
Bewoningssporen uit de late ijzertijd 
en Romeinse tijd in plangebied 
Woudstraat 15 te Ingen, gemeente Buren

491

A
rc
ho

l
Een inventariserend veldonderzoek middels proefsleuven (IVO-p)

S.D. Hagedoorn
A.J. Tol

Archol



Bewoningssporen uit de late ijzertijd en 

Romeinse tijd in plangebied Woudstraat 15 

te Ingen, gemeente Buren

Een inventariserend veldonderzoek middels proefsleuven (IVO-p) 

S.D. Hagedoorn
A.J. Tol



Colofon

Archol Rapport 491

Bewoningssporen uit de late ijzertijd en Romeinse tijd in plangebied Woudstraat 15 te 

Ingen, gemeente Buren

Een inventariserend veldonderzoek middels proefsleuven (IVO-p)

Projectleiding:  drs. A.J. Tol

Auteurs:    S.D. Hagedoorn MA 

    drs. A.J. Tol

Met bijdragen van:  J. Brattinga MA

    M. van Haasteren, MA (Archeoplan Eco)  

    M. den Hartog MA (ZZP)

    drs. E. Heunks (Heunks landschapsarcheologie) 

    drs. L. Meurkens

Tekstredactie  drs. A.J. Tol

Beeldmateriaal:   S. Shek 

    drs. W. Laan

Opmaak:   A.J. Allen

Druk:    Archol bv, Leiden 

Autorisatie:  drs. A.J. Tol

Handtekening

ISSN 1569-2396

© Archol, Leiden 2019

Einsteinweg 2

2333 CC Leiden

info@archol.nl

Tel. 071 527 33 13



Inhoudsopgave

Samenvatting 5

1 Inleiding 7

 1.1 Aanleiding en doelstelling 7

 1.2 Plangebied en onderzoeksgebied, huidig en toekomstig gebruik 7

 1.3 Onderzoeksopzet en organisatie 8

2 Landschappelijk, archeologisch en historisch kader 11

 2.1 Landschap 11

 2.2 Archeologisch en historisch kader 14

3 Methodiek 17

 3.1 Doelstelling 17

 3.2 Onderzoeksvragen 17

 3.3 Methodiek 18

4 Landschappelijke resultaten 21

 4.1 Paleogeografische reconstructie: zandruggen, geulen en een crevassedek  21

 4.2 De cultuurlaag uit de late ijzertijd – Romeinse tijd  23

5 Archeologische resultaten 27

 5.1 Inleiding 27

 5.2 Sporen en structuren  28

 5.3 Vondsten 33

  5.3.1Handgevormd aardewerk 33

   5.3.1.1 Inleiding 33

   5.3.1.2 Algemene beschrijving en context  33

  5.3.2 Romeins aardewerk, metaal en keramisch bouwmateriaal 35

   5.3.2.1 Inleiding 35

   5.3.2.2 Metaalvondsten 35

   5.3.2.3 Keramische voorwerpen en keramisch bouwmateriaal 35

   5.3.2.4 Romeins aardewerk 36

   5.3.2.5 Datering van de vondstcontexten 39

   5.3.2.6 Middeleeuws aardewerk 39

   5.3.2.7 Conclusie 39

  5.3.3 Botmateriaal 40

   5.3.3.1 Inleiding 40

   5.3.3.2 Materiaal en methoden 40

   5.3.3.3 Resultaten 40

   5.3.3.4 Conclusie 42



6 Synthese 43

 6.1 Landschappelijke ligging (vragen 1-3) 43

 6.2 Sporen, structuren, vondsten en paleo-ecologische resten (vragen 4-12) 43

 6.3 Waardebepaling (vragen 13-15) 44

 6.4 Evaluatie en aanbevelingen (vragen 16-19) 45

Literatuur  46

Figurenlijst 48

Tabellenlijst 48

Bijlage 1 Sporenlijst 49

Bijlage 2 Vondstenlijst 51

Bijlage 3 Overzicht determinaties handgemaakt aardewerk 55

Bijlage 4 Overzicht determinaties Romeins aardewerk 59

Bijlage 5a-c Overzicht determinaties dierlijk bot 61



Ingen Woudstraat    5

Samenvatting

In opdracht van Beleggingsonderneming Utrecht-West B.V. heeft Archol een proefsleu-

venonderzoek uitgevoerd in het noordwesten van plangebied Woudstraat 15 te Ingen 

(figuur 1.1). Aanleiding voor het onderzoek is het voornemen van de opdrachtgever 

het plangebied te ontwikkelen als boomkwekerij. Zoals gebruikelijk  binnen de 

cyclus van de Archeologische Monumenten Zorg heeft in het plangebied eerst een 

bureau- en karterend booronderzoek plaatsgevonden.1 Conclusie van dit in april 2019 

uitgevoerde vooronderzoek was dat in het noordwesten van het plangebied een 

vindplaats aanwezig is. Omdat de voorgenomen ontwikkeling kan leiden tot aantasting 

van deze vindplaats, heeft de gemeente Buren besloten dat een proefsleuvenonder-

zoek noodzakelijk is.2 Doel van het onderzoek is het vaststellen van de waarde van de 

vindplaats en onderzoeken of de resten ervan in-situ behouden kunnen worden. 

Het proefsleuvenonderzoek is van 2 tot 10 juli 2019 in twee fasen uitgevoerd. Tijdens 

fase 1 zijn drie circa 190 m lange en 2 m brede sleuven aangelegd om globaal de 

bodemopbouw van het onderzoeksgebied in kaart te brengen (putten 1-3; omvang 

1140 m²) . Tijdens fase 2 zijn de zones waarbinnen archeologische resten te verwachten 

zijn nader gekarteerd middels 45 korte sleuven van 20x2 m (putten 4-48; omvang 1800 

m²). 

Resultaten
Het onderzoeksgebied wordt grotendeels gekenmerkt door oever-op-beddingafzettin-

gen van de Ingense meandergordel.De zuidoostelijke grens bestaat uit  een smalle laag 

gelegen zone tegen met restgeulafzettingen van de Liendense stroomgordel. Vanuit 

deze geul is een dun pakket crevasseafzettingen over de Ingense meandergordel 

afgezet. Opvallend is de relatief diepe ligging van het beddingzand in het noordoosten. 

Er is sprake van een laagte met geulachtige afzettingen tussen twee hoog opgezande 

zandeilanden. Op het zuidwestelijke zandeiland is in de top van de oeverafzettin-

gen een vindplaats aangetroffen: een nederzettingsterrein uit de late ijzertijd en 

de vroeg- en midden-Romeinse tijd (grofweg 1e eeuw voor Chr. – 2e eeuw na Chr.). 

Mogelijk heeft de vindplaats een vroegere component gehad (midden-ijzertijd?) en 

zijn er graven aanwezig. De grenzen van de vindplaats komen vrijwel  overeen met 

de aaneengesloten zone met ondiepe beddingzanden ( >5,0 m +NAP). De cultuurlaag 

ligt daar iets boven in de top van de oeverafzettingen rond 5,5 - 5,75 m +NAP (30 – 70 

cm -mv) en loopt in noordoostelijke richting door tot in de zuidelijke flankt van de 

geulachtige laagte waar een laag met archeologische vondsten is vastgesteld op een 

wisselende diepte tussen 1,0 en 1,5 m -mv. Daarmee heeft de nederzetting binnen 

het onderzoeksgebied een omvang van 130 m x 225 m. Verder is duidelijk dat de 

nederzetting in noord- en zuidwestelijke richting tot buiten het onderzoeksgebied 

doorloopt.

Op de tweede markante zandopduiking in het noordoosten zijn, op twee smalle 

greppels uit de ijzertijd-Romeinse tijd na, geen archeologische resten aangetroffen. Uit 

het vondstmateriaal blijkt verder dat het onderzoeksgebied vanaf de middeleeuwen 

(ruwweg de 10e - 14e eeuw) agrarisch in gebruik is genomen. Er zijn geen sporen 

1  Beuger, S. & E. Heunks, 2019. Archeologisch bureauonderzoek & inventariserend veldonderzoek 
(IVO-o). Woudstraat 15 te Ingen. Leiden, Archol-rapport 463.

2  Van Oort, H.J., 2019, Toets en advies n.a.v. archeologisch conceptrapport Archol, IVO overig 
Woudstraat Ingen. Adviesdocument Omgevingsdienst Rivierenland
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aangetroffen die in verband kunnen worden gebracht met het gebouw dat op de 19e 

eeuwse kaart in het onderzoeksgebied te zien is.

Waardering 
De vindplaats heeft een hoge fysieke kwaliteit (gaafheid 3 punten, conservering 2 

punten) en een hoge inhoudelijke kwaliteit (zeldzaamheid 2 punten, informatiewaarde 

3 punten, ensemblewaarde 3 punten). Op grond hiervan is de vindplaats behoudens-

waardig. 

Aanbevelingen
De aangetroffen vindplaats loopt in noord- en zuidwestelijke richting tot buiten het 

onderzoeksgebied door. Bij eventuele toekomstige ontwikkelingen dient hiermee 

rekening gehouden te worden.

De aangetroffen vindplaats is als behoudenswaardig gewaardeerd. De hogere 

delen van de vindplaats liggen binnen 50 cm onder maaiveld. Het betreft de 

terreindelen binnen de rode contourlijnen (minder dan 50 cm onder maaiveld) 

in figuur 4.3, gezamenlijk circa 15% van het totale oppervlak van de vindplaats. 

Voor de voorgenomen bomenteelt liggen deze hogere delen van de vindplaats te 

ondiep en zullen dan ook aangetast worden wanneer de bomen worden gerooid. De 

opdrachtgever heeft aangegeven dat behoud ex-situ (opgraving) vanwege de hiermee 

gepaard gaande hoge kosten geen reële optie is. Wij adviseren daarom de hogere 

terreindelen met circa 20 cm grond op te hogen zodat een buffer van minimaal 50 cm 

tussen de top van de cultuurlaag en het nieuwe maaiveld ontstaat. Hiermee wordt 

voorkomen dat de vindplaats bij het rooien van bomen wordt aangetast.

Buiten de grenzen van de vindplaats zijn geen archeologische waarden aangetroffen. 

Wij adviseren deze delen van het onderzoeksgebied vrij te geven. De voorgenomen 

ontwikkeling kan hier dan zonder beperking vanuit de archeologie plaatsvinden.
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

In opdracht van Beleggingsonderneming Utrecht-West B.V. heeft Archol een proefsleu-

venonderzoek uitgevoerd in het noordwesten van plangebied Woudstraat 15 te Ingen 

(figuur 1.1). Aanleiding voor het onderzoek is het voornemen van de opdrachtgever 

het plangebied te ontwikkelen als boomkwekerij. Zoals gebruikelijk  binnen de 

cyclus van de Archeologische Monumenten Zorg heeft in het plangebied eerst een 

bureau- en karterend booronderzoek plaatsgevonden.3 Conclusie van dit in april 2019 

uitgevoerde vooronderzoek was dat in het noordwesten van het plangebied een 

vindplaats aanwezig is. Omdat de voorgenomen ontwikkeling kan leiden tot aantasting 

van deze vindplaats, heeft de gemeente Buren besloten dat een proefsleuvenonder-

zoek noodzakelijk is.4 Doel van het onderzoek is het vaststellen van de waarde van de 

vindplaats en onderzoeken of de resten ervan in-situ behouden kunnen worden. Het 

hier gepresenteerde rapport behelst een verslag van de bevindingen van dit proefsleu-

venonderzoek waarbij de nadruk ligt op het bepalen van de omvang en diepteligging 

van de archeologische resten.

1.2 Plangebied en onderzoeksgebied, huidig en toekomstig 
gebruik

Het plangebied (omvang circa 18 ha) ligt direct ten oosten van de plaats Ingen in de 

gemeente Buren, bij het adres Woudstraat 15. Uit het vooronderzoek is gebleken dat in 

het noordwesten van het plangebied een archeologische vindplaats aanwezig is. In het 

3  Beuger, S. & E. Heunks, 2019. Archeologisch bureauonderzoek & inventariserend veldonderzoek 
(IVO-o). Woudstraat 15 te Ingen. Leiden, Archol-rapport 463.

4  Van Oort, H.J., 2019, Toets en advies n.a.v. archeologisch conceptrapport Archol, IVO overig 
Woudstraat Ingen. Adviesdocument Omgevingsdienst Rivierenland

Figuur 1.1 
Ligging plangebied Woudstraat 15 in rood  
(bron: Top10).

1
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zuiden en oosten worden geen archeologische resten verwacht, deze delen zijn door 

de gemeente vrijgegeven. 

Het onderzoeksgebied omvat het noordwestelijke deel van het plangebied (omvang 

circa 5 ha). Een 50 m brede strook aan de westzijde hiervan valt buiten het te 

ontwikkelen gebied vanwege de nabije ligging van een monumentale boerderij (Figuur 

1.2).Het onderzoeksgebied is momenteel in gebruik als akkerland. De voorgenomen 

bodemingrepen zijn bedoeld voor het geschikt maken ervan voor de bomenteelt. 

Deze bodemingrepen bestaan uit de aanleg van een drainagesysteem en het planten 

van bomen. Bij het planten (en verwijderen) van de bomen wordt de grond tot 50 

cm -mv geroerd. Het drainagesysteem bestaat uit parallelle drainagebuizen met 

een onderlinge afstand van 6 m. De aanleg van de drainage wordt door het bevoegd 

gezag als een niet-substantiële verstoring van de bodem beschouwd. Het planten en 

verwijderen van bomen leidt wel tot substantiële bodemverstoringen.

1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

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

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

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

Figuur 1.2 
Ligging van het onderzoeksgebied (rood) in 
het noordwesten van het plangebied (paars).
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archeologisch erfgoed. Iedere initiatiefnemer van projecten waarbij de bodem wordt 

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

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

dergelijk rapport is archeologisch onderzoek vereist: het archeologisch vooronderzoek. 

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

vindplaatsen voorkomen. Het vooronderzoek is opgebouwd uit twee onderdelen: het 

bureauonderzoek (BO) en een eventueel inventariserend veldonderzoek (IVO), elk met 

bijbehorende standaardrapportages. 

Dit rapport betreft een inventariserend veldonderzoek, karterende en waarderende 

fase  middels proefsleuven (IVO-P). Na afronding van dit onderzoek dient de overheid, 

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

Als geen archeologische waarden zijn aangetroffen, kan het besluit inhouden dat het 

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

denswaardige archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, dan kan de initiatiefnemer 

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

behouden), of tot een archeologische opgraving. 

Soort onderzoek: Waarderend proefsleuvenonderzoek (IVO-p)

Projectnaam: Ingen Woudstraat 15

Archolprojectcode: INW1893

Archis-zaaknummer: 4717532100

Opdrachtgever: Beleggingsonderneming Utrecht – West B.V.

Directievoering: -

Bevoegd gezag: Gemeente Buren

Adviseur bevoegd gezag: Drs. H.J. van Oort

Uitvoerder: Drs. A. Tol  – Archol bv

Periode van uitvoering veldwerk: 02-07-2019 t/m 11-07-2019

Rapport gereed: Datum rapport gereed

Versie 1.0 (concept) 

Status:  KNA 4.1

Goedkeuring bevoegd gezag Ja / Nee

Provincie: Gelderland

Gemeente: Buren

Plaats: Ingen

Toponiem: Ingen Woudstraat

Coördinaten gebied (centrum): 162.540,4/441.048,7

Oppervlakte plan- of onderzoeksgebied: Ca. 5000 m² 

Huidig grondgebruik: Grasland

Beheer en plaats van documentatie en vondsten: Provinciaal Depot voor Bodemvondsten 
gemeente Nijmegen

Naam Functie Bedrijf

Drs. A. Tol Projectmanager Archol bv

S.D. Hagedoorn MA Veldwerkleider Archol bv

P. van den Helm MA Veldarcheoloog Archol bv

C. Spiering MA Veldarcheoloog Archol bv

Drs. E. Heunks Fysisch geograaf Heunks landschapsarcheologie

M. van Haasteren MA Specialist zoöarcheologie ArcheoPlan

M. den Hartog MA Specialist Romeins aardewerk ZZP

Drs. L. Meurkens Specialist aardewerk late prehistorie Archol bv

J. Brattinga MA Specialist aardewerk late prehistorie Archol bv

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.

Tabel 1.2 
Samenstelling onderzoeksteam. 
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Landschappelijk, archeologisch en historisch kader

2.1 Landschap

Eckhart Heunks

Aan de hand van de eerder uitgevoerde bureaustudie en aansluitend booronderzoek is 

een gedetailleerd beeld verkregen van de paleogeografische ligging van het plangebied 

en van de bodemkundige en lithostratigrafische kenmerken van de bodemprofielen.  

Dit beeld vormt de basis voor de interpretatie van de tijdens onderhavig proefsleuven-

onderzoek gedocumenteerde bodemprofielen en het uitgangspunt voor een verdere 

detaillering van de paleogeografische en bodemkundige ontwikkelingen van het 

gebied (zie paragraaf 4.1).

Op de paleogeografische kaart (Figuur 2.1) is te zien dat het plangebied op de grens 

ligt tussen twee meandergordels, waarvan de westelijke, de meandergordel van 

Ingen, vermoedelijk actief was vanaf de vroege ijzertijd tot in de midden-Romeinse 

tijd (ca. 850 voor Chr. tot 135 na Chr.).5 De oostelijk gelegen meandergordel van 

Lienden is wat jonger en was vermoedelijk actief vanaf de Romeinse tijd en in de 

vroege middeleeuwen (ca. 50-750 na Chr.). Deze meandergordel heeft zich ter hoogte 

van het plangebied van oost naar west verplaatst en daarbij een grote kronkelwaard 

aangelegd. Daarbij zijn  grote delen van de Ingense meandergordel opgeruimd.

5  Gecalibreerde data gebaseerd op Cohen et at 2012.

Figuur 2.1
Uitsnede Digitaal Basisbestand Paleogeografie 
van de Rijn-Maas Delta met het plangebied 
in blauw (bron: Cohen et al. 2012). Liendense 
stroomgordel in geel; Ingense stroomgordel 
in oranje; Ommerense stroomgordel in paars.

2
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Het onderzoeksgebied in het noordwesten van het plangebied ligt vrijwel geheel op 

de meandergordel van Ingen. Een lang west-oost boorprofiel over de kern van het 

plangebied geeft een goed beeld van de paleogeografische opbouw en lithostrat-

grafische kenmerken (Figuur 2.2).Ter hoogte van het onderzoeksgebied bestaat de 

ondergrond uit grofzandige beddingafzettingen waarvan de top ca. 1,0 – 1,5 m onder 

het huidige maaiveld ligt. Tijdens het booronderzoek zijn binnen deze beddingafzet-

tingen incidenteel wel aanwijzingen gedaan voor de aanwezigheid van mogelijke 

kleine rest- of kronkelwaardgeulen, maar was de boordichtheid te gering om tot een 

geulkartering te komen. De beddingafzettingen worden afgedekt door een tot 60 

cm dik pakket met oeverafzettingen. Dit pakket bestaat uit een aflopend profiel van 

sterk siltige, soms zandige klei met zandlagen. De afzettingen moeten zijn gevormd 

in de laatste actieve fase van de Ingense stroomgordel vanuit de dan actieve geul(en). 

In de top van deze afzettingen is een cultuurlaag uit de late ijzertijd en Romeinse 

tijd aangetroffen (zie onder). Daaruit kan worden geconcludeerd dat dit deel van de 

Ingense meandergordel in ieder geval vanaf de late ijzertijd geen deel meer uitmaakte 

van de actieve Rijnbedding.

Aan de oostzijde van het onderzoeksgebied, nog net ten westen van de 

hoofdwetering, duikt het vaste beddingzand naar diepere waarden. Hier ligt een 

brede restgeul die niet meer tot de meandergordel van Ingen behoort, maar de 

eindfase vormt van de oostelijke aangrenzende meandergordel van Lienden. Deze 

iets jongere meandergordel was actief vanaf de midden-Romeinse tijd en in de 

vroege middeleeuwen (ca. 135 tot 800 na Chr.).6  Ter hoogte van het plangebied 

heeft deze Rijnloop zich sterk in westelijke richting uitgebocht, waarbij delen van 

de meandergordel van Ingen zijn opgeruimd. In de binnenbocht, oostelijk van de 

6  Cohen et al 2012.

Figuur 2.2
Profiel van boorraai A (van noordwest naar 
zuidoost over het plangebied; boringen 1 t/m 
11, zie figuur 2.3). (uit: Heunks & Beuger 2019, 
figuur 3.2). 



Ingen Woudstraat    13

wetering werd tegelijkertijd een grote lage kronkelwaard  opgebouwd. Recent 

onderzoek in het nabij gelegen Ommeren heeft aangetoond dat deze Rijngeul reeds 

in de eerste decennia van de 8e eeuw buiten werking moet zijn geraakt.7 Tevens heeft 

dit onderzoek duidelijk gemaakt dat vermoedelijk pas in diezelfde eindfase in de 

buitenbocht van de rivier, over het oude land een complex pakket van zandige crevas-

se-afzettingen (ook wel oeverwaldoorbraakafzettingen genoemd) is gevormd. Ook ter 

hoogte van het onderzoeksgebied wordt de toplaag van het bodemprofiel gekenmerkt 

door zandige grindhoudende crevasse-afzettingen. De dikte ervan varieert tussen de 

7  Heunks & Beuger 2019.

Figuur 2.3 
Boorpuntenkaart met AHN2 als ondergrond 
(uit: Heunks & Beuger 2019. 
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50 en 100 cm. Het onderliggende landschap met archeologische resten is als gevolg 

van dit crevassedek goed geconserveerd. In de top van de crevasse-afzettingen (direct 

onder de huidige, circa 40 cm dikke bouwvoor) is vanaf de vroege middeleeuwen 

bewoning mogelijk geweest. Het booronderzoek heeft hier geen directe aanwijzingen 

voor opgeleverd.

2.2 Archeologisch en historisch kader

Ten westen van het onderzoeksgebied heeft in de Romeinse tijd waarschijnlijk de 

rijksgrens (limes) gelopen (Figuur 2.4). Hier is een groot aantal vondsten gedaan met 

name uit de late ijzertijd, Romeinse tijd en  vroege middeleeuwen. Tevens is er direct 

ten westen van het plangebied een beschermd rijksmonument, een hoeve uit 1648, 

gesitueerd.

De relatief hoge ligging van het onderzoeksgebied maakt dat het waarschijnlijk 

erg geschikt was voor bewoning na het verlanden van de Ingense stroomgordel. 

Tijdens het verkennend booronderzoek werd dit vermoeden bevestigd door de 

aanwezigheid van een ‘vuile’ cultuurlaag in de top van deze stroomgordel met daarin 

onder andere fragmenten aardewerk, onverbrand bot, verbrande klei en houtskool. 

In het onderliggende oeverpakket is in veel boringen fosfaat aangetroffen. De “vuile’ 

cultuurlaag en de fosfaatvlekken wijzen op de aanwezigheid van een nederzettingster-

rein die op grond van de ouderdom van de Ingense stroomgordel vermoedelijk uit de 

(late) ijzertijd en Romeinse tijd zal dateren. De diepteligging van de top van de “vuile” 

cultuurlaag varieert van 90 cm onder maaiveld tot direct onder de huidige bouwvoor. 

Vanaf de vroege middeleeuwen is in de top van de jongere, afdekkende crevasseafzet-

tingen een nieuwe cultuurlaag gevormd (het huidige maaiveld). Deze is minder donker 

verkleurd en kent geen fosfaatverkleuring. Er zijn geen aanwijzingen voor bewoning 

aangetroffen, maar dit is voor de middeleeuwse periode niet uit te sluiten. In de 

Nieuwe tijd heeft aan de noordwestzijde een gebouw (boerderij of schuur?) gestaan 

(Figuur 2.5). De datering van dit gebouw is onbekend, echter verschijnt het pas voor 

Figuur 2.4
Uitsnede archeologische verwachtings- 
en beleidskaart Gemeente Buren met 
het plangebied in rood (bron:  Botman & 
Benjamins 2008). De oranje lijn ten westen 
van het plangebied betreft de gerecon-
strueerde ligging van de Romeinse limes.
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het eerst op een kaart uit 1896.8 De aard van het gebouwtje is onbekend. Op de kaart 

lijkt het gebouw niet langs een hoofdweg te liggen, maar in een veld/boomgaard. 

Mogelijk gaat het om een oude boerderij of een gebouw van agrarische aard 

toebehorend aan de historische hoeve De Poel (zie 2.3.3). Het gebouw lijkt volgens de 

historische kaarten in 1965 gesloopt te zijn. Er zijn geen oudere kaarten beschikbaar 

die dit gebouw weergeven. Mogelijk heeft dit te maken met een gebrek aan detail, dus 

er moet rekening worden gehouden met een oudere datering van het gebouw (Figuur 

2.5). 

8  www.topotijdreis.nl

Figuur 2.5
Het plangebied geprojecteerd (in rood) op de 
Bonnebladen uit 1900. Blauwe cirkel geeft het 
ontdekte gebouw aan.
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Methodiek

3.1 Doelstelling

Doel van het proefsleuvenonderzoek is het toetsen van de gespecificeerde 

verwachting voor het onderzoeksgebied. Het proefsleuvenonderzoek heeft een 

karterend en waarderend karakter. In eerste instantie is het doel vast te stellen 

of er in de ondergrond nog archeologische resten aanwezig zijn (karterend). 

Indien archeologische resten worden aangetroffen, dient hiervan de aard, ligging, 

conservering, datering en waarde vastgesteld te worden (waarderend), met 

bijbehorend selectieadvies. De nadruk bij het waarderend onderzoek ligt op het in 

kaart brengen van de verspreiding (horizontaal en verticaal) van de archeologische 

resten. Dit was omdat de opdrachtgever op voorhand aangaf dat het zijn doel was om 

resten in-situ in de bodem te beschermen.

3.2 Onderzoeksvragen

De onderzoeksvragen zijn gericht op het vaststellen van de gaafheid en conservering 

van het gebied en op het waarderen van eventueel aangetroffen archeologische 

resten.

Landschappelijke ligging
1. Wat is de fysiek-landschappelijke ligging van het onderzoeksgebied (geologie, 

bodemkunde, geomorfologie, reliëf) en komt deze overeen met de verwachting op 

basis van het vooronderzoek?

2. Wat is de relatie tussen de landschappelijke eenheden en eventueel aangetroffen 

archeologische resten?

3. Wat is de  diepteligging van de top van de “vuile” cultuurlaag (dieptemodel op basis 

van profielkolommen)? 

Sporen, structuren, vondsten en paleo-ecologische resten
Indien geen archeologische resten worden aangetroffen:

4. Welke verklaring is er te geven voor het ontbreken van archeologische resten?

Indien wel archeologische resten worden aangetroffen:

5. Wat is de aard, datering, karakter, conservering en gaafheid van de aangetroffen 

archeologische resten? In hoeverre heeft de verblauwing invloed op de zichtbaarheid 

van de sporen?

6. M.b.t. conservering gelden de volgende subvragen:

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? 

7. Wat is de begrenzing, diepteligging en ruimtelijke spreiding van de sporen en 

vondsten?

3
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8. Welke mobiele vondsten zijn er gedaan? Om welke materialen, soorten, typen, 

functies, aantallen en gewichten gaat het en uit welke context komen de vondsten? 

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

9. Zijn in de restgeul van de Liendsense stroomgordel afvallagen aanwezig?

10. In hoeverre kunnen de aangetroffen resten worden gerelateerd aan de in de directe 

omgeving bekende vindplaatsen uit de ijzertijd, Romeinse tijd, middeleeuwen en 

Nieuwe tijd?

11. Welke informatie geven de resten over de materiële cultuur, de economie en de functie 

van de vindplaats, de status, welvaart en culturele betrekkingen van de bewoners?

12. Wat is de aard en conservering van paleo-ecologische resten? Waar en in welke mate 

is deze locatie geschikt voor paleo-ecologisch en natuurwetenschappelijk onderzoek? 

Welke methoden zijn het meest kansrijk?

Waardebepaling
13. Wat is de fysieke kwaliteit van de aangetroffen fenomenen? Welke verschillen zijn er 

t.a.v. dit aspect binnen het onderzoeksgebied? Zijn er verstoringen aangetroffen?

14. Wat is de inhoudelijke kwaliteit van de aangetroffen fenomenen en welke verschillen 

zijn er t.a.v. dit aspect binnen het onderzoeksgebied? 

15. Welke waarde is er samenvattend te geven aan het onderzoeksgebied en de daarin 

te onderscheiden delen (binnen verticale en/of horizontale grenzen; complextypen, 

periode, sites)? Beschrijf en beredeneer de verschillen in waarde. 

Conclusie, evaluatie en aanbevelingen
16. Is er een verwachting dat buiten het nu onderzochte gebied nog resten van deze 

vindplaats aanwezig zijn en wat is de verwachting over de fysieke en inhoudelijke 

kwaliteit daarvan? 

17. Hoe verhouden de conclusies zich tot de resultaten van het eerdere onderzoek of 

andere bekende gegevens? In welke mate wijkt de geconstateerde waarde af van de 

eerder toegekende waarde of van de gespecificeerde verwachting? 

18. Welk risico lopen de geconstateerde archeologische waarden door de voorgenomen 

verstoring? Is behoud of verder onderzoek vanuit AMZ-perspectief gewenst? 

19. Welke strategische en methodische aanbevelingen kunnen worden gegeven voor ver-

volgonderzoek, zowel binnen dit onderzoeksgebied als in aangrenzende of naburige 

percelen? 

3.3 Methodiek

Het proefsleuvenonderzoek is uitgevoerd conform het Programma van Eisen9 en de 

richtlijnen die zijn gesteld in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA-versie 

4.1).

Op basis van de verwachting (middelgrote vindplaatsen uit de ijzertijd, Romeinse 

tijd en/of  middeleeuwen gekenmerkt door een vondststrooiing en een sporenniveau 

met een gemiddelde sporendichtheid) is gekozen voor een iets aangepaste versie 

van  standaardstrategie B1 uit de Leidraad proefsleuvenonderzoek van de SIKB.10 Het 

onderzoek is van 2 tot 10 juli 2019 in twee fasen uitgevoerd. 

9  Tol, 2019. Goedgekeurd op 19 juni 2019 namens de gemeente door H.J. van Oort (Omgevings-
dienst Rivierenland). 

10  Borsboom A.J. & J.W.H.P. Verhagen, 2012, KNA Leidraad Inventariserend Veldonderzoek Deel: 
Proefsleuvenonderzoek (IVO-P), SIKB (geactualiseerd door A.J. Tol).
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Tijdens fase 1 zijn drie circa 190 m lange en 2 m brede sleuven aangelegd om globaal 

de bodemopbouw van het onderzoeksgebied in kaart te brengen (Figuur 3.1: putten 

1-3; omvang 1140 m²) . Tijdens fase 2 zijn de zones waarbinnen archeologische resten 

te verwachten zijn nader gekarteerd middels 45 korte sleuven van 20x2 m (putten 4-48; 

omvang 1800 m²). 

De graafwerkzaamheden zijn uitgevoerd door een graafmachine met een gladde bak. 

Het vlak is aangelegd op een diepte van maximaal 70 cm onder maaiveld in verband 

met de verstoringsdiepte van de ontwikkelingsplannen (50 cm). Het sporenvlak 

is opgeschaafd, ingekrast en digitaal gedocumenteerd. Vondsten zijn ingemeten 

en verzameld. Alleen enkele geïsoleerd gelegen greppels in put 1 zijn gecoupeerd. 

De overige sporen, alle samenhangend met een vindplaats uit de late ijzertijd-

Romeinse tijd, zijn niet gecoupeerd, op enkele grondsporen na waarvan in put 3 in de 

profielkolommen een doorsnede zichtbaar was. Verticale informatie van de sporen van 

de vindplaats was niet nodig omdat op voorhand was afgesproken om de vindplaats in 
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Figuur 3.1
Puttenplan 1e fase (putten 1-3) en 2e fase 
(putten 4-48) en de locaties van de profiel-
kolommen. 



20 Ingen Woudstraat

situ te behouden. Om dezelfde reden zijn geen monsters genomen. Na afronding van 

het veldwerk zijn de putten gedicht en aangereden met de kraan. 

Het fysisch geografische onderzoek heeft zich gericht op een nadere detaillering en 

beschrijving van de paleografische, geomorfologische en bodemkundige opbouw 

binnen het onderzochte gebied. Hiertoe zijn in de lange wanden van de werkputten 

om de 10 m profielkolommen gedocumenteerd met een onderlinge afstand van ca. 

10 meter. De profielkolommen zijn met de graafmachine uitgegraven tot circa 1,5 m 

onder maaiveld. Lopende het onderzoek bleek in het onderzoeksgebied een restgeul 

behorende bij de meandergordel van Ingen aanwezig te zijn die bij het verkennend 

booronderzoek niet was gekarteerd.  In fase 2 is er op ingezet om doormiddel van het 

uitboren van alle profielen de Ingense restgeul in kaart te brengen in relatie tot de 

vindplaats. 
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Landschappelijke resultaten

Eckhart Heunks

4.1 Paleogeografische reconstructie: zandruggen, geulen en een 
crevassedek 

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn circa 150 profielkolommen aangelegd en 

gedocumenteerd (Figuur 3.1). Aan de hand van deze profielen is een gedetailleerd 

beeld verkregen van de paleogeografische opbouw van het gebied. De hoofdlijnen 

komen goed overeen met de bevindingen van het booronderzoek: een smalle laag 

gelegen zone tegen de wetering bestaat uit restgeulafzettingen van de Liendense 

stroomgordel, het overige deel van het gebied wordt gekenmerkt door de oever-op-

beddingafzettingen van de Ingense meandergordel. Nieuw is dat de noordoostelijke 

helft vooral blijkt te bestaan uit restgeulachtige profielen met een relatief diepe ligging 

van het beddingzand (Figuur 4.1). Zowel de diepte als ruimtelijke verbreiding van 

deze restgeul is erg grillig. Het lijkt dan ook eerder te gaan om een laagte tussen hoog 

opgezande zandeilanden en kronkelwaardruggen dan om een werkelijke restgeul (de 

eindfase van een hoofdstroom). De zanddieptekaart geeft enig houvast in de kartering 

van de zone met geulprofielen. De ligging daarvan komt globaal overeen met de 

gebieden waar het beddingzand dieper ligt dan 4,0 m +NAP. De geulprofielen worden 

behalve door een diepe ligging van het beddingzand, gekenmerkt door een vulling 

met stevige klei, met aan de basis plaatselijk sterk klei-zand gelaagde afzettingen 

met humus en plantenresten. De restgeul van Lienden aan de oostzijde is juist relatief 

ondiep en kent een zeer fijnzandige vulling. Opvallend is dat de zuidelijke flanken van 

de geullaagte over grote afstand gekenmerkt wordt door archeologische vondsten 

op een wisselende diepte tussen 1,0 en 1.5 m -mv. Deze zone ligt in de periferie van 

aangetroffen vindplaats zuidelijk daarvan.

In het zuidwesten is in de top van de oeverafzettingen een nederzettingsterrein 

uit de late ijzertijd en Romeinse tijd aanwezig met een cultuurlaag. Een blik op de 

zanddieptekaart maakt in één keer duidelijk waarom de aangetroffen nederzetting 

juist hier is gesitueerd (Figuur 4.1:A). De grenzen ervan komen namelijk vrijwel 

overeen met een aaneengesloten zone met ondiepe beddingzanden ( >5,0 m +NAP; 

vergelijk figuur 4.3 met figuur 4.1). De cultuurlaag ligt daar iets boven in de top 

van de oeverafzettingen rond 5,5 - 5,75 m +NAP. Aan de noordoostzijde wordt de 

vindplaats begrensd door de geleidelijke overgang naar de veel lager gelegen zone 

met geulachtige profielen. Aan de oostzijde wordt de grens deels bepaald door de 

westoever van de Liendense restgeul. Daarbij moet opgemerkt worden dat deze 

geul pas in de vroege middeleeuwen dateert en ten tijde van de bewoning in de 

Romeinse tijd vermoedelijk een stuk oostelijker lag. Dat verklaart ook waarom in de 

vulling ervan geen archeologische niveau is aangetroffen (bezijden een enkele losse 

vondst in de top ervan). Heel anders dan het vondstrijke pakket in de restgeulachtige 

profielen aan de noordoostzijde (met name in en rond landschapssleuf 2). Die vondsten 

bevinden zich iets onder de top van de geulvulling in een 1 meter dik pakket kleiige 

sedimenten rond 4,5 m +NAP. De laagte was ten tijde van bewoning in de late ijzertijd 

en Romeinse tijd reeds ten dele verland, maar lag nog steeds zo’n  anderhalve meter 

lager dan omliggende kronkelwaardruggen. Als moerassige en mogelijk periodiek 

watervoerende laagte zal de zone met restgeulafzettingen bepalend zijn geweest voor 

de inrichting en het gebruik van het landschap. Bewoning was alleen mogelijk op de 

hoogste delen ervan.

4
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Op een tweede markante zandopduiking in de uiterste noordzijde is geen 

archeologische laag aangetroffen (Figuur 4.1:B). Ook hier reikt de top van het 

beddingzand tot een hoogte van circa 5,0 m +NAP. De hoogte wordt van de 

zuidwestelijke zandrug met de nederzettingssporen gescheiden door de laagte met 

geulachtige profielen, die hier echter maar erg smal en ondiep is (landschapssleuf 2, 

profielen 1 t/m 4). Opvallend is dat, ondanks de nabijheid van de nederzetting ten 

westen daarvan juist hier geen diepere vondstniveaus zijn aangetroffen. Dat versterkt 

het idee dat de laagte geen werkelijke restgeul betreft maar een kronkelwaardlaagte 

tussen zandopduikingen. De smalle laagte tussen beide zandopduikingen was  ten tijde 

van bewoning reeds grotendeels opgeslibd. 

Over het hele oppervlak van het onderzoeksgebied  wordt de top van het bodemprofiel 

gekenmerkt door zandige crevasse-afzettingen. Als gevolg van de sterke uitdroging 

was deze laag ten tijde van het proefsleuvenonderzoek nauwelijks te beschrijven. In 

het zuidelijke deel betreft het vooral een grofzandige klei of siltrijke zand (Kz3/zs4). De 

laag reikt hier tot ruim onder de bouwvoor (dikte bouwvoor 35 cm, dikte crevasse circa 

50-90 cm). Kenmerkend is het voorkomen van grind, het ontbreken van mangaancon-
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creties en de wat vuile kleur. Dat laatste zou kunnen wijzen op antropogene verstoring 

van de laag als gevolg van diepploegen, maar het kan ook gaan om bioturbatie. 

Het crevassedek heeft er in ieder geval voor gezorgd dat onderliggende cultuurlaag 

gevrijwaard is gebleven van deze verstorende activiteiten. In het noordelijke deel is 

het pakket met crevasse-afzettingen dunner en reikt veelal niet veel dieper dan de 

bouwvoor. Tevens zijn de  afzettingen veelal wat fijnkorreliger (Kz3) en zonder grind. 

In de drie lange sleuven (putten 1 t/m 3) is in de profielkolommen systematisch de 

oxydatie-recuctiegrens en de grens van volledige reductie vastgelegd. Deze blijken 

globaal circa 5,20 m +NAP/0,6 m -mv respectievelijk vanaf circa 4,5 m +NAP/1,4 m -mv 

te zijn. Afhankelijk van de zanddiepte kan met name de grens van volledige reductie 

nogal fluctueren.

4.2 De cultuurlaag uit de late ijzertijd – Romeinse tijd 

De cultuurlaag dient zich direct onder de grofzandige crevasse-afzettingen aan en 

wordt gekenmerkt door een ‘vuile’ bruingrijze kleur, en de aanwezigheid van onder 

andere fragmenten aardewerk, verbrande leem, bot en houtskool (Figuur 4.2). De top 

van de laag bevindt zich op wisselende diepte onder het huidige maaiveld (Figuur 4.3). 

Deels hangt dit samen met de diepteligging van het beddingzand daaronder. Waar 

dit zand het hoogst ligt, reikt de bovenkant van de cultuurlaag tussen de 30 en 50 

cm -mv. Waar het zand diep wegzakt, zoals in de flank naar de zone met geulachtige 

afzettingen in het noordoosten, zakt de cultuurlaag naar waarden onder 1,0 m-mv. 

Maar daarnaast is de dikte van het crevassepakket daarboven bepalend voor de diepte 

waarop de cultuurlaag aanvangt. 

De cultuurlaag bevindt zich in de top van een pakket sterk en uiterst siltrijke oeverklei, 

maar plaatselijk ligt deze (vrijwel) direct op zandige beddingafzettingen. De laag zelf is 

veelal als sterk siltige klei geclassificieerd. In een enkel geval is de laag zandig, wat kan 

samenhangen met de lokaal zeer ondiepe ligging van het beddingzand daaronder. De 

laag heeft een variabele dikte van 15-30 cm. In de flank naar de zone met geulachtige 

Mv: 6,24 m +NAP

0‐32 cm: Zs3 (matig grof)
Ap (bouwvoor) / crevassedek (vme)

32‐54 cm: Zs3 (matig grof)
A‐C bioturbatie / crevassedek (vme)

54‐84 cm: Zs4/Ks4 (matig grof)
cultuurlaag late ijzertijd – Romeinse tijd
/ top oeverdek 

84‐96 cm: Ks4 
oeverdek (Ingense meandergordel)

96 >144 cm: Zs2 + dikke kleilagen 
top beddingafzettingen (Ingen)

Figuur 4.2
Put 3, profiel 306: referentieprofiel van 
lithostratigafische opbouw in kern van de 
nederzetting. 
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Ruimtelijke verspreiding en diepteligging (cm 
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ijzertijd – Romeinse tijd. 
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afzettingen ontbreekt een duidelijke cultuurlaag en gaat deze over in een tot 1,0 m 

dik kleipakket met verspreid vondstmateriaal. Dit lijkt een aanwijzing dat ten tijde 

van bewoning deze laagte actief werd opgevuld, waardoor geen bodemvorming en 

accumulatie van archeologische resten kon plaatsvinden. 

In figuur 4.3 is de verspreiding en diepteligging van de cultuurlaag uit de late ijzertijd 

en Romeinse tijd weergegeven. Over vrijwel het gehele oppervlak van de cultuurlaag 

is in het onderliggende oeverpakket en de top van de daaronder aanwezige zandige 

beddingafzettingen een groene verkleuring vastgesteld die het gevolg is van fos-

faatinspoeling vanuit de cultuurlaag. Plaatselijk zijn ook daarbuiten in de top van de 

beddingzanden fosfaatverkleuringen aangetroffen. Het lijkt daarbij te gaan om een 

laterale verspreiding van het fosfaat via grondwaterstromen.
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Archeologische resultaten

5.1 Inleiding

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn in totaal 66 antropogene sporen 

gedocumenteerd (Figuur 5.1 & bijlage 1). Deze bestaan uit greppels, kuilen uit de late 

ijzertijd en Romeinse tijd en sloten en een kuil uit de Nieuwe tijd. Daarnaast zijn er 

728 vondsten aangetroffen (Tabel 5.1 & bijlage 2). Deze vondsten zijn hoofdzakelijk 

afkomstig uit de sporen en cultuurlaag van het nederzettingsterrein uit de late 

ijzertijd en Romeinse tijd. Ze zijn sterk gefragmenteerd en kunnen als “zwerfvuil” 

worden beschouwd. In paragraaf 5.2 worden de grondsporen besproken. In paragraaf 

5.3 komen de vondsten van handgemaakt aardewerk, Romeins aardewerk en 

bouwmateriaal, metaal en botmateriaal aan bot. De verbrande klei, het steenmateriaal 
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Figuur 5.1 
Opgravingsresultaten proefsleuvenonderzoek.

5



28 Ingen Woudstraat

en de enkele aardewerkvondsten uit de middeleeuwen-Nieuwe tijd11 zijn in het kader 

van onderhavig onderzoek niet geanalyseerd.

Vondstcategorie Aantal Gewicht (gr)

Aardewerk middeleeuws-Nieuwe tijd 12 86,1

Aardewerk onbepaald 9 131,8

Aardewerk handgevormd 414 7124,3

Aardewerk romeins import 128 6098,1

Bouwmateriaal 7 157

Verbrande klei 6 88,1

Metaal brons 4 9,4

Metaal ijzer 2 466,9

Metaalslak 9 356,5

Bot 123 2421,7

Steen onbepaald 14 836,9

Totaal 728 17786,8

5.2 Sporen en structuren 

Het overgrote deel van de sporen (n=63) is bruingrijs van kleur en gekoppeld aan de top 

van de oeverafzettingen van de Ingense stroomgordel (figuren 5.2 en 5.3). Deze sporen 

dateren vermoedelijk allemaal uit de late ijzertijd en Romeinse tijd. Twee sporen liggen 

geïsoleerd in het uiterste oosten en betreffen smalle, ondiepe greppeltjes (sporen 1 en 

2). In het westen zijn binnen de  zone met de  cultuurlaag op drie plaatsen (putten 3, 31, 

27 en 28; locaties A-C; zie figuren 5.4 - 5.6 ) 61 grondsporen aangetroffen: 10 greppels, 

18 kuilen, 32 paalsporen en een stakenrij. Het gaat om locaties waar het sporenvlak 

relatief dicht onder het maaiveld ligt en daardoor  binnen de maximale diepte van de 

proefsleuven (70 cm) in beeld zijn gekomen. Hierbuiten bevindt het sporenniveau zich 

op een dieper niveau, buiten het bereik van de proefsleuven. Dit betekent dat buiten 

de locaties met grondsporen en binnen de cultuurlaag-zone rekening gehouden moet 

worden met een sporendichtheid vergelijkbaar als die op locaties A-C.  

De grootste concentratie bewoningssporen is in het noordwesten van put 3 

aangetroffen waarbij zowel de sporendichtheid als de vondstdichtheid zeer hoog 

blijkt te zijn (Figuur 5.4). De aard van de sporen en het vondstmateriaal (“zwerfvuil”) 

wijst op de aanwezigheid van een nederzettingsterrein met restanten van huizen, 

bijgebouwen, erfafscheidingen en kuilen. Een kuilspoor bevatte een fragment van een 

menselijke schedel (spoor 44; zie paragraaf 5.3.3). Mogelijk is dit een aanwijzing dat op 

de vindplaats ook graven aanwezig zijn. 

Drie sporen zijn gerelateerd aan de crevasse-afzettingen van de stroomgordel van 

Lienden: twee delen van kavelsloten uit de Nieuwe tijd (sporen 4 en 48) en een recente 

kuil (spoor 67) met plastic (Figuur 5.1 & 5.6). Er zijn geen sporen aangetroffen die in 

verband kunnen worden gebracht met het gebouw dat op de 19e eeuwse kaart in het 

onderzoeksgebied te zien is (zie paragraaf 2.2). Evenmin zijn er aanwijzingen voor 

bewoning uit de Karolingische tijd en volle middeleeuwen.

11  Enkele middeleeuwse scherven die tussen het Romeinse aardewerk aanwezig bleken worden in 
paragraaf 5.3.2 wel kort besproken.

Tabel 5.1
Overzicht van de aantallen vondsten per 
categorie.
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Figuur 5.2
Sporen uit de late ijzertijd/Romeinse tijd in 
het vlak van put 3.

Figuur 5.3
Sporen uit de late ijzertijd/Romeinse tijd in 
profielkolommen.
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5.3 Vondsten

5.3.1 Handgevormd aardewerk

Joris Brattinga & Lucas Meurkens

5.3.1.1 Inleiding

In deze paragraaf wordt het handgevormd aardewerk dat tijdens het onderzoek is 

aangetroffen besproken. Na een algemene beschrijving van het complex zal worden 

ingegaan op de diagnostische stukken en datering van het complex. Hierbij wordt 

het vondstcomplex van de cultuurlaag apart behandeld. In bijlage 3 is een overzicht 

gegeven van de resultaten van  de determinatie van het handgemaakte aardewerk.

5.3.1.2 Algemene beschrijving en context 

In totaal zijn er 414 stuks handgevormd aardewerk geanalyseerd. De handgevormde 

scherven zijn goed geconserveerd en hebben over het algemeen scherpe breukvlakken. 

Op een aantal fragmenten is nog duidelijk versiering herkenbaar. Het oorspronkelijke 

materiaal is relatief klein en gefragmenteerd. Opvallend is dat er nauwelijks complete 

of archeologisch complete potvormen tussen het scherfmateriaal zijn aangetroffen. 

Ook zijn er weinig passende scherven gevonden. 

Twee scherven zijn aangetroffen in de bouwvoor. Het zijn wandfragmenten met pot-

gruismagering zonder versiering die niet nauwkeuriger te dateren zijn dan ijzertijd 

tot en met Romeinse tijd. De overige scherven zijn afkomstig uit de grondsporen en 

cultuurlaag van het nederzettingsterrein in het zuidwesten van het onderzoeksgebied.

Grondsporen

Er zijn een aantal scherven gevonden in archeologische sporen zoals kuilen en 

paalkuilen (N=70). Van deze scherven kan over het algemeen niet meer gezegd 

worden dan dat het handgevormd aardewerk betreft uit de periode ijzertijd tot en 

met Romeinse tijd. Een aantal scherven is op basis van vorm en versiering scherper 

dateerbaar. Zo bevatten de kuilsporen S51 en S57 randfragmenten met een golfrand-

versiering. Dit versieringstype is kenmerkend voor de periode late ijzertijd tot en met 

de vroege Romeinse tijd, waarbij het een veel voorkomend randtypeversiering is in de 

tweede helft van de late ijzertijd.12 Ook zijn er twee randfragmenten met vingertop-

indrukken op de bovenzijde van de rand aangetroffen in S21 (paalkuil) en S52 (kuil). 

Deze versieringstechniek werd voornamelijk tot en met de midden ijzertijd toegepast 

en neemt af gedurende de late ijzertijd, waarbij de nadruk komt te liggen op vingertop-

versiering op de buitenzijde van de rand.13

Cultuurlaag

Het gros van het materiaal is afkomstig uit de cultuurlaag (N=350). Gezien het feit 

dat het hier om een vondstlaag gaat en niet om een duidelijk spoor met een gesloten 

context, kan op basis van het gevonden materiaal slechts globaal iets gezegd worden 

over de aard en datering van de laag.  

Insluitsels, opbouw en afwerking 

Het merendeel van de baksels is gemagerd met potgruis (N=324). Daarnaast is een 

klein percentage gemagerd met zand (N=11) en zijn er twee fragmenten gevonden 

12  Ca. 150-25 v.Chr./fase K; Van den Broeke 2012, 108
13  Van den Broeke 2012, 140.
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met een organische magering. Hoewel het aardewerkcomplex zeer gefragmenteerd is 

(zoals te verwachten is bij materiaal uit een cultuurlaag), kon bij een aantal stukken de 

potopbouw worden vastgesteld. Hierbij gaat het om 4 gesloten potvormen met hals. 

Ook is er een open vorm gevonden, mogelijk een fragment van een schaal met een 

simpele, ongeprofileerde rand. Twee scherven zijn afkomstig van een bolle potvorm. 

De afwerking van de potten laat zien dat 13% (N=46) van het aantal scherven is 

besmeten. Een klein percentage (1%; N=3) is glad, de rest van het materiaal heeft een 

ruwe afwerking (86%; N=301).

Versiering 

Het aardewerkcomplex uit de vondstlaag bevat een aantal versierde scherven. Het 

gaat hierbij om zowel rand- als wandfragmenten. In totaal zijn er 5 wandfragmenten 

gevonden met versiering: vingertopindrukken (N=2) en kamstreekversiering (N=3). 

In totaal zijn er 5 randfragmenten versierd waarmee het percentage versierde 

randfragmenten op 23% komt (totaal randfragmenten N=21). Het gaat bij de versierde 

randen om 3 fragmenten met vingertopindrukversiering, een meervoudig versierde 

rand en een rand met golfrandversiering. Er zijn 5 wandfragmenten aangetroffen 

met versiering. Hiermee is het percentage wandfragmenten met versiering 2% van 

het totaal aantal wandfragmenten (N=311). Twee wandfragmenten zijn versierd met 

vingertopindrukken (aaneengesloten en enkel, Figuur 5.7: V49.1)). En drie hebben een 

kamstreekversiering (V79.1). 

Het aardewerk dat tijdens het onderzoek in de cultuurlaag is aangetroffen bevat enkele 

diagnostische kenmerken die het complex in de late ijzertijd en vroeg-Romeinse tijd 

plaatsen:

- afwezigheid van scherfmateriaal met kwartsmagering duidt op een datering na de 

vroege ijzertijd.14

- de twee aardewerkfragmenten met organische magering en de enkele bolle 

potvormen horen thuis vanaf het eind van de ijzertijd. 

- Het lage aandeel besmeten aardewerk in suggereert ook een datering in de tweede 

helft van de late ijzertijd of Romeinse tijd. Het percentage besmijting ligt namelijk 

vanaf de 2e helft vroege ijzertijd tot aan de 1e helft late ijzertijd significant hoger 

(40-50%).

- het aandeel versierde wanden wijst op een datering na de midden-ijzertijd, 

daarvoor is het versieren van wanden een zeldzaam fenomeen.15 

- de twee randfragmenten met een golfrand (V57.1). Het toepassen van deze versie-

ringstechniek heeft een zwaartepunt in (de tweede helft van) de late ijzertijd16. Dit 

geldt ook voor een meervoudige versiering. 

Conclusie 

De kenmerken van het handgevormd aardewerk uit de cultuurlaag en de hiermee 

samenhangende grondsporen wijzen op een datering van het materiaal in de late 

ijzertijd en de vroeg-Romeinse tijd. De twee randfragmenten met vingertopindruk-

ken op de bovenzijde van de rand suggereren dat er binnen het complex mogelijk een 

kleine component met een iets vroegere datering (midden-ijzertijd?) aanwezig is. 

14  Van den Broeke 2012, 130
15  Van den Broeke 2012, 112; 130.
16  Van den Broeke 2012, 139.
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5.3.2 Romeins aardewerk, metaal en keramisch bouwmateriaal

Michael den Hartog

5.3.2.1 Inleiding

Deze paragraaf gaat in op een drietal vondstcategorieën, te weten metaal, keramisch 

materiaal en Romeins aardewerk.  Het onderzoek aan de Woudstraat heeft 128 

fragmenten opgeleverd aan Romeins aardewerk. Daarnaast is er keramisch 

bouwmateriaal gevonden van Romeinse oorsprong alsmede 6 stuks metaal. Hieronder 

volgt een beschrijving van deze vondsten. Eerst worden de metaalvondsten en 

het keramisch materiaal besproken. Vervolgens wordt het Romeins aardewerk 

geanalyseerd en tot slot wordt kort stilgestaan bij enkele scherven  middeleeuwse 

aardewerk die zich tussen het Romeinse materiaal bleken te bevinden. In bijlage 4 is de 

determinatie van de Romeinse vondsten gepresenteerd.

5.3.2.2 Metaalvondsten

De metaalvondsten omvatten drie fibulafragmenten, een bronzen knopje, een ijzeren 

spijker en 25,5 cm lang ijzeren voorwerp. De fibulafragmenten, het knopje en de spijker 

zijn afkomstig uit de cultuurlaag die onderdeel vormt van het nederzettingsterrein in 

de top van de oeverafzettingen van de Ingense stroomgordel. Het ijzeren voorwerp is 

in de bouwvoor aangetroffen. 

De drie fibulafragmenten vormen samen één fibula van 5,1 cm van het type Almgren 

15 (Figuur 5.8). Dit is een type mantelspeld dat gangbaar was in het Nederlandse 

rivierengebied. De fibula komt voor in de periode van ca. 30 - 180 na Chr., met een 

voorkeursdatering van 70 - 150 na Chr.17

Het bronzen knopje betreft een leerbeslag met een doorsnede van 1,1 cm. De ijzeren 

spijker heeft een lengte van 4,5 cm en kop van 1,5 bij 2,9 cm. Of de twee voorwerpen 

uit de Romeinse periode stammen kon niet vastgesteld worden. In die periode komt 

een veelvoud van verschillende spijkers en bronzen knopjes voor en dat geldt eveneens 

voor latere periodes.

De ijzeren haak van 25,5 cm is afkomstig uit de bouwvoor (S5000) en is als een stuk 

gereedschap voor de fruitteelt recent. Waarschijnlijk bedoelt voor het snoeien van 

takken.

5.3.2.3 Keramische voorwerpen en keramisch bouwmateriaal

Het geborgen keramische materiaal bestaat voor een deel uit fragmenten modern 

bouwmateriaal en ondefinieerbare brokjes oud materiaal. Dergelijke fragmenten 

komen onder andere uit de aangeploegde cultuurlaag (S55 en S6000) en de bouwvoor 

(S5000). Onder het keramisch materiaal bevinden zich enkele fragmenten van Romeins 

tegel- of dakpanmateriaal en een stuk van een weefgewicht. Bij dit laatste voorwerp 

(aangetroffen in de cultuurlaag ) is de doorboring in het breukvlak zichtbaar. Het stuk 

is onderdeel geweest van een driehoekig plat weefgewicht. In de Betuwe komen in 

de Romeinse tijd komen driehoekige weefgewichten veruit het meeste voor. Meestal 

zijn die via de zijkanten doorboord. Het fragment uit Ingen lijkt van een minder 

voorkomende variant te zijn waarbij de doorboringen door het platte driehoekige vlak 

zijn aangebracht.18 

17  Heeren, S./ L. van der Feijst, 2017, 125. 
18  Kersing, V.L.C./ J.A. Waasdorp, 1999, 135-137.

Figuur 5.8
Voorbeeld van een fibula type Almgren 15. 
Uit: Van der Roest, 1988, 185.
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Van het keramische bouwmateriaal kunnen 2 stukken, hoewel verbrokkeld, als 

Romeins bouwmateriaal worden geïdentificeerd. Het betreft een stuk van een tegel of 

dakpan en de hoek van opstaande rand van een dakpan. 

5.3.2.4 Romeins aardewerk

Het gevonden Romeinse aardewerk is divers van samenstelling. Het bestaat uit 

fragmenten van bekers, dolia, wrijfschalen, potten, kruiken en amforen. In totaal gaat 

het om 128 scherven van 97 individuele stuks keramiek (Maximaal Aantal Individuen, 

MAI). De twee meest dominante aardewerkgroepen zijn het gladwandige (51,7 %) en 

ruwwandige gebruiksaardewerk (33,3%). Het meer zwaardere aardewerk bestaande 

uit fragmenten van amforen, dolia en wrijfschalen maakt ongeveer 10% uit van het 

geheel. Op basis van de te dateren ruwwandige en gladwandige stukken aardewerk 

alsmede de geverfde waar en een scherf terra sigillata valt het vondstmateriaal in de 1e 

en 2e eeuw te plaatsen. Het meeste Romeinse aardewerk komt uit de cultuurlaag die 

ook handgevormd materiaal uit de ijzertijd en vroeg-Romeinse tijd bevat. Daarnaast 

zijn er vier sporen die Romeins materiaal bevatten (S25, S29, S51 en S52). Hieronder 

worden de verschillende categorieën Romeins aardewerk beschreven waarna  wordt 

ingegaan op de daterende informatie die zij opleveren voor de cultuurlaag en sporen 

waarin zij zijn aangetroffen.

Geverfde waar  

Geverfde waar betreft hier wit aardewerk waarop een deklaag c.q. verflaag van een 

klei met andere kleur (verfaarde) is aangebracht. Dit soort aardewerk stamt uit het 

Rijnland waar Keulen als het belangrijkste productiecentrum gezien wordt. Deze 

aardewerksoort wordt hier vertegenwoordigd door een viertal scherven. Twee witte 

scherven met een oranje verflaag passen aan elkaar en zijn van een beker van het type 

Stuart 1B. Koster geeft voor dit soort bekers een datering van 40-110 na Chr.19 Doordat 

de deklaag ijzerverbindingen bevat en het aardewerk oxiderend is gebakken is de 

oranje kleur ontstaan. Het aardewerk heeft bovendien een lichte bestrooiing met zand. 

Deze kleur en de zandbestrooiing worden als typerend gezien voor de 1e eeuw. 20 Een 

randscherf van een beker type Stuart 1B heeft een bruine deklaag en kleibestrooiing 

en kan in het begin van de 2e eeuw worden geplaatst. Een witte scherf met een 

donkerbruine bij zwarte deklaag is reducerend gebakken en kan worden toegeschreven 

aan een beker Stuart 2 uit de 2e eeuw. De scherven geverfde waar zijn afkomstig uit de 

cultuurlaag. 

Terra sigillata 

Terra sigillata is een keramieksoort van rood of roodbruin aardewerk met een 

glanzende oppervlakte. Het geldt als het luxe tafelaardewerk uit de Romeinse tijd. De 

vindplaats heeft één scherf terra sigillata opgeleverd (cultuurlaag), een wandscherf 

van een schaal of kom van het type Dragendorff 18/31. De datering hiervan is van ca. 

75–125 na Chr.

Gladwandig aardewerk 

Gladwandig vaatwerk maakt een belangrijk onderdeel uit het gevonden complex. Voor 

een groot deel is dit toe te schrijven aan scherven van gladwandige kruiken van veelal 

witte pijpaarde. Daarnaast is ook het grijze gladwandige aardewerk meegerekend, 

inclusief enkele stukken Lowlands aardewerk en een parelurn. Het percentage 

19  Koster, A., 2013, 98.
20  Van den Brink, E., 153.
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gladwandig aardewerk wordt vertekend door 10 scherven die bij één exemplaar 

horen. Het gaat hier om een kruikje van het type Stuart 110a uit de periode 90-170 

na Chr. dat afkomstig is uit spoor S52. Uit de 2e eeuw stammen fragmenten van een 

honingpot Stuart 146 (spoor S25). Het Lowlands aardewerk is regionaal vervaardigd 

en heeft een datering in de 2e eeuw. De parelurn (Holwerda 28) heeft als kenmerk de 

barboutineversiering met parels en wordt tot het Gallo-Belgisch aardewerk gerekend. 

Parelurnen komen voor in de 1e eeuw en de eerste decennia van de 2e eeuw. Hiddink 

geeft een datering van ca. 50-60 tot 125 na Chr. In het grafveld Hatert zijn parelurnen 

aangetroffen in graven uit de periode ca. 60-140 na Chr.21  

Ruwwandig aardewerk: 

Met 33,3% heeft een het ruwwandig aardewerk een fors aandeel in het geheel. Dit is 

op te delen in 18,3% ruwwandig grijs aardewerk en 15% andere ruwwandig aardewerk. 

Onder het ruwwandig grijze materiaal bevindt zicht een aantal te dateren stukken. Een 

randfragment van een kom van het type Stuart 210 geeft een brede datering van de 

1e tot de 3e eeuw. Maar een randfragment van een ruwwandig grijze pot van het type 

Stuart 201b (spoor S52) heeft een datering van 90-120 na Chr. De hals van een kruik 

type Stuart 214b uit spoor S51 is te dateren op 70-120 na Chr.

Categorie Soort Type Datering Aantal Max AI %

Terra sigillata kom Dr. 81/31 75 - 125 1 1 0,83

Geverfde waar 3,33

beker Stuart 1B 40 - 110 2 1

beker Stuart 1B begin 2e eeuw 1 1

beker Stuart 2 90 - 175 1 1

Wrijfschaal 4 3 3,33

Dolium 3 2 2,5

Amfoor 5 5 4,16

Gladwandig 51,7

Kruik 29 23 (32,5)

kruik Stuart 110a 90  -170 10 1

honingpot Stuart 146 2e eeuw 2 1

Gladwandig grijs

parelurn Holwerda 28 50 - 140 4 1

Lowlands ware Holwerda 133-136 2e eeuw 1 1

Lowlands ware 2e eeuw 1 1

Terranigra-achtig 1e - 2e eeuw 3 2

Ruwwandig 33,3

Ruwwandig 18 18 (15)

Ruwwandig  grijs 19 18 (18,3)

kruik Stuart 214b 70 -120 1 1

kom Stuart 210 1e - 3e eeuw 1 1

pot Stuart 201b 90-120 1 1

Schelpmagering 1 1

Indetermineerbaar 8 3

Totaal 128 97

 

Amforen, dolia en wrijfschalen: 

Aan deze categorieën van zwaarder Romeins aardewerk  valt geen datering toe te 

schrijven door het ontbreken van randfragmenten of omdat het vormen betreft die 

gedurende de gehele Romeinse periode dienst hebben gedaan. Amforen kunnen 

gezien worden als het transportaardewerk uit de Romeinse tijd en voornamelijk 

afkomstig uit het Mediterrane gebied. Zij werden gebruikt om vloeibare etenswaren 

zoals bijvoorbeeld wijn en olijfolie te transporteren. Tot het meest gangbare type 

21  Haalebos, J.K., 1990, 150.

Tabel 5.2
Romeins aardewerk naar categorie.
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behoren amforen Dressel 20 die herkenbaar zijn aan hun zandige baksel. Dit type 

is gedurende de gehele Romeinse periode in gebruik geweest. De vijf gevonden 

amfoorscherven hebben allen een zandig baksel en zijn mogelijk aan dit type toe te 

schrijven. 

Dolia zijn grote voorraadcontainers die werden gebruikt om bijvoorbeeld vloeistoffen 

of graan in op te slaan. De vorm van dit soort voorraadpotten blijft tijdens de Romeinse 

periode hetzelfde. Met drie scherven vormen dolia hier net als de amforen een 

beperkte vondstcategorie.  

Uit het onderzoek zijn fragmenten van wrijfschalen naar boven gekomen. Wrijfschalen 

of mortaria hebben als functie om voedsel, zoals kruiden en andere ingrediënten fijn 

te kunnen wrijven. Voor deze functie is met name de bodem voorzien van grint of 

steentjes. Waar amforen en dolia wijzen op een behoefte om waren te vervoeren of op 

te slaan, zijn wrijfschalen een indicatie voor voedselbereiding.    

Figuur 5.9
Voorbeelden van een selectie van de in Ingen-
Woudstraat aangetroffen typen Romeins 
aardewerk:
A. Amfoor Dressel 20 (uit: Stuart, 1986,74)
B. Bekers Stuart 1B en Stuart 2 van geverfde 

waar (uit: Haalebos, 1990, 139).
C. Dolium en wrijfschaal (uit: Stuart, 1986, 75).
D. TS Dragendorff  18/31 (uit: upload.wiki-

media.org).
E. Gladwandige kruik van witte pijpaarde en 

honingpot (uit: Stuart, 1986, 72). 
F. Parelurn (uit: Haalebos 1990, 148).

A B

C

D

E

F
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5.3.2.5 Datering van de vondstcontexten

De cultuurlaag (S6000, S6030, S6051 en S6063) bevatte  Romeins inheems en 

geïmporteerd materiaal Naast inheems Romeins materiaal (zie paragraaf 4.2). Het 

gaat onder meer om Romeins importaardewerk uit de 1e en 2e eeuw na Chr. Wat de 

individuele sporen betreft, was in de sporen S25, S29, S51 en S52 Romeins materiaal 

aanwezig. Bij spoor S29 leverde dit geen datering op. De andere drie sporen laten 

dateringen zien van de overgang van de 1e naar de 2e eeuw en de 2e eeuw. Bij Spoor 

S52 is de scherpste datering die van 90-120 na Chr. op basis van een pot type Stuart 

201b. In het geval van spoor S51 valt de eerdergenoemde kruik Stuart 214b in de 

periode 70 -120 na Chr.. Spoor S25 leverde scherven van de honingpot Stuart 146 uit de 

2e eeuw op. 

5.3.2.6 Middeleeuws aardewerk

Het onderzoek heeft 10 kleine fragmenten middeleeuws aardewerk opgeleverd. Deze 

groep is onder te verdelen in vier categorieën; Pingsdorf, kogelpot, Paffrath en een 

scherf donkergrijs aardewerk . 

Het Pingsdorf aardewerk is hier de oudste categorie (ca. 900-1200) en wordt ver-

tegenwoordigd door een bodemfragment, een wandscherf van grijs fabricaat en 

een wandscherf van wit fabricaat. Op beide wandscherven is de karakteristieke 

beschildering met oranje-bruine ijzerengobe zichtbaar. Dit type aardewerk vindt zijn 

oorsprong in het Vorgebirge in Noordrijn-Westfalen en kent een datering van het begin 

van de 10de eeuw tot aan het begin van de 13de eeuw. De Pingsdorf-scherven komen 

uit de vondstlagen S6000 en S6030, lagen waarin ook Romeins aardewerk aanwezig is.

De meest voorkomende categorie middeleeuws aardewerk is kogelpot. Dit is 

handgevormd lokaal of regionaal gefabriceerd vaatwerk. Het is van de 8ste tot en met 

de 15de eeuw een algemene vorm van gebruiksaardewerk geweest. De 5 scherven uit 

deze categorie zijn te dateren in de periode 13de-14de eeuw. Een van deze scherven 

is Paffrath-achtig aardewerk uit de 13de eeuw. Tot de categorie Paffrath-aardewerk 

behoort een randfragment. Dit aardewerk wordt in Nederland met name in de late 

12de en de vroege 13de eeuw gedateerd.22 Een fragment van donkergrijs aardewerk 

stamt mogelijk uit de 14de eeuw. 

De meerderheid van het middeleeuwse aardewerk is afkomstig uit de cultuurlaag 

of een hieraan gerelateerd grondspoor (S67). Dit is opmerkelijk omdat deze laag op 

stratigrafische gronden en op basis van het aangetroffen vondstmateriaal uit de late 

ijzertijd en Romeinse tijd dateert. Op de plaatsen waar het middeleeuwse aardewerk 

is aangetroffen bevindt de cultuurlaag (en S67) zich echter dicht onder het maaiveld 

(putten 3, 37, 39, 44 en 46). Vermoedelijk zijn de middeleeuwse scherven daarom door 

ploegen in de cultuurlaag (en S67) terecht gekomen. Ploegen is waarschijnlijk ook 

verklaring voor de aanwezigheid in het noorden van put 1 van een Pingsdorf-scherf 

onder de bouwvoor in de natuurlijke afzettingen. 

5.3.2.7 Conclusie

De vindplaats bevat naast inheems aardewerk uit de ijzertijd en vroeg-Romeinse tijd, 

veel Romeins aardewerk. Er is een ontwikkeling zichtbaar van inheems handgemaakt 

aardewerk naar het gebruik van Romeins aardewerk in de 1e eeuw na Chr. Het 

gedateerde Romeinse  aardewerk stamt uit de 1e en 2e eeuw.  Dat geldt eveneens voor 

22  Den Braven, J.A., 2009, 31.
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de fibula. Er zijn aardewerkvormen aanwezig die aan het einde van de 1e eeuw en de 

eerste helft van de 2e eeuw gebruikt werden. Ook is een component uit de 2e eeuw 

zichtbaar. 

Tussen de Romeinse vondsten is een kleine  hoeveelheid middeleeuws aardewerk 

uit ruwweg de 10e tot en met 14e eeuw (en modern bouwmateriaal) aangetroffen. 

Vermoedelijk gaat het om mestvondsten die door ploegactiviteiten in een Romeinse 

context terecht zijn gekomen.  

5.3.3 Botmateriaal

Maarten den Hartog

5.3.3.1 Inleiding

De onderzoeksvragen uit het PvE zijn gericht op het vaststellen van de gaafheid 

en conservering van het gebied en op het waarderen van eventueel aangetroffen 

archeologische resten. 23 Voor het onderzoek van het dierlijk botmateriaal zijn de 

vragen 5, 6c, 6d, 8, 11 en 12 van belang (zie paragraaf 3.2).

5.3.3.2 Materiaal en methoden

Het onderzoek omvat 123 botfragmenten, die toebehoren aan 90 elementen. Het 

botmateriaal is met de hand verzameld.

Bij de determinatie van het materiaal is gebruik gemaakt van de vergelijkingscollectie 

van Archeoplan Eco te Delft. 

Tijdens de analyse zijn gegevens genoteerd met betrekking tot diersoort, 

skeletelement, leeftijd, sekse, fragmentatie, afmeting en specifieke kenmerken zoals 

hak- of snijsporen en sporen van verbranding, vraat of pathologische aandoeningen. 

Deze gegevens zijn opgeslagen in een databestand dat is opgebouwd conform het 

Laboratoriumprotocol Archeozoölogie.24 

Het skelet van schapen en geiten lijkt sterk op elkaar en het is bij dit onderzoek niet 

mogelijk gebleken om een onderscheid tussen de beide diersoorten te maken. Resten 

van deze soorten zijn daarom genoteerd als schaap/geit. De zoogdierresten die niet 

meer op soort konden worden gebracht, zijn ingedeeld naar diergrootte. Dieren ter 

grootte van een rund of paard vallen onder de grote zoogdieren, terwijl een schaap, 

geit, varken of hond tot de middelgrote zoogdieren zijn te rekenen. Ribben zijn alleen 

op diergrootte gedetermineerd.

Een leeftijdsschatting van de dieren is enerzijds gebaseerd op vergroeiing van 

de gewrichtsuiteinden (epifysen) en anderzijds op de doorbraak-, wisseling- en 

slijtagestadia van gebitselementen.25

Het materiaal was te gefragmenteerd voor metrisch onderzoek.

5.3.3.3 Resultaten

Het materiaal is afkomstig uit sporen die gedateerd zij in de periode late ijzertijd 

- Romeinse tijd. Van de 90 elementen zijn er 75 afkomstig uit drie vondstlagen. De 

overige 15 elementen zijn afkomstig uit zeven kuilen. Vanwege de herkomst van het 

materiaal uit dezelfde periode worden de vondsten als één assemblage behandeld.

23  Tol 2019, 12-13.
24  Lauwerier 1997.
25  Habermehl 1975; codering gebitsslijtage volgens Grant 1982 en leeftijdsschatting conform 

Hambleton 1999.
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De conservering van het materiaal is gebaseerd op de KNA-degradatieklassen.26 In 

Tabel 5.3 zijn de aantallen elementen per klasse weergegeven.

KNA-degradatieklasse Aantal

1. Sterk bot 3

2. Kwetsbaar bot 14

3. Uiteengevallen bot 73

Het materiaal is ook sterk gefragmenteerd (Tabel 5.4). Meer dan de helft van de 

elementen zijn voor minder dan 10 % bewaard gebleven. Slechts tien elementen zijn 

voor meer dan de helft compleet. Geen enkel fragment is compleet bewaard gebleven.

Fragmentatiegraad Aantal

- 9

0-10% 49

10-25% 14

25-50% 8

50-75% 6

75-100% 4

100% 0

Onder de elementen zijn alleen resten van zoogdieren aanwezig. Eén fragment is 

opvallend. Hierbij gaat het om een schedelfragment (voorhoofdsbeen of wandbeen) 

van een mens. Dit fragment is afkomstig uit een kuil (WP3 S44). Voorts zijn alleen 

resten van de vier landbouwhuisdieren gevonden. Rund is de best vertegenwoordigde 

soort (Tabel 5.5). Van rund zijn elementen uit alle lichaamsdelen aanwezig (bijlage 1). 

Resten uit de romp zijn ondervertegenwoordigd. Van de soorten paard, schaap/geit en 

varken zijn maar enkele elementen bewaard (bijlage 5a).

Aan de hand van gebitsslijtage zijn leeftijden van vier dieren bepaald. Twee runderen 

zijn op jonge leeftijd geslacht. Een schaap of geit en een paard zijn op volwassen 

leeftijd gestorven. De leeftijden zijn weergegeven in bijlage 5b. Ook op basis van 

vergroeiing van gewrichtsuiteinden (epifysen) konden leeftijden worden bepaald. Deze 

zijn weergegeven in bijlage 5c.

Op vier elementen van rund zijn slachtsporen aanwezig. Een onderkaak is dwars door 

de tandenrij doorgehakt. Op een voetwortelbeentje en een middenvoetsbeen zijn 

snijsporen aanwezig, die met villen in verband kunnen worden gebracht.27 Op een 

ellepijp zijn kleine snijspoortjes aangetroffen.

Een sprongbeen van een rund vertoont pathologie. Het gaat om gaatjes naast de 

articulatie met het hielbeen. Het verschijnsel is uitgebreid beschreven door Bekkema 

et al. bij de analyse van het dierlijk bot van Wijk bij Duurstede-De Geer.28 Zij menen 

dat de pathologie eerder een gevolg is van normale variatie of pseudopathologie dan 

van ziekte. Wat opviel bij het materiaal uit Wijk bij Duurstede was dat het verschijnsel 

voornamelijk voorkwam bij runderen uit de midden-Romeinse periode.

Drie elementen van rund bevatten vraatsporen. Drie niet op soort gedetermineerde 

elementen zijn verbrand op hoge temperatuur, waarbij het bot wit uitslaat.

26  KNA 4.0, protocol 4004, paragraaf 15.4, OS11 subspecificatie dierlijk bot.
27  Lauwerier 1988, 155.
28  Bekkema et al. 2011, 120-123.

Tabel 5.3
Aantal elementen per degradatieklasse.

Tabel 5.4 
Aantal elementen per fragmentatiegraad.
Gebitselementen zijn niet toegewezen aan 
een fragmentatiecatecorie.
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Soort Aantal elementen Taxonomische naam

Mens 1 Homo sapiens

Rund 41 Bos taurus

Schaap/ geit 4 Ovis aries/ Capra hircus

Varken 3 Sus domesticus

Paard 4 Equus caballus

Grote zoogdieren 19

Middelgrote zoogdieren 5

Zoogdieren 13  

5.3.3.4 Conclusie

Bij het onderzoek aan de Woudstraat 15 in Ingen zijn 90 elementen dierlijk bot 

gevonden. Het gaat om sterk gefragmenteerd en matig geconserveerd bot. De resten 

zijn afkomstig van de algemene landbouwhuisdieren rund, paard, schaap/geit en 

varken. De beperkte omvang van de assemblage maakt een duidelijke interpretatie 

niet mogelijk. We kunnen slechts stellen dat de assemblage goed past binnen het 

beeld dat bestaat van rurale nederzettingen uit de late ijzertijd of Romeinse tijd (in het 

rivierengebied). Er zijn geen verrassingen voor wat betreft het soortenspectrum, ele-

mentenverdeling of slachtleeftijden. Eén (schedel)fragment is niet afkomstig van een 

dier maar van een mens.

De geringe hoeveelheid maakt het niet zinvol om de resultaten van deze vindplaats te 

vergelijken met andere, uit dezelfde periode daterende, vindplaatsen uit de omgeving. 

De onderzoeksvragen uit het PvE zijn als volgt te beantwoorden:

5.  Wat is de aard, datering, karakter, conservering en gaafheid van de aangetroffen 

archeologische resten?

De assemblage dierlijk bot is van te beperkte omvang om een duidelijke aard van 

het materiaal te achterhalen. De assemblage past goed binnen het te verwachten 

beeld van een dierlijk botassemblage uit de Romeinse tijd in het rivierengebied. Het 

materiaal is matig geconserveerd en gefragmenteerd.

6 c.  Zijn er aanwijzingen voor verspoeling/erosie van het archeologisch niveau?

Op basis van het dierlijk bot zijn geen aanwijzingen voor verspoeling.

6 d.  Wat is de conserveringstoestand per vondstcategorie?

Het botmateriaal valt voornamelijk in KNA-degradatieklasse 3 en 2.

8.  Welke mobiele vondsten zijn er gedaan? Om welke materialen, soorten, typen, 

functies, aantallen en gewichten gaat het en uit welke context komen de vondsten? 

De resten van de vier landbouwhuisdieren zijn afkomstig uit vondstlagen en kuilen.

11.  Welke informatie geven de resten over de materiële cultuur, de economie en de functie 

van de vindplaats, de status, welvaart en culturele betrekkingen van de bewoners?

De assemblage dierlijk bot is van te beperkte omvang om hier antwoord op te kunnen 

geven.

12.  Wat is de aard en conservering van paleo-ecologische resten? Waar en in welke mate 

is deze locatie geschikt voor paleo-ecologisch en natuurwetenschappelijk onderzoek? 

Welke methoden zijn het meest kansrijk?

Natuurwetenschappelijk onderzoek op het dierlijk bot van deze assemblage zal 

vanwege de kleine omvang lastig te interpreteren zijn. Bij een grotere assemblage 

uit een eventuele opgraving zou isotopenonderzoek naar herkomst van vee een 

interessante toevoeging aan het onderzoek kunnen opleveren.

Tabel 5.5 
Soortenspectrum.
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Synthese

Hieronder worden per onderzoeksthema de vragen uit het PvE behandeld (zie 

paragraaf 3.2). 

6.1 Landschappelijke ligging (vragen 1-3)

Het onderzoeksgebied wordt grotendeels gekenmerkt door oever-op-beddingafzettin-

gen van de Ingense meandergordel.De zuidoostelijke grens bestaat uit  een smalle laag 

gelegen zone tegen met restgeulafzettingen van de Liendense stroomgordel. Vanuit 

deze geul is een dun pakket crevasseafzettingen over de Ingense meandergordel 

afgezet. Opvallend is de relatief diepe ligging van het beddingzand in het noordoosten. 

Er is sprake van een laagte met geulachtige afzettingen tussen twee hoog opgezande 

zandeilanden. Op het zuidwestelijke zandeiland is in de top van de oeverafzet-

tingen een nederzettingsterrein uit de ijzertijd en Romeinse tijd aanwezig met een 

cultuurlaag. 

Op de tweede markante zandopduiking in het noordoosten zijn, op twee smalle 

greppels uit de ijzertijd-Romeinse tijd na, geen archeologische resten aangetroffen.

6.2 Sporen, structuren, vondsten en paleo-ecologische resten 
(vragen 4-12)

Het nederzettingsterrein bestaat uit grondsporen (greppels, kuilen, paalsporen, 

staken) en een vondstrijke cultuurlaag. Het vondstmateriaal omvat lokaal 

handgemaakt aardewerk, Romeins aardewerk en bouwmateriaal, verbrande klei, 

steen, metaalslakken, voorwerpen van metaal en dielijk bot. Dit materiaal is sterk 

gefragmenteerd waardoor een interpretatie als “zwerfvuil” voor de hand ligt. 

Opmerkelijk is de vondst in een kuil van een fragment van een menselijke schedel. Dit 

duidt op de mogelijke aanwezigheid van graven op het terrein.

De chronologische kenmerken van het vondstmateriaal plaatsen de nederzetting in 

de tweede helft van de late ijzertijd en de vroeg- en midden-Romeinse tijd (grofweg 

1e eeuw voor Chr. – 2e eeuw na Chr.). Vermoedelijk hebben we te maken met een 

inheemse, rurale nederzetting. Mogelijk is op het terrein ook nog een vroegere 

component aanwezig (midden-ijzertijd?).

De grenzen van de nederzetting komen vrijwel  overeen met de aaneengesloten zone 

met ondiepe beddingzanden ( >5,0 m +NAP). De cultuurlaag ligt daar iets boven in 

de top van de oeverafzettingen rond 5,5 - 5,75 m +NAP (30 – 70 cm -mv) en loopt in 

noordoostelijke richting door tot in de zuidelijke flankt van de geulachtige laagte 

waar een laag met archeologische vondsten is vastgesteld op een wisselende diepte 

tussen 1,0 en 1,5 m -mv. Daarmee heeft de nederzetting binnen het onderzoeksgebied 

een omvang van 130 m x 225 m. Verder is duidelijk dat de nederzetting in noord- en 

zuidwestelijke richting tot buiten het onderzoeksgebied doorloopt. 

Omdat de cultuurlaag over een groot oppervlak niet-erosief wordt afgedekt door een 

pakket crevasse-afzettingen van de Liendense stroomgordel is over het algemeen 

sprake van een bijzonder hoge gaafheid van de vindplaats. Alleen op de hoogste delen 

waar de cultuurlaag direct onder de bouwvoor ligt, is sprake van een oppervlakkige 

aantasting van deze laag door verploeging. Daarbij zij echter nergens de grondsporen 

geraakt, deze zijn overal nog geheel intact.

Er zijn geen monsters onderzocht waardoor  de conserveringstoestand van paleo-ecol-

ogische resten niet is bepaald. Deze conserveringstoestand kan wel worden afgeleid 

6
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van de in de profielen geregistreerde globale grondwaterstanden (oxydatie-reductie-

grens op circa 5,20 m +NAP/0,6 m -mv; volledige reductie vanaf circa 4,5 m +NAP/1,4 

m -mv). Hieruit blijkt dat alleen in diepe grondsporen (waterputten en kuilen) en in de 

diepere vondstlagen in de geulachtige laagte onverkoolde paleo-ecologische resten 

bewaard zijn gebleven. De aanwezigheid van onverbrand bot bevestigt de goede con-

serveringsomstandigheden in de dieper gelegen vondstlagen.

Uit het vondstmateriaal blijkt dat het onderzoeksgebied vanaf de middeleeuwen 

(ruwweg de 10e - 14e eeuw) agrarisch in gebruik is genomen. Er zijn geen sporen 

aangetroffen die in verband kunnen worden gebracht met het gebouw dat op de 19e 

eeuwse kaart in het onderzoeksgebied te zien is.

6.3 Waardebepaling (vragen 13-15)

In deze paragraaf word een voorlopige waardering gegeven van deze vindplaats om 

de behoudenswaardigheid van de vindplaats vast te stellen. De waardering is conform 

de systematiek uit de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), bijlage 4 

(waardering van vindplaatsen) (zie Tabel 6.1).

Fysieke kwaliteit – De vindplaats scoort hoog op het criterium gaafheid. Het 

sporenniveau is nog volledig intact. Dit geldt ook voor een groot deel van de 

afdekkende cultuurlaag, hiervan zijn alleen de hoogste delen door ploegactiviteiten 

oppervlakkig verstoord geraakt. 

De vindplaats scoort gemiddeld op het criterium conservering. Het vondstmateriaal 

in de cultuurlaag (en waarschijnlijk ook de ondiepere grondsporen) is sterk 

gefragmenteerd en matig geconserveerd. In diepere grondsporen en in de geulachtige 

laagste is sprake van permanente natte omstandigheden (reductie) waardoor 

onverkoolde organische resten  (o.m. bot, paleo-eologische resten, leer etc.) hier goed 

geconserveerd kunnen zijn.  

Inhoudelijke kwaliteit -  In de wijdere omgeving zijn nederzettingen uit de late ijzertijd 

en Romeinse tijd veelvoorkomend. Dit maakt dat dit type vindplaatsen hier geen 

zeldzaamheid is (gemiddeld). De informatiewaarde van onderhavige vindplaats 

is echter hoog. Allereerst door zijn ligging in de zone van de Romeinse Limes. De 

aangetroffen resten lijken onderdeel te zijn van een inheemse rurale nederzetting die 

deels gelijktijdig was met de Romeinse militaire aanwezigheid in deze contreien. Dit 

biedt de mogelijkheid de interactie tussen lokale groepen en het Romeinse leger te 

bestuderen. Een tweede belangrijk aspect dat van invloed is op de hoge informatie-

waarde, is de lange gebruiksduur vn de vindplaats vanaf de late ijzertijd en mogelijk 

zelfs de midden-ijzertijd. Dit maakt het onderzoek van chronologische patronen in dit 

gebruik mogelijk.

De aanwezigheid in de omgeving van meer Romeinse vindplaatsen met een inheemse 

en militaire achtergrond maakt dat ook sprake is van een hoge ensemblewaarde.

De conclusie is dat de vindplaats zowel op fysieke gronden (5 uit 6 punten) als 

inhoudelijke gronden(6 uit 6 punten) behoudenswaardig is.
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Waarden Criteria Scores Totaalscore

Beleving Schoonheid n.v.t.
n.v.t.

Herinneringswaarde n.v.t.

Fysieke kwaliteit Gaafheid 3
5

Conservering 2

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 2

8Informatiewaarde 3

Ensemblewaarde 3

Representativiteit n.v.t.

6.4 Evaluatie en aanbevelingen (vragen 16-19)

De landschappelijke en archeologische resultaten van het proefsleuvenonderzoek 

komen goed overeen met de bevindingen van het booronderzoek. Nieuw was 

de geulachtige laagte in de noordoostelijke helft van het onderzoeksgebied. Het 

booronderzoek had een verkennend (extensief) karakter waardoor de laagte toen niet 

is opgemerkt.

De aangetroffen vindplaats loopt in noord- en zuidwestelijke richting tot buiten het 

onderzoeksgebied door. Bij eventuele toekomstige ontwikkelingen dient hiermee 

rekening gehouden te worden.

De aangetroffen vindplaats is als behoudenswaardig gewaardeerd. De hogere 

delen van de vindplaats liggen binnen 50 cm onder maaiveld. Het betreft de 

terreindelen binnen de rode contourlijnen (minder dan 50 cm onder maaiveld) 

in figuur 4.3, gezamenlijk circa 15% van het totale oppervlak van de vindplaats. 

Voor de voorgenomen bomenteelt liggen deze hogere delen van de vindplaats te 

ondiep en zullen dan ook aangetast worden wanneer de bomen worden gerooid. De 

opdrachtgever heeft aangegeven dat behoud ex-situ (opgraving) vanwege de hiermee 

gepaard gaande hoge kosten geen reële optie is. Wij adviseren daarom de hogere 

terreindelen met circa 20 cm grond op te hogen zodat een buffer van minimaal 50 cm 

tussen de top van de cultuurlaag en het nieuwe maaiveld is ontstaan. Hiermee wordt 

voorkomen dat de vindplaats bij het rooien van bomen wordt aangetast.

Buiten de grenzen van de vindplaats zijn geen archeologische waarden aangetroffen. 

Wij adviseren deze delen van het onderzoeksgebied vrij te geven. De voorgenomen 

ontwikkeling kan hier dan zonder beperking vanuit de archeologie plaatsvinden.

Tabel 6.1 
Waarderingstabel vindplaats Ingen-Woudstraat.
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Figurenlijst

Figuur 1.1 Ligging plangebied Woudstraat 15 in rood  (bron: Top10).

Figuur 1.2 Ligging van het onderzoeksgebied (rood) in het noordwesten van het 

plangebied (paars).

Figuur 2.1. Uitsnede Digitaal Basisbestand Paleogeografie van de Rijn-Maas Delta met 

het plangebied in blauw (bron: Cohen et al. 2012). Liendense stroomgordel in geel; 

Ingense stroomgordel in oranje; Ommerense stroomgordel in paars.

Figuur 2.2. Profiel van boorraai A (van noordwest naar zuidoost over het plangebied; 

boringen 1 t/m 11, zie figuur 2.3). (uit: Heunks & Beuger 2019, figuur 3.2).

Figuur 2.3. Boorpuntenkaart met AHN2 als ondergrond (uit: Heunks & Beuger 2019.

Figuur 2.4. Uitsnede archeologische verwachtings- en beleidskaart Gemeente Buren 

met het plangebied in rood (bron:  Botman & Benjamins 2008). De oranje lijn ten 

westen van het plangebied betreft de gereconstrueerde ligging van de Romeinse limes.

Figuur 2.5. Het plangebied geprojecteerd (in rood) op de Bonnebladen uit 1900. Blauwe 

cirkel geeft het ontdekte gebouw aan.

Figuur 3.1. Puttenplan 1e fase (putten 1-3) en 2e fase (putten 4-48) en de locaties van de 

profielkolommen.

Figuur 4.1. Zanddieptekaart (Ingense stroomgordel) en verbreiding van (rest)geulen.

Figuur 4.2. Put 3, profiel 306: referentieprofiel van lithostratigafische opbouw in kern 

van de nederzetting.

Figuur 4.3. Ruimtelijke verspreiding en diepteligging (cm onder maaiveld) van de 

cultuurlaag uit de late ijzertijd – Romeinse tijd.

Figuur 5.1 Opgravingsresultaten proefsleuvenonderzoek.

Figuur 5.2. Sporen uit de late ijzertijd/Romeinse tijd in het vlak van put 3.

Figuur 5.3. Sporen uit de late ijzertijd/Romeinse tijd in profielkolommen.

Figuur 5.4. Overzicht van grondsporen, locatie A.

Figuur 5.5. Overzicht van grondsporen, locatie B.

Figuur 5.6. Overzicht van grondsporen, locatie C.
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Bijlage 1 Sporenlijst

spoor type datering opmerking

1 greppel IJT-ROM

2 greppel IJT-ROM

3 laag NTC uitloper ophogingslootaag 5000

4 sloot NT

5 greppel IJT-ROM

6 kuil IJT-ROM

7 kuil IJT-ROM

8 greppel IJT-ROM

9 kuil IJT-ROM

10 kuil IJT-ROM

11 kuil IJT-ROM

12 paalkuil IJT-ROM

13 kuil IJT-ROM

14 paalkuil IJT-ROM

15 paalkuil IJT-ROM

16 paalkuil IJT-ROM

17 greppel IJT-ROM

18 paalkuil IJT-ROM

19 paalkuil IJT-ROM

20 paalkuil IJT-ROM

21 paalkuil IJT-ROM

22 paalkuil IJT-ROM

23 kuil IJT-ROM

24 paalkuil IJT-ROM

25 greppel IJT-ROM

26 paalkuil IJT-ROM

27 kuil IJT-ROM

28 kuil IJT-ROM

29 kuil IJT-ROM

30 paalkuil IJT-ROM

31 greppel IJT-ROM

32 paalkuil IJT-ROM

33 paalkuil IJT-ROM

34 paalkuil IJT-ROM

35 stakenrij IJT-ROM

36 paalkuil IJT-ROM

37 paalkuil IJT-ROM

38 paalkuil IJT-ROM

39 paalkuil IJT-ROM

40 paalkuil IJT-ROM

41 paalkuil IJT-ROM

42 paalkuil IJT-ROM

43 kuil IJT-ROM

44 kuil IJT-ROM

45 kuil IJT-ROM

46 kuil IJT-ROM

47 kuil IJT-ROM

48 sloot NT

49 kuil IJT-ROM

50 kuil IJT-ROM

51 kuil IJT-ROM

52 kuil IJT-ROM

53 greppel IJT-ROM

54 kuil IJT-ROM

55 laag IJT-ROM dagzomende vondstlaag

56 laag IJT-ROM dagzomende vondstlaag

57 paalgat IJT-ROM

58 paalgat IJT-ROM

59 paalgat IJT-ROM
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spoor type datering opmerking

60 kuil IJT-ROM

61 paalkuil IJT-ROM

62 paalkuil IJT-ROM

63 paalkuil IJT-ROM

64 greppel IJT-ROM

65 paalkuil IJT-ROM

66 paalkuil IJT-ROM

67 kuil IJT-ROM

68 kuil IJT-ROM

69 kuil NTC plastic

999 verstoring NTC

5000 bouwvoor REC

5003 Ophoging REC

5005 laag crevasse-afzettingen Lienden stroomgordel

6000 laag IJT-RT cultuurlaag

6030 laag IJT-RT cultuurlaag

6031 laag oeverafzettingen met fosfaat

6051 laag geulvulling

6062 laag vondstlaag in geul

6063 laag vondstlaag in geul
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Bijlage 2 Vondstenlijst

vondstnr put spoor categorie aantal gewicht (gr) opmerking

1 1 6030 handgemaakt aardewerk 1 18,9

2 1 6030 handgemaakt aardewerk 1 2,1

2 1 6030 Romeins aardewerk 1 3,7

3 1 6030 aardewerk onbepaald 2 22,1

4 1 6030 aardewerk onbepaald 1 13,5

4 1 6030 slak 1 224,4

5 1 6030 aardewerk onbepaald 1 8,3

5 1 6030 dierlijk bot 1 47

6 1 5003 aardewerk middeleeuws-Nieuwe tijd 1 4,4

7 1 5003 aardewerk middeleeuws-Nieuwe tijd 1 7

8 2 6063 handgemaakt aardewerk 4 21,9

8 2 6063 dierlijk bot 4 184,3

9 2 6063 handgemaakt aardewerk 3 55,8

9 2 6063 bouwmateriaal 3 80,4

9 2 6063 dierlijk bot 1 26,5

10 2 6063 handgemaakt aardewerk 8 85,1

10 2 6063 aardewerk onbepaald 2 7,4

10 2 6063 dierlijk bot 4 17,8

11 2 6063 dierlijk bot 8 103,2

11 2 6063 Romeins aardewerk 1 25,5

11 2 6063 handgemaakt aardewerk 2 13,5

12 2 6063 Romeins aardewerk 1 92,6

12 2 6063 handgemaakt aardewerk 2 37,5

13 2 6063 handgemaakt aardewerk 1 5,1

13 2 6063 Romeins aardewerk 2 25,3

13 2 6063 dierlijk bot 1 1,3

14 2 6063 handgemaakt aardewerk 7 156,5

14 2 6063 dierlijk bot 2 27

15 2 6063 steenmateriaal 1 17,2

15 2 6063 handgemaakt aardewerk 9 116,7

16 3 6000 handgemaakt aardewerk 1 44,7

17 2 6062 handgemaakt aardewerk 1 45,3

18 3 6000 dierlijk bot 4 44,5

18 3 6000 handgemaakt aardewerk 16 602

19 3 6000 handgemaakt aardewerk 2 29,2

20 3 5 handgemaakt aardewerk 3 57,9

21 3 6000 handgemaakt aardewerk 4 47,3

22 3 9 handgemaakt aardewerk 3 29,2

23 3 6000 handgemaakt aardewerk 8 71

24 3 6000 brons 3 8,8 fibulae fragmenten

25 3 6000 handgemaakt aardewerk 9 112,3

26 3 21 handgemaakt aardewerk 1 27,9

27 3 25 handgemaakt aardewerk 7 268,7

27 3 25 Romeins aardewerk 2 30,6

28 3 6000 Romeins aardewerk 4 223,3

28 3 6000 Romeins aardewerk 3 32,3

29 3 29 handgemaakt aardewerk 9 184,1

29 3 29 Romeins aardewerk 1 1,3

29 3 29 dierlijk bot 3 93,8

30 3 6000 handgemaakt aardewerk 1 46,7

31 3 38 handgemaakt aardewerk 1 26,5

32 3 6000 dierlijk bot 1 8,6

32 3 6000 aardewerk onbepaald 1 12,6

32 3 6000 handgemaakt aardewerk 1 14,6

33 3 6000 handgemaakt aardewerk 14 193,8

34 3 6000 aardewerk onbepaald 1 12,5

34 3 6000 handgemaakt aardewerk 2 47,4

35 3 6000 handgemaakt aardewerk 3 54,9
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vondstnr put spoor categorie aantal gewicht (gr) opmerking

35 3 6000 Romeins aardewerk 3 21,3

36 3 6000 dierlijk bot 1 4,4

36 3 6000 Romeins aardewerk 4 47,8

36 3 6000 handgemaakt aardewerk 4 96,3

37 3 6000 handgemaakt aardewerk 1 9,1

37 3 6000 Romeins aardewerk 12 75,3

37 3 6000 dierlijk bot 3 25,8

38 3 6000 brons 1 0,6

39 3 6000 Romeins aardewerk 3 16,4

39 3 6000 handgemaakt aardewerk 1 6,1

40 3 6000 handgemaakt aardewerk 2 49,7

40 3 6000 Romeins aardewerk 6 94,1

40 3 6000 dierlijk bot 2 18,7

41 3 6000 Romeins aardewerk 1 14,1

42 3 44 dierlijk bot 7 246,1

43 3 6000 dierlijk bot 7 76,3

44 3 6000 steenmateriaal 1 142,3

44 3 6000 Romeins aardewerk 2 7,2

45 3 999 aardewerk middeleeuws-Nieuwe tijd 1 13,8

46 22 6030 dierlijk bot 1 12

46 22 6030 handgemaakt aardewerk 7 74,1

47 24 6051 steenmateriaal 1 181,6

48 25 6051 handgemaakt aardewerk 11 55

48 25 6051 Romeins aardewerk 16 565,3

48 25 6051 dierlijk bot 2 17,5

49 26 6000 handgemaakt aardewerk 2 32

49 26 6000 dierlijk bot 2 114,7

50 27 6000 handgemaakt aardewerk 5 51,8

50 27 6000 Romeins aardewerk 3 19,5

51 27 50 handgemaakt aardewerk 9 197,4

51 27 50 dierlijk bot 2 44,1

52 27 51 handgemaakt aardewerk 2 20,6

52 27 51 Romeins aardewerk 1 357,4

53 27 52 handgemaakt aardewerk 6 141,1

53 27 52 Romeins aardewerk 22 3887

53 27 52 dierlijk bot 4 272,5

54 28 6000 handgemaakt aardewerk 2 9,7

54 28 6000 Romeins aardewerk 2 10,9

55 28 53 handgemaakt aardewerk 1 21,3

55 28 53 dierlijk bot 1 11,9

56 30 6000 handgemaakt aardewerk 12 281,8

56 30 6000 Romeins aardewerk 6 108,2

56 30 6000 steenmateriaal 1 236,1

56 30 6000 dierlijk bot 1 28,9

56 30 6000 slak 2 12,5

57 31 54 slak 5 107,5

57 31 54 dierlijk bot 2 47,6

57 31 54 handgemaakt aardewerk 22 331,7

58 32 55 dierlijk bot 1 2,8

58 32 55 handgemaakt aardewerk 2 16,8

58 32 55 Romeins aardewerk 5 36,6

59 32 56 handgemaakt aardewerk 5 43,4

60 33 6000 handgemaakt aardewerk 2 25

61 34 6000 steenmateriaal 1 34

61 34 6000 aardewerk onbepaald 1 55,4

61 34 6000 handgemaakt aardewerk 21 299,4

61 34 6000 Romeins aardewerk 5 40,9

62 36 5005 handgemaakt aardewerk 2 66,8

63 37 6031 Romeins aardewerk 1 7,5

63 37 6031 handgemaakt aardewerk 2 73,9

64 39 5000 metaal 1 456,7

65 39 6000 steenmateriaal 1 15,1
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vondstnr put spoor categorie aantal gewicht (gr) opmerking

65 39 6000 handgemaakt aardewerk 25 331,7

65 39 6000 verbrande klei 4 65

65 39 6000 dierlijk bot 2 5,7

65 39 6000 Romeins aardewerk 6 119,3

66 39 60 dierlijk bot 1 23

66 39 60 handgemaakt aardewerk 2 63,5

67 40 6000 dierlijk bot 7 42,7

67 40 6000 steenmateriaal 1 33,1

67 40 6000 Romeins aardewerk 1 8,7

67 40 6000 handgemaakt aardewerk 22 454,2

68 40 6000 handgemaakt aardewerk 26 375

68 40 6000 steenmateriaal 1 119

68 40 6000 dierlijk bot 10 348,2

69 40 6000 steenmateriaal 2 11,7

69 40 6000 handgemaakt aardewerk 11 152,2

69 40 6000 dierlijk bot 1 15,7

70 41 6000 dierlijk bot 10 195,4

70 41 6000 Romeins aardewerk 8 39

70 41 6000 steenmateriaal 1 8,8

70 41 6000 handgemaakt aardewerk 15 142,2

71 41 6000 metaal 1 10,2 spijker

72 41 6000 dierlijk bot 7 90,6

72 41 6000 Romeins aardewerk 2 104,3

72 41 6000 handgemaakt aardewerk 15 145,8

72 41 6000 verbrande klei 1 19,9

72 41 6000 slak 1 12,1

73 42 6000 dierlijk bot 4 61,9

73 42 6000 handgemaakt aardewerk 2 18,2

74 43 5000 aardewerk middeleeuws-Nieuwe tijd 1 4,7

75 43 6000 Romeins aardewerk 3 23,4

76 44 5000 Romeins aardewerk 3 39,6

77 44 67 Romeins aardewerk 2 11,8

77 44 67 handgemaakt aardewerk 1 21,8

78 45 6000 handgemaakt aardewerk 33 422,4

78 45 6000 Romeins aardewerk 1 10,6

78 45 6000 steenmateriaal 1 6,4

78 45 6000 dierlijk bot 6 74,7

79 45 6000 verbrande klei 1 3,2

79 45 6000 dierlijk bot 10 86,5

79 45 6000 steenmateriaal 2 31,6

79 45 6000 handgemaakt aardewerk 41 677,7

79 45 6000 Romeins aardewerk 3 44,4

80 46 6000 bouwmateriaal 4 76,6

80 46 6000 Romeins aardewerk 3 32,9
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Bijlage 3 Overzicht determinaties handgemaakt aardewerk

v_nr splitsnr volgnr N aw_groep N 
rand

N 
wand

N 
bodem

afwerking_
buiten

insl_
Z Zand

insl_
P Potgruis

potopbouw versiering aw_
dat_start

aw_
dat_
eind

2 1 1 1 L Lokaal 0 1 0 R RUW 1 0

8 1 1 4 L Lokaal 0 4 0 R RUW 0 4

9 1 1 3 L Lokaal 0 3 0 R RUW 0 3

10 1 1 8 L Lokaal 0 8 0 R RUW 0 8

10 2 2 2 VKL 
Verbrande 
Klei

0 0 0 R RUW 0 0

11 1 1 2 L Lokaal 0 2 0 R RUW 0 2

12 1 1 1 L Lokaal 0 1 0 R RUW 0 1

12 1 2 1 L Lokaal 1 0 0 R RUW 0 1 NI Nagelindrukken op 
buiten/bovenop rand

13 1 1 1 L Lokaal 0 1 0 R RUW 0 1

14 1 1 1 L Lokaal 1 0 0 R RUW 0 1 3_GH Gesloten 
met Hals

14 1 2 5 L Lokaal 0 5 0 R RUW 0 5

15 1 1 1 O Overig 0 1 0 R RUW 0 1 ROM ROM

15 1 2 7 L Lokaal 0 7 0 R RUW 0 7

15 1 3 1 L Lokaal 0 1 0 B Besmeten 0 1

16 1 1 1 L Lokaal 0 1 0 R RUW 0 1

17 1 1 1 O Overig 0 1 0 R RUW 0 1 ROM ROM

18 1 1 6 L Lokaal 1 5 0 B Besmeten 0 6 rand is geslo-
ten zonder 
hals

18 1 2 5 L Lokaal 0 5 0 R RUW 1 4

19 1 1 1 VKL 
Verbrande 
Klei

0 0 1 R RUW 0 0

19 1 2 1 L Lokaal 0 1 0 R RUW 0 1

20 1 1 1 L Lokaal 0 1 0 B Besmeten 0 1

20 1 2 2 L Lokaal 0 2 0 R RUW 0 2

21 1 1 1 L Lokaal 0 1 0 B Besmeten 0 1

21 1 2 3 L Lokaal 0 0 0 R RUW 0 2

22 1 1 3 L Lokaal 1 2 0 R RUW 0 3

23 1 1 2 L Lokaal 0 2 0 R RUW 0 2

23 1 2 6 L Lokaal 0 6 0 R RUW 0 6

25 1 1 5 L Lokaal 0 5 0 B Besmeten 0 5

25 1 2 2 L Lokaal 0 2 0 R RUW 0 2

26 1 1 1 L Lokaal 1 0 0 R RUW 0 1 VTI 
VingertopIndrukken 
op rand

27 1 1 5 L Lokaal 0 5 0 B Besmeten 0 5

27 1 2 2 L Lokaal 1 1 0 R RUW 0 1

29 1 1 1 L Lokaal 0 0 0 B Besmeten 0 1

29 1 2 8 L Lokaal 1 6 1 R RUW 0 8

30 1 1 1 L Lokaal 0 1 0 B Besmeten 0 1

30 1 2 1 L Lokaal 0 1 0 R RUW 0 1

31 1 1 1 L Lokaal 0 1 0 R RUW 0 1

32 1 1 1 L Lokaal 0 1 0 B Besmeten 0 1

33 1 1 1 L Lokaal 1 0 0 G Glad 0 1 1_OP Open

33 1 2 2 L Lokaal 0 2 0 B Besmeten 0 2

33 1 3 11 L Lokaal 0 11 0 R RUW 0 11 een fragmentje met 
kamstreekversiering

34 1 2 1 L Lokaal 0 1 0 B Besmeten 0 1

34 1 3 1 L Lokaal 0 0 1 R RUW 0 1

34 2 1 1 L Lokaal 0 1 0 R RUW 0 0

35 1 1 1 L Lokaal 0 1 0 B Besmeten 0 1

35 1 2 2 L Lokaal 0 2 0 R RUW 0 2

36 1 2 1 L Lokaal 0 1 0 R RUW 0 1
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v_nr splitsnr volgnr N aw_groep N 
rand

N 
wand

N 
bodem

afwerking_
buiten

insl_
Z Zand

insl_
P Potgruis

potopbouw versiering aw_
dat_start

aw_
dat_
eind

37 1 1 1 L Lokaal 0 1 0 R RUW 0 1

39 1 1 1 L Lokaal 0 1 0 R RUW 0 1

46 1 1 2 L Lokaal 0 2 0 B Besmeten 2 0

46 1 2 5 L Lokaal 0 5 0 R RUW 0 5

48 1 1 11 L Lokaal 0 11 0 R RUW 0 11

49 1 1 1 L Lokaal 0 1 0 R RUW 0 1 VTIA 
Vingertopindrukken 
aaneengesloten op 
wand

49 1 2 1 L Lokaal 0 1 0 R RUW 0 1

50 1 1 5 L Lokaal 0 4 1 R RUW 1 4

51 1 1 1 L Lokaal 0 1 0 B Besmeten 0 1

51 1 2 6 L Lokaal 1 5 0 R RUW 0 6

51 1 3 1 L Lokaal 1 0 0 G Glad 0 1 G Golf (-achtig) buiten 
bovenop rand

52 1 1 2 L Lokaal 0 2 0 R RUW 1 0

53 1 1 1 L Lokaal 1 0 0 R RUW 0 1 3_GH Gesloten 
met Hals

VTI 
VingertopIndrukken 
bovenop rand

53 1 2 5 L Lokaal 0 5 0 R RUW 0 5

54 1 1 2 L Lokaal 0 2 0 R RUW 0 2

55 1 1 1 L Lokaal 0 1 0 R RUW 0 1

56 1 1 11 L Lokaal 1 10 0 R RUW 1 10 1 doorboorde wand-
scherf

57 1 1 2 L Lokaal 0 2 0 B Besmeten 0 2

57 1 2 18 L Lokaal 1 16 1 R RUW 0 18

57 1 3 1 L Lokaal 1 0 0 R RUW 0 1 3_GH Gesloten 
met Hals

G Golf (-achtig) op 
rand

58 1 1 2 L Lokaal 0 2 0 R RUW 1 1

59 1 1 5 L Lokaal 0 5 0 R RUW 0 5

60 1 1 2 L Lokaal 0 2 0 R RUW 0 2

61 1 1 2 L Lokaal 1 1 0 R RUW 0 2

61 1 2 3 L Lokaal 0 3 0 B Besmeten 0 3

61 1 3 15 L Lokaal 1 14 0 R RUW 0 15

61 3 4 1 O Overig 0 0 0 R RUW 0 0 ROM ROM

62 1 1 2 L Lokaal 0 2 0 R RUW 2 0

63 1 1 2 L Lokaal 0 2 0 B Besmeten 0 2

65 1 1 3 L Lokaal 0 2 1 B Besmeten 0 3

65 1 2 1 L Lokaal 0 1 0 R RUW 0 1 IJZL ROM

65 1 3 1 L Lokaal 1 0 0 R RUW 0 1 3_GH Gesloten 
met Hals

VTI 
VingertopIndrukken 
buitenop rand

65 1 4 18 L Lokaal 1 17 0 R RUW 2 16

65 1 5 1 L Lokaal 0 1 0 R RUW 0 1

66 1 1 2 L Lokaal 0 1 1 R RUW 0 2

67 1 1 6 L Lokaal 0 6 0 B Besmeten 0 6

67 1 2 15 L Lokaal 0 15 0 R RUW 0 15

68 1 1 8 L Lokaal 0 8 0 B Besmeten 0 8

68 1 2 15 L Lokaal 2 12 1 R RUW 0 15

68 1 3 1 L Lokaal 1 0 0 R RUW 0 1 3_GH Gesloten 
met Hals

68 1 4 1 L Lokaal 1 0 0 R RUW 0 1 VTI 
VingertopIndrukken 
op rand

69 1 1 4 L Lokaal 0 4 0 B Besmeten 1 3

69 1 2 7 L Lokaal 0 7 0 R RUW 0 7

70 1 1 9 L Lokaal 1 7 1 R RUW 0 9

70 1 2 1 L Lokaal 1 0 0 R RUW 0 1 G Golf (-achtig) bui-
tenop rand

70 1 3 2 L Lokaal 0 2 0 R RUW 0 2

70 1 4 1 L Lokaal 0 1 0 R RUW 0 1

72 1 1 14 L Lokaal 0 14 0 R RUW 1 13
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v_nr splitsnr volgnr N aw_groep N 
rand

N 
wand

N 
bodem

afwerking_
buiten

insl_
Z Zand

insl_
P Potgruis

potopbouw versiering aw_
dat_start

aw_
dat_
eind

72 1 2 1 L Lokaal 0 1 0 R RUW 0 1

73 1 1 1 L Lokaal 0 1 0 R RUW 1 0

77 1 1 1 L Lokaal 0 1 0 B Besmeten 1 0

78 1 1 1 L Lokaal 1 0 0 G Glad 0 1 3_GH Gesloten 
met Hals

78 1 2 32 L Lokaal 2 29 1 R RUW 0 31 IJZL ROM

79 1 1 34 L Lokaal 3 28 3 R RUW 0 34

79 1 2 1 L Lokaal 0 1 0 G Glad 0 1
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Bijlage 4 Overzicht determinaties Romeins aardewerk

v_nr. aantal/categorie determinatie type

2 1 ME 1 grijs dun hard (grijs Pingsdorf ) Pingsdorf, ca. 900-1200

3 2 ARO 1 grijs dun ruwwandig zandig -

1 dik roze (14 mm) gemagerd wrijfschaal

4 1 BOUW Oranje stuk verspoeld keramisch bouwmateriaal

5 1 BOUW Stuk oranjerood keramisch bouwmateriaal

6 3 ARO 3 stuk versleten aardewerk

9 3 BOUW De 3 stukken Romeins ceramisch bouwmateriaal.  Past op elkaar (samen 1 stuk) 21 mm dik 
(bovenkant glad, onderkant zandig)

Dakpan of tegula

10 2 BOUW 1 weggesleten

1 stuk huttenleem

11 1 stuk ARO Dik stuk 10 mm pijpaarde met magering van grint rood gebakken klei wrijfschaal

12 1 stuk ARO Bodemfragment. Binnen en buiten donkergrijs. Kern licht grijs.

13 2 ARO 2 oranje aardewerk scherven waarvan 1 randfragment.

24 Fibula-fragmenten 1 naaldhouder Draadfibula type

(Tezamen 1 fibula) 1 veerrol met naald Almgren 15

1 beugel met veerrol 1e -2e eeuw na Chr.

Lengte 51 mm

27 2 ARO 2 fragmenten van dezelfde pot, gladwandig (lichtgrijs-roze), waarvan 1 randfragment Stuart 146, 2e eeuw

28.1 3 ARO (ARI) 2 fragmenten geverfde waar (oranje verf ) inclusief randfragment (past aan elkaar) Stuart 1B,  40-110 na Chr.

1 scherf Terra Sigillata, Schaal Dragendorff 18/31 (Zuid-Gallisch)

Ts Dr 18/31, 75-125 na Chr.

28.2 4 ARO 2 scherven gladwandig  grijs (past aan elkaar)

2 wandfragmenten (ruwwandig) oranje/grijs dik aardewerk (passen aan elkaar), dolium

Dolium

29 1 ARO 1 wandfragment witte pijpaarde kruik

32 1 AW Hardgebakken bruinrood (10 mm) Inheems of IJzertijd

34 1 BOUW gebakken klei

35 3 ARO 1 grijs gladwandig kruik

1 ruwwandig lichtoranje

1 ruwwandig geelgrijs

36 1 ME 1 licht oranje kogelpot 13/14de eeuw

3 ARO 2 gladwandig lichtgrijs randfragmenten (past aan elkaar), 1 indet

1 BOUW 1 donkergrijs stuk dakpan

37 11 ARO 4 gladwandig wit pijpaarde Kruik

1 oranje Kruik

2 glad lichtbruin Kruik

2 ruwwandig  geel (grijze kern)(past aan elkaar)

1 BOUW 1 oranje (dik 15 mm)(Bouwmateriaal)

1 ruwwandig grijs met donkergrijze kern

1 ruwwandig grijs randfragment

38 metaal Bronzen  knopje

39 1 ARO 1  bruinrood met schelpmagering

1 ARO 1 gladwandig grijs randfragment grijs

1 ME 1 fragment donkergrijs  (ME)(14e eeuw)

40 7 ARO 1 gladwandig witte pijpaarde Kruik

2 gladwandig grijs (past op elkaar)

2 ruw oranje grijs

1 ruwwandig lichtgeel gemagerd met steen en potgruis (dolium) Dolium

1 gladwandig fragment van bodem witte pijpaarde Kruik

41 1 ARO Lichtgrijs dun randfragment, Lowlands ware Holwerda 133-136, 2e eeuw

44 2 ARO 2 donkergrijze gladwandige scherven  grijs(past aan elkaar) Zgn. terranigra-achtig

48.2 15 ARO -2 gladwanding lichtgeel pijpaarde (past aan elkaar) Kruik

1 KERAMISCH OBJECT -4 ruwwandig gelig enigszins verweerd -

-1 glad lichtzandig oranje dun (5 mm) Kruik

-1 oranje (verweerd) -

-1 ruwwanding grijs dun (5 mm) -

-2 zandig donkergrijs buitenkant, grijs binnenkant (past aan elkaar) -

-1 zandig donkergrijs buitenkant, grijs binnenkant

-1 ruwwandig grijs bodemfragment -

-1 stuk van weefgewicht  (5 cm – 3.1 cm)(deel van doorboring nog zichtbaar) -weefgewicht

-1 buitenkant wit, binnen oranje amfoor  (16 mm) -amfoor

-1 oranje amfoor (19 mm)(zandige binnenkant) -amfoor
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v_nr. aantal/categorie determinatie type

50 3 ARO 1 ruwwandig oranje

2 ruwwandig  wit (past aan elkaar)

52 1 ARO Hals van kruik met oor en ingeknepen tuit. Ruwwandig. Buitenkant donkergrijs. Binnenkant 
lichtgrijs

Stuart 214b, 70-120 na Chr.

53 22 ARO 1 ruwwandig grijs randfragment (Stuart 210, kom met platte rand: 1ste-3de eeuw) -Stuart 210, 1ste-3de eeuw

1 ruwwandig grijs randfragment pot

-Stuart 201b, 90-120 na Chr.

6 ruwwandig wandfragmenten grijs

1 gladwandig grijs -Kruik

1 ruwwandig geel -Kruik

2 gelig pijpaarde (2 kruik)

10 witte pijpaarde (inclusief hals en handvat)(7 stukken passen op elkaar)

Kruik : Stuart 110a , 90-170 
na Chr.

54 2 ARO 1 geverfde waar bruin randfragment, techniek b met kleibestrooiing Geverfde waar Stuart 1B

1 geverfde waar, witte kern zwarte deklaag Geverfde waar Beker Stuart 2

56 6 ARO 2 stukken oranje gladwandig  (waarvan 1 stuk bodem) -Kruik

1 wit gladwandig pijpaarde -Kruik

1 lichtgelig pijpaarde -Kruik

 2 stukken dik aardewerk (zeer zandig) -2 Amfoor

(1 stuk 11 mm en 1 16 mm dik)Amfoor

58 5 BOUW 1 stuk rood zandig

4 grijs (donkergrijs binnenkant), (samen 1)

61 5 ARO 4 gladwandig grijs met barboutineversiering ( dezelfde pot). Parelurn. Parelurn, Holwerda 28

1 ruwwandig oranje

61 1 ARO 1 geelgrijs  (18 mm) amfoor Amfoor

63 1 ME Ruwwandig grijs kogelpot / Paffrath-achtig 13e eeuw

64 IJzer 1 IJzeren haak modern

65 6 ARO 1 lichtgeel rand kruikamfoor -kruik

1 gladwandig lichtgeel -kruik

1 gladwandig geel -kruik

1 ruwwandig grijs dik (10 mm) -

2 fragmenten gladwandig  grijs (past aan elkaar)(beschilderd) -

67 1 ARO 1 gladwandig grijs aardwerk bodemfragment

70 7 ARO 2 stukken oranje (past aan elkaar) .

1 ME 2 stukken witte pijpaarde Kruik

1 gelig gladwandig Kruik

1 lichtgrijs gladwandig (lowlands) 2e eeuw

1 zwart gladwandig (terranigra-achtig) 2e eeuw

1 randfragment  donkergrijs (kogelpot) Kogelpot 13-14e eeuw

71 spijker

72 2 ARO 2 passende stukken van wrijfschaal (met grint gemagerd) wit met grijze onderkant wrijfschaal

75 3  ME 2 donkergrijs  kogelpot  (13-14de eeuw) Kogelpot 13-14e eeuw

1 lichtgrijs / fragment van bodem(Pingsdorf ) 900-1200

76 3 BOUW 3 stukken grijs zandig  (samen 1 stuk) (donkergrijze kern) Dakpan

77 1 ME 1 grijs randfragment  Paffrath Paffrath 12e-13e eeuw

1 BOUW 1 brokje oranje keramisch bouwmateriaal

78 1 ARO 1 ruwwandig  roze-gelig -

79 6 ARO 2 ruwwandig dun lichtgrijs (2 mm) -

3 ruwwandig grijs (6 mm) -

1 geelbruin (bodemfragment) Kruik

80.1 1 ME 1 geel (Pingsdorf met veeg beschildering) Pingsdorf, ca. 900-1200

2 ARO 1 lichtbruin

1 licht oranje met grijze binnenkant

80.2 4 Bouw 4 stukken oranje keramisch bouwmateriaal Hoek van opstaande rand van 
Romeinse dakpan20 mm (past aan elkaar)
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Bijlage 5a-c Overzicht determinaties dierlijk bot

Skeletelement Mens Rund Schaap/Geit Varken Paard Grote zoog-
dieren

Middelgrote 
zoogdieren

Zoogdieren Latijnse naam

Hoornpit 1 Processus cornus

Schedel 1 Cranium

Bovenkaak 1 (pre)maxilla

Onderkaak 4 2 Mandibula

Gebitselement bovenkaak 2 1 Dentes superior

Gebitselement onderkaak 3 Dentes inferior

Gebitselement 1 2 Dentes

Atlas 1 Atlas

Halswervel 1 Vertebra cervicalis

Lendewervel 1 1 Vertebra lumbalis

Heiligbeen 1 Os sacrum

Rib 1 1 Costa

Schouderblad 2 1 Scapula

Opperarmbeen 1 Humerus

Spaakbeen 4 Radius

Ellepijp 2 Ulna

Bekken 1 Pelvis

Scheenbeen 2 Tibia

Handwortelbeen 1 Carpalia

Sprongbeen 2 Astragalus

Hielbeen 3 Calcaneus

Voetwortelbeen 1 Tarsalia

Middenhandsbeen 1 Metacarpus

Middenvoetsbeen 5 1 Metatarsus

Middenhands- / -voetsbeen 1 Metapodium

Eerste teenkoot 3 Phalanx I

Tweede teenkoot 1 Phalanx II

Pijpbeen 9 1 Os longum

Niet te determineren 1 7 3 12 Indet.

Werkput Spoor soort gebitsformule dP4 P4 M1 M2 M3 MWS Kroonhoogte Leeftijd

40 6000 Rund [M23 - - - f b 30-32 18-36 mnd

3 6000 Rund dP234m1] j - f - - 18-19 18-30 mnd

41 6000 Schaap/geit P234M123 - g h g g 37 3-4 jr

41 6000 Paard losse P2s 40 6-9,75 jr

Soort Leeftijd Element Prox_Dist Niet vergroeid Vergroeid

Rund 7-10 Schouderblad Distaal 1 1

Rund 12-15 Spaakbeen Proximaal 3

Rund 20-24 Eerste teenkoot Proximaal 1

Rund 24-30 Scheenbeen Distaal 1 1

Rund 42-48 Opperarmbeen Proximaal 1

Varken 12 Tweede teenkoot Proximaal 1
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Rom
einse resten in de polder Een Archeologische Begeleiding in Polder Achthoven te Leiderdorp

S. Baas
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