeren ook akkeronkruiden aanwezig die meer informatie 

kunnen geven over hoe akkerbouw plaatsvond. Akkeronkruiden hebben namelijk 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). Op basis van de akkeronkruiden is duidelijk dat het in 

ieder geval gaat om wintergraan, dat op akkers heeft gestaan heeft die niet lang braak 

lagen (eenjarige levens-cyclus van de akkeronkruiden). Het feit dat er hoge onkruiden 

zijn meegekomen met het wintergraan (max. hoogte vanaf 60 cm) geeft aan dat het 

graan hoog geoogst is. Verder is er weinig bekend over de mate van stikstofaanrij-

king van de grond, omdat hierover voor de meeste van deze onkruiden onvoldoende 

informatie is. Wel is duidelijk dat ruw parelzaad (Lithospermum arvense) indiceert dat 

de akkers (deels) kalkrijk waren. Ook zomerandoorn (Stachys annua) is een soort die op 

kalkhoudende grond voorkomt. Gezien de kalkrijke ondergrond van het onderzoeksge-

bied kunnen deze soorten lokaal gegroeid zijn. Spurrie ten slotte is een akkeronkruid 

van zomergewassen, die juist op zurige grond voorkomt; maar omdat er maar een 

rest is gevonden en het maar een voorbeeld is, zijn de omstandigheden van de 

zomerakkers niet vast te stellen.

taxa Nederlandse naam zomer/
wintergewas 
onkruid

levens-
cyclus

max. 
hoogte 
(cm)

L T V P N Z

Bromus secalinus Dreps winter eenjarig 100 6 6 - 5 - 0

Centaurea cyanus Korenbloem winter eenjarig 60 7 6 - - - 0

Lithospermum arvense Ruw parelzaad eenjarig 70 5 6 - 7 5 0

Spergula arvensis Gewone spurrie zomer eenjarig 40 6 5 5 3 6 0

Stachys annua Zomerandoorn eenjarig 30 7 6 3 8 4 0

De ligging van de geul ten opzichte van de aangetroffen sporen doet vermoeden 

dat de onderzochte pollenspectra vermoedelijk nederzettingsruis representeren. De 

verbouw en verwerking van cultuurgewassen (brood/emmer/spelttarwe, lijnzaad/

vlas, rogge) vonden op en rond de nederzetting plaats in de omgeving van de 

restgeul. Daarnaast passen omgewerkte en vaak betreden grond in het beeld van een 

nederzetting. Het omringende landschap was vermoedelijk (zeer) open, al blijft dit 

moeilijk met zekerheid te zeggen. Het pollen van de nederzetting is namelijk mogelijk 

over-gerepresenteerd in de spectra; het overschaduwt mogelijk het boompollen uit de 

wijdere omgeving. 

13.5 Conclusie

Het onderzochte gebied te Ommeren is ten minste sinds de 7e eeuw aaneengesloten 

in gebruik geweest tot en met de 14e eeuw. Door de eeuwen heen zijn verschillende 

cultuurgewassen aangetroffen, waaronder broodtarwe, bedekte gerst, haver, 

rogge, duivenboon, vlas en hennep/hop die passen in het regionale beeld van de 

middeleeuwen. Het landschap wordt in alle perioden gekenmerkt door vochtige en 

natte ruderale gebieden en graslanden, maar ook door  zacht stromend tot stilstaand 

voedselrijk water. Naarmate de volle middeleeuwen vorderen lijken er op basis 

van pollen aanwijzingen voor de verlanding van de aanwezige restgeul. Resten van 

cultuurgewassen en akkeronkruiden uit de late middeleeuwen duiden erop dat er 

lokaal graan en vezelplanten werden verbouwd en verwerkt rond de restgeul.

Tabel 13.3 
Overzicht van de onderzochte aspecten 
gerelateerd aan de (productie van) gewassen 
op basis van de aangetroffen akkeronkruiden 
daterend in de late middeleeuwen. L=licht; 
T=temperatuur; V=vocht; P=pH; N=stikstof; 
Z=zout. Deze waarden zijn ontleend aan 
Ellenberg et al. 1991 en representeren een 
voorkeur voor lokale abiotische omstan-
digheden: deze waarden variëren van 0 tot 
maximaal 9.
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14 Synthese

14.1 Inleiding

Onderzoeksvragen: 19
De opgraving in plangebied Ommeren - De Kroonheuvel heeft sporen en vondsten 

opgeleverd uit de Romeinse tijd tot en met de late middeleeuwen. Zoals op basis van 

het vooronderzoek al werd verwacht, hebben de vroege en volle middeleeuwen de 

meeste archeologische resten opgeleverd. Daarnaast heeft het onderzoek onverwacht 

ook een interessant landschappelijk fenomeen aan het licht gebracht, namelijk een 

crevassekolk.

De gaafheid van de vindplaats was matig. Het bovenste deel van de sporen was 

opgenomen in de puinlaag die het sporenvlak afdekte. Verstikking van de bodem 

heeft bovendien tot verblauwing geleid, waardoor in delen van het terrein de sporen 

tijdens de aanleg van het vlak slecht zichtbaar waren. Desondanks zijn er 657 sporen 

gedocumenteerd. De conservering van de vondsten was over het algemeen goed. Het 

anorganisch materiaal is goed bewaard gebleven en ook organisch vondstmateriaal is 

aangetroffen, in de vorm van dierlijk bot, hout en botanische resten. Ten tijde van het 

onderzoek lag de grondwaterspiegel rond 1 m -mv. Het hout in de waterputten was tot 

ca. 0,8 – 1,3 m -mv bewaard (4,2 – 4,5 m +NAP).

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek samengevat en in een breder 

kader geplaatst, waarbij wordt ingegaan op de omgeving van het onderzoeksgebied en 

de relatie van de vindplaats tot vindplaatsen uit de regio. De onderzoeksvragen uit het 

PvE (paragraaf 3.2) worden in dit hoofdstuk in de lopende tekst beantwoord, waarbij 

aan het begin van elke paragraaf steeds wordt aangegeven op welke onderzoeksvra-

gen de tekst betrekking heeft.

14.2 Landschap

Onderzoeksvragen:1 t/m 5, 19, 20
Het onderzoeksgebied ligt op de westelijke oever van een Rijngeul die in de eerste 

decennia van de 8e eeuw n. Chr. is verzand en buiten werking is geraakt. In diezelfde 

periode moet er sprake zijn geweest van een grote en turbulente overstroming, waarbij 

in het plangebied een meer dan 5 m diepe en ca. 40 m grote kolk is ontstaan. De 

oorzaak van deze kolkvorming is niet duidelijk geworden. Er zijn geen aanwijzingen 

voor een menselijke oorzaak zoals de aanwezigheid van een dijk, wegtalud of kade 

waarachter het water kon opstuwen. Mogelijk dat een combinatie van factoren 

waaronder een ondiepe zandige ondergrond, een stevig afdekkend kleipakket, de 

nabije ligging van de rivier in de buitenbocht, en een bijzonder hoge waterstand, 

hebben geleid tot dit bijzondere natuurlijke fenomeen. 

De kolk is voor een groot deel nog tijdens en meteen na vorming weer opgevuld 

geraakt met zandige sedimenten. Een laatste verlandingsfase is aangetroffen op 

enige afstand van de rivier, waar de top van de kolkvulling bestaat uit meer kleiige 

en humeuze sedimenten. Ook dit deel moet nog in de 9e eeuw volledig opgevuld 

zijn geraakt gelet op de datering van aangetroffen vondsten in de top ervan. Wel zal 

deze zone tot in historische tijden als iets lagere gelegen moerassige zone mede de 

inrichting en gebruik van het landschap hebben bepaald. De aangetroffen gebouwen 

uit de volle middeleeuwen liggen redelijk verspreid over het terrein, maar ontbreken 

ter hoogte van de depressie. 
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Tijdens de kolkvorming is het opgekolkte zand daarbuiten weer afgezet, waardoor de 

bovenste 50 cm van het bodemprofiel op de meeste plaatsen erg zandig is. Daaronder 

is sprake van een stug kleiig oeverpakket dat op een diepte tussen 1,5 en 2,0 m -mv 

overgaat in de zandige beddingafzettingen die  tot de prehistorische meandergordel 

van Ommeren worden gerekend. Van bodemvorming is binnen het onderzoeksgebied 

nauwelijks sprake en de bodem is zodoende geclassificeerd als een poldervaaggrond.

In de vroege middeleeuwen, ten tijde van de verlanding van de geul en de vorming 

van de crevassekolk was er sprake van een open landschap, waarin (nat) grasland, 

omgewerkte gronden en andere ruderale vegetaties elkaar afwisselden in de omgeving 

van de restgeul. Pollen uit de restgeul laten zien dat er in deze periode nog stilstaand 

of zwakstromend water aanwezig was en dat de waterstand door het jaar heen 

fluctueerde. Tijdens de volle middeleeuwen zijn er geen aanwijzingen meer voor 

natte omstandigheden. Er was in de omgeving van de geul nog steeds sprake van 

ruderale vegetatie en omgewerkte en voedselrijke gronden, maar gras- en graaslanden 

kwamen in mindere mate voor dan in de vroege middeleeuwen. Hoewel de restgeul 

binnen de grenzen van het onderzoeksgebied gedurende de volle middeleeuwen niet 

meer watervoerend was en in de botanische resten geen aanwijzingen meer zijn voor 

natte omstandigheden in deze periode, bevond de grondwaterspiegel zich niet erg 

diep. De aangetroffen waterputten uit de 10e tot 14e eeuw waren tussen de 1 en 2 m 

diep, uitgegraven tot ca. 3,5 – 4,2 m +NAP. Een waterkuil was tot slechts 3 m +NAP 

uitgegraven. Omdat de meeste waterputten en -kuilen niet nauwkeurig te dateren 

waren, is het niet mogelijk om aan de hand van de uitgraafdieptes meer te weten te 

komen over fluctuaties in de grondwaterspiegel gedurende de volle middeleeuwen, 

maar die fluctuaties lijken gering te zijn geweest. Sinds de middeleeuwen lijkt de 

grondwaterstand iets gestegen, het hout in de waterputten tot 4,2 – 4,5 m +NAP 

bewaard gebleven en daarboven weggerot.

14.3 Vondsten uit de Romeinse tijd

Onderzoeksvragen: 11 t/m 13, 17
De oudste archeologische resten in Ommeren – De Kroonheuvel dateren uit de 

Romeinse tijd. Er zijn uit deze periode geen grondsporen aangetroffen, maar wel 

losse vondsten. Deze vondsten bevonden zich in de geul, maar ook in sporen, 

soms te midden van middeleeuws vondstmateriaal. De meest duidelijk Romeinse 

vondstcategorie betreft Romeins importaardewerk. Hiervan zijn, verspreid over de 

vindplaats, in totaal dertien scherven gevonden. Ze zijn afkomstig van ruwwandig 

aardewerk, amforen, dolia, terra sigillata en gladwandig aardewerk en dateren 

voornamelijk uit de 2e eeuw n. Chr. Ook Romeins bouwmateriaal, in de vorm van 

onder andere tegulae, is aangetroffen en er is een Romeinse wetsteen gevonden van 

(kwarts)schist. De vondsten zijn geïnterpreteerd als (verspoeld) vondstmateriaal van 

een Romeinse vindplaats in de nabije omgeving van het plangebied. Een aanzienlijk 

deel van het aardewerk is secundair verbrand en mogelijk is een deel van het materiaal 

daarom afkomstig van een grafveld (crematie/brandstapel). 

Naast deze toevalsvondsten uit de Romeinse tijd is er Romeins bouwmateriaal op de 

vindplaats aangetroffen, dat in de middeleeuwen is verzameld en is hergebruikt. Het 

hergebruiken van Romeinse grondstoffen was een veelvoorkomende praktijk in de 

middeleeuwen en het materiaal zou afkomstig kunnen zijn van de vindplaatsen Tiel 

– de Hoge Hof of Kesteren – de Hoge Woerd in de regio. De middeleeuwse vondsten 

van Romeins bouwmateriaal betreffen twee netverzwaarders van tufsteen en stukken 

leisteen, kalksteen en zandsteen.
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14.4 Een rijkgevulde depressie uit de 8e en 9e eeuw

Onderzoeksvragen: 5, 6, 11 t/m 19, 20
De crevassekolk liet na een snelle opvulling in de tweede helft van de 7e en begin 

van de 8e eeuw een ca. 15,7 x 11,2 m grote en ca. 60 cm diepe depressie achter in het 

landschap. Deze depressie vulde zich in de loop van de 8e en 9e eeuw langzaam met 

humeuze klei. Gedurende deze periode werd door de mens regelmatig afval in de 

laagte gedumpt. Maar liefst 1919 vondsten werden aangetroffen in het spoor, met een 

totaal gewicht van ruim 65 kilo. Het vondstmateriaal bestaat uit aardewerk, keramisch 

bouwmateriaal en verbrande klei, dierlijk bot, metaal, natuursteen en een fragment 

smeedslak. Het aardewerk bestaat met name uit Badorf, kogelpot en Mayen, maar 

onder de scherven bevindt zich ook een fragment terra sigillata. Onder het natuursteen 

bevinden zich maalsteenfragmenten van tefriet, klopstenen van zandsteen en een 

netverzwaarder van tufsteen. Metalen voorwerpen zijn een schotelfibula uit de periode 

390-470, een kruisvormig beslagstuk, een vouwmes en een sleutel. Twee glissen, en 

een halffabrikaat, zijn gemaakt van dierlijk bot. Het dierlijk botmateriaal bestaat verder 

voor een groot aandeel uit runderbotten. Daarnaast zijn ook van varken, schaap/geit 

en paard meerdere botten aanwezig. Hond en kat, edelhert, gans en baars zijn met een 

enkele fragment vertegenwoordigd. Botjes van pad, kikker en rat zijn waarschijnlijk op 

natuurlijke wijze in de depressie terecht gekomen. 

De samenstelling van het vondstmateriaal lijkt typisch op nederzettingsafval. Na de 

vorming van de kolk in de tweede helft van de 7e- en begin 8e eeuw was er sprake van 

een stabiel milieu en was het terrein ook geschikt voor bewoning. Er was sprake van 

een open landschap en de restgeul was al voor een deel verland, al zal deze (periodiek) 

nog wel waterhoudend zijn geweest. Ondanks deze gunstige omstandigheden is een 

nederzettingsterrein in het onderzoeksgebied niet aangetroffen. Naast de depressie 

kunnen alleen twee kuilen op basis van het vondstmateriaal in de Karolingische periode 

worden gedateerd. Er kan niet worden uitgesloten dat zich onder de niet-gedateerde 

sporen meer uit deze periode bevinden, maar van een erf of gebouwstructuren is geen 

sprake. Gezien de veelheid aan vondsten in de depressie wordt bewoning echter in de 

directe nabijheid verwacht.

Het zou kunnen dat het onderzoeksgebied in de Karolingische periode in gebruik was 

als akker. In de depressie zijn resten van verschillende cultuurgewassen aangetroffen, 

zoals hennep/hop, gerst, (brood)tarwe, haver en duivenboon. Hierbij moet wel worden 

opgemerkt dat één van de gerstkorrels een 14C-datering in de Romeinse tijd heeft 

opgeleverd, dus de resten kunnen deels opspit uit de Romeinse tijd betreffen.

14.5 Bewoning in de 10e tot begin 14e eeuw

14.5.1 Aangetroffen structuren, datering en fasering

Onderzoeksvragen: 6, 7, 15, 23
Vanaf de 10e eeuw laat het vondstmateriaal een intensivering van het gebruik van het 

terrein zien en start mogelijk de bewoning in het onderzoeksgebied. Aan het begin van 

de bewoningsperiode vormde de verlande restgeul nog een laagte in het landschap 

en in deze laagte werden enkele greppels gegraven, waarschijnlijk voor de afvoer van 

overtollig water in natte perioden. Uit de 10e eeuw dateren ook twee waterputten. 

De ene was beschoeid met een ton van zilverspar, de ander was beschoeid met een 

uitgeholde eikenhouten boomstam. 
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Gebouwplattegronden zijn uit deze periode echter niet aanwezig en de waterputten 

behoren mogelijk tot bewoning die zich (net) buiten de grenzen van het onderzoeksge-

bied bevonden heeft. Dat er wel degelijk intensiever gebruik van het terrein was, blijkt 

ook uit de ontwikkeling van enkele cultuurlagen in de restgeullaagte. Rond 1200 was 

de laagte bijna geheel opgevuld geraakt.

Rond 1200 of mogelijk enkele decennia eerder werd er op het terrein een eenbeukig 

huis gebouwd, met de kopse kant naar de restgeul gericht. Het type gebouw wijkt 

af van de meeste middeleeuwse huisplattegronden. Over het algemeen zijn deze 

driebeukig en bootvormig. Toch zijn eenbeukige huisplattegronden ook bekend, 

waarbij die van Tiel – Koornmarkt de beste parallel vormen.167

De waterput lag ten noorden van het huis, op de rand van de restgeul en was 

beschoeid met een eikenhouten, uitgeholde boomstam. Direct tegen de kopse kant 

van het huis aan, is een afvalkuil aangetroffen. Hierin werden aardewerk, botmateriaal, 

een ijzeren maaihaak, een ijzeren knijpschaar en een fibula gevonden. De bijgebouwen 

en roedebergen lagen ten zuiden van de bewoning.

Na enkele decennia gebruik werd het huis vervangen door een tweebeukig exemplaar, 

dat 12 m verder naar het noordoosten werd gebouwd. Parallellen voor de tweebeukige 

huisplattegrond zijn niet gevonden. Ook het vondstmateriaal uit de sporen van de 

huisplattegrond leverde weinig aanknopingspunten voor de datering; dit dateert 

namelijk vanaf de tweede helft van de 10e eeuw tot in de eerste helft van de 13e eeuw. 

Op basis van de ligging van de plattegrond deels boven de restgeulopvulling kan de 

begindatering niet voor ca. 1200 liggen. Een bijgebouw in het westen van het terrein 

kan op basis van gelijke oriëntatie mogelijk tot deze bewoningsfase worden gerekend 

en de roedebergen lijken zich opnieuw ten zuiden van de bewoning bevonden te 

hebben. Voor beide erven geldt dat er geen (bijzondere) activiteitenzones herkend zijn.

De aangetroffen bewoning kan niet in verband worden gebracht met één of meerdere 

historische boerderijen in de omgeving van de vindplaats. Gezien het toponiem De 

Kroonheuvel was het terrein mogelijk in gebruik als vluchtheuvel.

Op basis van het aardewerk lijkt het einde van de bewoningsperiode in het begin van 

de 14e eeuw geplaatst te kunnen worden. Op basis van het archeologisch onderzoek 

en historisch kaartmateriaal lijkt het terrein sindsdien niet meer bewoond geweest. De 

reden voor het opgeven van het terrein voor bewoning is niet vastgesteld. Wel komt 

uit historisch kaartmateriaal naar voren dat de bewoning zich in historische tijden 

concentreerde aan de noordkant van de Dr. Guepinlaan.

14.5.2 Begrenzing van de vindplaats

Onderzoeksvragen: 9, 24
Met de opgraving in plangebied - De Kroonheuvel is niet de hele middeleeuwse 

nederzetting onderzocht. In noordelijke richting lijkt de voormalige geul de begrenzing 

van de vindplaats te vormen, maar de oostelijke, westelijke en zuidelijke grens zijn niet 

bereikt. Tijdens het vooronderzoek is al gebleken dat nederzettingsresten zich ook ten 

westen van de Ommerenveldseweg in de ondergrond bevinden en het AMK-terrein, 

waar het onderzoeksgebied deel van uitmaakt, strekt zich nog ca. 360 m in oostelijke 

en 170 m in zuidelijke richting uit. Alle archeologische waarnemingen in de omgeving 

167  Dijkstra 1998.
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van het onderzoekgebied bestaan echter uit losse vondstmeldingen, waarnemingen 

van veldkarteringen en uit booronderzoek. Opgravingen hebben in de omgeving nog 

niet plaatsgevonden en het is daarom niet mogelijk de vindplaats te vergelijken met 

vindplaatsen of nederzettingen in het aangrenzende gebied.

Van het gebied buiten de nederzetting is weinig opgegraven, dus hierover zijn weinig 

uitspraken te doen. De ligging van de roedebergen ten zuiden van de huisplattegron-

den kan een aanwijzing zijn dat de akkers zich ten zuiden van de bewoning bevonden; 

roedebergen worden immers gebruikt voor de opslag van gewassen. Uit het botanisch 

onderzoek komt naar voren dat er in de nabije omgeving tarwe, gerst, rogge en haver 

zijn verbouwd. 

14.5.3 Voedseleconomie

Onderzoeksvragen: 20 t/m 22
De archeozoölogische en -botanische resten wijzen op een gemengd boerenbedrijf. 

Binnen de veestapel lag de nadruk op runderen. Het consumptie- en slachtpatroon 

wijzen er op dat de bestaanseconomie vooral gericht was op het fokken en houden van 

runderen voor eigen gebruik. De runderen speelden een rol in zowel de vleesproductie, 

als de productie van secundaire goederen zoals melk, mest en trekkracht. Ook varken 

is voor het vlees gehouden. Er zijn slechts weinig resten van schaap/geit aangetroffen; 

deze werden mogelijk alleen sporadisch gehouden voor hun wol en melk. Opvallend is 

het hoge aandeel van paard binnen het botmateriaal, waarbij op een aantal botten ook 

sporen van slacht zijn herkend. Ook opmerkelijk is de aanwezigheid van enkele resten 

van wild zijn. Dit wijst op jacht, terwijl jachtwild over het algemeen afwezig is in rurale 

nederzettingen. Hoewel de veestapel over het algemeen een vrij standaard beeld geeft 

van de agrarische bestaanseconomie, zijn de aanwezigheid van wild zwijn en het hoge 

aandeel paardenbotten mogelijk een indicatie voor een vorm van hoge sociale status. 

Waar het vee werd geweid, is onbekend. 

 

Uit de botanische resten blijkt dat er in de nabije omgeving van de nederzetting 

verschillende soorten graan zijn verbouwd, maar waar de akkers precies gelegen 

hebben is niet bekend. De verbouwde graansoorten betroffen tarwe, gerst, rogge en 

haver; voor de verbouw van hennep/hop en duivenboon zijn in de volle middeleeuwen 

geen aanwijzingen meer.

14.5.4 Materiële cultuur

Onderzoeksvragen: 8, 11, 12, 17, 18, 24
Het vondstmateriaal van de vindplaats is over het algemeen typerend voor een 

doorsnee, landelijke nederzetting. In de Karolingische periode was er vooral sprake 

van gedraaid import aardewerk, maar vanaf de 10e eeuw komt hier verandering 

in. Importaardewerk komt nog steeds voor, in de vorm van Pingsdorf-, Maaslands 

aardewerk en Paffrath-aardewerk, maar lokaal of regionaal gemaakt handgevormd 

aardewerk in de vorm van kogelpot is meer nadrukkelijk aanwezig. Het Paffrath-

aardewerk verdwijnt in de loop van de 13e eeuw en maakt plaats voor Elmpt. Aan 

het einde van de volle middeleeuwen verschijnt proto-steengoed en later het ‘echte’ 

steengoed. Slechts enkele fragmenten aardewerk kunnen in de late middeleeuwen 

worden gedateerd. De samenstelling van de aardewerkassemblage is vergelijkbaar 
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met het algemene beeld van de regio. Wordt de assemblage vergeleken met Tiel168, 

dan valt het grotere aandeel kogelpot op, wat duidt op een meer lokaal georiënteerde 

nederzetting. Uit het aardewerk blijkt geen opmerkelijke welvaart of status van de 

bewoners van De Kroonheuvel.

Ook het steenmateriaal is kenmerkend voor een middeleeuwse, rurale, nederzet-

tingscontext met weinig toegang tot exotisch materiaal. De assemblage wordt 

gedomineerd door maalgereedschap. Daarnaast zijn slijpgereedschap en klopstenen 

aanwezig. Een deel van het steenmateriaal dat niet in de omgeving van Ommeren 

gevonden kan worden, is waarschijnlijk verzameld van Romeinse vindplaatsen. 

Maalstenen van tefriet zijn mogelijk wel gedurende de middeleeuwen geïmporteerd. 

De metaalvondsten bestaan uit een ingelegde sleutel, een gedamasceerd mes, twee 

maaihaken, een schaar en een sintelnagel. 

De ingelegde sleutel en het mes betreffen voorwerpen die luxe uitstralen en op enige 

hoge sociale status lijken te wijzen. Dit beeld kwam ook reeds naar voren uit het hoge 

aandeel van paardenbot binnen de zoöarcheologische assemblage en de aanwezigheid 

van jachtwild. De aanwezigheid van jachtwild is opmerkelijk, omdat het recht op de 

jacht in de middeleeuwen bij de graaf/domeinheer of diens vertegenwoordiger lag; dus 

niet iedereen mocht jagen. Enkele vondstcategorieën (metaal en dierlijk bot) wijzen 

dus op een vorm van welvaart of status van de bewoners, maar uit andere vondstca-

tegorieën (aardewerk en natuursteen) komt deze status helemaal niet naar voren en 

naast de aanwezigheid van wild zwijn en paard is de voedseleconomie ook typerend 

voor een ‘gewone’ rurale nederzetting. Samenvattend lijkt er geen sprake van een 

‘elite’ nederzetting, maar (bepaal)de bewoners van het volmiddeleeuwse Ommeren – 

De Kroonheuvel genoten toch enige welvaart en luxe ten opzichte van de gemiddelde 

rurale nederzetting uit deze periode.

  

14.6 Toekomstig onderzoek

Onderzoeksvragen: 10, 24
Een deel van het plangebied kon ten tijde van het veldonderzoek in 2018-2019 nog 

niet worden onderzocht. Voor het terrein aan de westzijde van de Ommerenveldseweg 

was ook een archeologische begeleiding gepland. Omdat de herontwikkeling van 

dit deel van het plangebied echter  niet gelijktijdig met de rest van het terrein zou 

plaatsvinden en de planning hiervan ten tijde van het veldonderzoek nog niet bekend 

was, is besloten het onderzoek van de twee ontwikkelingsfasen los te koppelen. Het 

is van belang de begeleiding alsnog uit te voeren op het moment dat het terrein ten 

westen van de Ommerenveldseweg wordt ontwikkeld, omdat het vrijwel zeker is dat 

de middeleeuwse bewoning zich ook hier in de ondergrond bevindt. 

Ook in zuidelijke en oostelijke richting is de vindplaats niet begrensd en bij 

toekomstige ontwikkelingen wordt dan ook aanbevolen hier archeologisch onderzoek 

uit te voeren. Aanvullend onderzoek kan mogelijk ook meer inzicht bieden in de 

datering en interpretatie van de sporen en vondsten aangetroffen in plangebied De 

Kroonheuvel.

Twee van de onderzoeksvragen uit het PvE betroffen de vergelijking van de onder-

zoeksresultaten met nederzettingen of vindplaatsen in het aangrenzende gebied 

en het dorpsformatieproces. Er is op dit moment echter te weinig archeologische 

informatie voorhanden om deze vragen te beantwoorden. Door de beperkte grootte 

168  Berendsen 2018 gebaseerd op Oudhoff, et al. 2013.
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van de opgraving is het niet mogelijk gebleken de Karolingische bewoning te 

lokaliseren en de volmiddeleeuwse bewoning goed te vatten. Buiten de grenzen van 

onderhavige opgraving zijn archeologische waarnemingen uit het dorp alleen bekend 

van losse vondsten, veldkarteringen en een enkel boor- en proefsleuvenonderzoek. Dit 

biedt dan ook weinig aanknopingspunten voor het beantwoorden van de onderzoeks-

vragen. Toekomstig onderzoek naar middeleeuwse bewoning in Ommeren kan hopelijk 

meer inzicht geven in het dorpsformatieproces en de gegevens uit plangebied De 

Kroonheuvel kunnen hierbij van toegevoegde waarde zijn.
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