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Inleiding 3

1 Inleiding

S. Arnoldussen

1.1 Aanleiding tot het onderzoek

Tussen 7 en 18 april 2003 is in opdracht van Rijkswaterstaat een aanvullend
archeologisch onderzoek (AAO) uitgevoerd langs de op- en afrit van afslag
12 Everdingen/Leerdam van de A2 bij Zijderveld. Door de voorgenomen
uitbreiding van het aantal rijstroken van de A2 ter plaatse werden twee
delen van archeologische monumenten en een aantal omliggende terreinen
bedreigd.1 De terreinen met een status van monument sluiten aan op een in
1965, ’70 en ’71 onderzochte vindplaats uit de midden-bronstijd en vroege
ijzertijd (zie figuur 1.2).2

Het plangebied bestaat ten zuidenwesten van de A2 uit een 55 meter brede
strook die parallel loopt aan de A2. In de zuidoosthoek hiervan bevindt zich
vindplaats 12 en in het noordwesten vindplaats 13. Ten noordoosten van de
A2 loopt de grens niet geheel parallel aan de A2. Ter hoogte van het viaduct
is de grens gelegen op 155 meter afstand en meer naar het noordwesten toe
op circa 100 meter van de A2. Deze noordoostelijke strook omvat de vind-
plaatsen 14-west in het noordwesten en 14-oost in het zuidoosten, waarbij de
parallelweg de zuidwestelijke grens van het onderzoeksgebied vormt.3

Binnen dit plangebied is eerder al door archeologisch adviesbureau RAAP
een karterend archeologisch booronderzoek uitgevoerd.4 Hierbij werden op
twee plaatsen binnen het plangebied en op vier plaatsen hierbuiten archeo-
logische indicatoren aangetroffen.5 Vanwege de aanwezigheid van twee
terreinen met een monumentenstatus en de tijdens het karterend onder-

Figuur 1.1
Vindplaats 12 naar het zuid-oosten

1 Terreinen met monument-status: CMA nummers 38F-041 en 38F-042.
2 Zie hoofdstuk 4.
3 Om praktische redenen is gedurende het veldwerk vindplaats 14 (één vindplaats conform

het Programma van eisen (PVE, Drenth 2002)) onderverdeeld in 14-oost en 14-west.
4 Haarhuis 1998.
5 In plangebied: boring 491 (Houtskool, bot en aardewerk) en boring 392 (houtskool en bot).

Buiten plangebied: boring 364 (bot en verbrand bot), 367 (verbrand bot), 368 (houtskool,
verbrand en onverbrand bot en aardewerk) en 370 (aardewerk en houtskool). Zie Haarhuis
1998 en Archis waarnemingsnummers 45299 t/m 45301.



zoek aangetroffen indicatoren, is besloten tot een AAO om de aanwezigheid,
aard, datering en kwaliteit van de archeologische vindplaatsen vast te stellen.
Dit aanvullend archeologisch onderzoek is uitgevoerd conform het door de
Projectgroep Archeologie A2 van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig
Bodemonderzoek (ROB) opgestelde programma van eisen.6

Datum Veldwerk 8 april - 15 april 2003

Uitwerking / Rapportage 18 april – 7 juli 2003

Opdrachtgever Rijkswaterstaat, Directie Oost-Nederland

Uitvoerders Archeologisch Onderzoek Leiden (Archol BV)

Bevoegd gezag Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek

Depot Prov. Depot v. Bodemvondsten Utrecht

SIC VZV47

Archis waarnemingsnummer 4051

Locatie Gemeente: Vianen (U)

Plaats: Zijderveld

Toponiem: A2 (Op-/Afrit)

Coördinaatgegevens Centrum 14 W: 138303 / 439591

14 O : 138472 / 439476

12: 138264 / 439433

: 13: 138140 / 439571
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Figuur 1.2
Plangebied met vindplaatsen, topkaart en

monumententerreinen

Tabel 1.1
Administratieve gegevens

a. monumententerreinen

b. grenzen van de ROB-opgravingen ‘Zijderveld’

c. vindplaatsen

d. putnummers

6 Drenth 2002, PVE nr. 52.



1.2 Opzet

In dit rapport worden allereerst de onderzoekskaders kort geïntroduceerd.
Na de inleiding (hoofdstuk 1) waarin de aanleiding tot het onderzoek wordt
besproken komen achtereenvolgens de gehanteerde methodiek (hoofdstuk
2), het landschappelijke kader (hoofdstuk 3) en het archeologisch kader
(hoofdstuk 4) aan bod. Hierna zullen in hoofdstuk 5 de resultaten van het
aanvullend archeologisch onderzoek worden gepresenteerd. Hierbij worden
de aangetroffen vondsten kort besproken. De volledige materiaalanalyses
worden gepresenteerd in hoofdstuk 6. In hoofdstuk 7 worden de resultaten
samengevat en wordt advies uitgebracht ten aanzien van de behoudens-
waardigheid en verdere behandeling van de vindplaatsen. 

Inleiding 5



2 Het onderzoek

2.1 Vraagstellingen

Voorafgaand aan het veldwerk zijn door het bevoegd gezag en de opdracht-
gever de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:1

– Hoe is de geologische, geomorfologische en bodemkundige opbouw ter
plaatse van de vindplaatsen 12, 13 en 14 en de directe omgeving?

– Wat is de aard, ouderdom, omvang en spreiding (horizontaal en verti-
caal, concentraties), gaafheid en conservering van de diverse archeologi-
sche resten?

– Wat is de relatie tussen de lithologie en de (verschillende) archeologische
resten?

– Is er sprake van een archeologische stratigrafie?
– Zijn er verschillen in conserveringsgraad tussen de verschillende delen

van de (off-) sites in horizontale of verticale zin?
– Wat is het verband tussen enerzijds de conservering en gaafheid van de

archeologische resten, waarbij gelet wordt op hun datering, en ander-
zijds hun positie (diepteligging en type afzetting) in de grond?

– Zijn de vindplaatsen verstoord door de aanleg van de rijksweg A2?
Hebben er andere verstoringen plaatsgevonden? Zo ja, wat is de aard
alsmede de omvang daarvan?

Door middel van het onderhavige onderzoek is getracht op deze vragen
antwoord te geven. Hierbij moet worden aangegeven dat veel methodische
aspecten al binnen het PVE waren bepaald. Zo waren het aantal, de afmetin-
gen en de locatie van de proefputten vastgesteld. Dit heeft het onderzoek
terdege beïnvloed.2 Ook was voorafgaand aan het onderzoek de exacte
ligging van de oudere archeologische opgravingsputten (zie hoofdstuk 2)
onbekend.3

2.2 Methodiek

2.2.1 Proefputten
In het programma van eisen werd uitgegaan van het aanleggen van zes
proefputten van 4 meter breed en tussen de 25 en 150 meter lang. Het
programma van eisen voorzag verder in het eventueel aanleggen van een
extra put (25 x 4 m) op vindplaats 12. Het bleek echter niet nodig deze aan te
leggen. Doordat zich op de voorgenomen locaties van de putten op vind-
plaats 14-Oost soms sloten bevonden, zijn de putten indien nodig onderbro-
ken. Zo zijn in totaal negen in plaats van zes putten aangelegd met een
totale oppervlakte van 1142 m2.

6 Aanvullend Archeologisch Onderzoek te Zijderveld

1 Drenth 2002, PVE nr 52.
2 Hierdoor is bijvoorbeeld een terrein (kavel 299) onnodig door middel van megaboringen

gewaardeerd dat hoogstwaarschijnlijk in 1965 en 1971 is opgegraven. Zie ook hoofdstuk 7.
3 Het betreft noodonderzoek uit de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw dat nooit in het

Nederlandse coördinatensysteem is ingemeten. Ook nu nog staat de exacte ligging van de
originele opgravingsputten (in meter nauwkeurigheid) ter discussie (zie hoofdstuk 7).



Bij het vrijleggen van het eerste vlak is de bouwvoor machinaal en schaven-
derwijs verwijderd. Hierbij werd per sectie van 5 bij 4 m het vondstmateriaal
uit de diverse lagen verzameld. Dit werk werd begeleid met een metaaldetec-
tor. De uitgegraven grond werd naast de put gedeponeerd, binnen het werk-
tracé en is na afloop van de werkzaamheden teruggezet. Hierbij is de
bouwvoor gescheiden gehouden van de onderliggende grond, zodat deze
eveneens weer gescheiden konden worden teruggezet. Het vlak werd machi-
naal aangelegd tot een aantal centimeters boven het sporenniveau.
Vervolgens werd met een zogenaamde ‘schaafbak’ het vlak verdiept tot op
het niveau waarop de sporen zichtbaar werden. Hoewel in het Programma
van eisen rekening werd gehouden met de aanwezigheid van een vondst-
laag, werd deze niet aangetroffen.4 Daarom zijn er, in afwijking van het
PVE, ook geen zeefvakken aangelegd tijdens het onderzoek.

Het sporenvlak werd getekend en ingemeten. De sporen werden -omdat het
hier gaat om een verkennend en waarderend onderzoek- slechts in beperkte
mate gecoupeerd om het karakter, de conservering en de aanwezigheid van
(dateerbaar) vondstmateriaal te kunnen vaststellen. Hierbij werd de vorm,
diepte en vulling beschreven, de sporen zijn getekend en meestal gefotogra-
feerd. Eventuele aangetroffen vondsten zijn per spoor en indien mogelijk
per vulling hierbinnen verzameld. Botanische monsters zijn genomen bij
herkende en mogelijke structuren, de waterputten, kuilen en andere sporen
die daar qua vulling aanleiding toe gaven. De onderzochte sporen zijn niet
afgewerkt.

Van alle proefputten is één representatief lengteprofiel (in kolommen van 1
meter breed met een maximale onderlinge afstand van 20 m) gedocumen-
teerd in foto en tekening.5 Voor de lithologische beschrijvingen van de
profielen werd gebruik gemaakt van een externe (door de Universiteit van
Utrecht ondersteunde) fysisch geograaf.6

De ligging van de putten, de diepte van het vlak, het centrum van de sporen
en de meetlijnen zijn in het Rijksdriehoeksnet (RD) ingemeten. Hiermee is
de locatie van de gehele opgraving, maar ook die van de vondsten en sporen
daarbinnen nauwkeurig vastgelegd.

2.2.2 Booronderzoek
Het waarderend archeologisch onderzoek werd aangevuld door fysisch-
geografisch booronderzoek door een fysisch-geograaf van de Universiteit
van Utrecht. Dit onderzoek had als doel de aard, ouderdom en de omvang
van de archeologische resten te bepalen en de vindplaatsen te waarderen.

Het onderzoek 7

4 Hiermee wordt niet betoogd dat er geen oude oppervlakken zijn aangetoond. Deze waren
echter onvoldoende vondstrijk om van een ‘vondstlaag’ te mogen spreken (zie hoofdstukken
3 en 5). De enige zeer dunne spreiding van vondstmateriaal werd aangetroffen in het
zuiddeel van put 5 (zie paragraaf 5.4.3).

5 In het Programma van eisen werd uitgegaan van het documenteren van gehele
profielwanden. Na overleg met de directievoerder is besloten om op basis van de vermoede
grote eenvormigheid van de profielopbouw de profielen door middel van profielopnamen in
kolommen te documenteren. 

6 G-J. Vis, ondersteund door H.J.A. Berendsen (Universiteit van Utrecht).



Hiertoe zouden 50 edelman-boringen worden gezet.7 Hierbij is een archeo-
loog aanwezig geweest om relevante trajecten te kunnen bemonsteren. 

Verder zijn vijf waarderende megaboringen (diameter 12 cm) gezet op het
perceel 299. Dit terrein was niet beschikbaar voor proefputtenonderzoek
maar diende wel gewaardeerd te worden. Hierbij was eveneens een archeo-
loog aanwezig om monsters te nemen. Deze monsters zijn op 3 mm nat
gezeefd, waarna de aangetroffen materiaalcategorieën door de diverse speci-
alisten zijn bekeken. 

Alle boringen (en archeologische profielen) zijn op discrete afstanden
(10 cm) beschreven door de fysisch-geograaf. De hoogten zijn toegekend op
basis van de hoogtelijnen zoals weergegeven op de topografische kaart
(schaal 1:10.000). De coördinaten van de boringen in RD zijn bepaald met
een GPS (Global Positioning System) met een nauwkeurigheid van circa
5 m.

2.2.3 Uitwerking
Het AAO te ‘Zijderveld-A2’ heeft vondsten van een divers aantal materiaal-
categorieën opgeleverd. De materiaalcategorieën steen, verbrande klei
(huttenleem) en bouwmaterialen zijn door de auteur uitgewerkt.8 Voor de
determinatie van het prehistorische aardewerk is gebruik gemaakt van bij de
Faculteit der Archeologie aanwezige expertise.9 Het botanisch en archeozoö-
logisch onderzoek werd uitgevoerd door specialisten van de Faculteit der
Archeologie (W. Kuijper en C.C. Bakels (archeobotanie) en A. Ramcharan en
dr. Th. van Kolfschoten (archeozöologie)). De rapporten van de diverse
specialisten zijn zoveel mogelijk integraal opgenomen bij de besprekingen
van diverse materiaalcategorieën in hoofdstuk 7. Zo bevat dit rapport:

– Een geologische beschrijving van het gebied.
– Een kort overzicht van het vooronderzoek.
– De resultaten van het AAO.
– Een analyse van het aardewerk en natuursteen uit de verschillende

perioden.
– Een analyse van de botanische macroresten.
– Een analyse van het dierlijk botmateriaal.
– Een analyse van de overige vondstmaterialen.

Het rapport wordt afgesloten met de belangrijkste conclusies en
aanbevelingen.

8 Aanvullend Archeologisch Onderzoek te Zijderveld

7 De diameter van de gebruikte edelman-boor was 7 cm. Uiteindelijk zijn slechts 31 boringen
ter begrenzing van de vindplaats gedocumenteerd.

8 Natuursteen en bouwmaterialen: S. Arnoldussen.
9 H. Fokkens, P.F.B Jongste en S. Arnoldussen, (allen Faculteit der Archeologie, Leiden).



3 Het landschappelijk kader1

G.J.Vis

3.1 Inleiding

Dit hoofdstuk is een bewerking van de resultaten van het fysisch geografisch
onderzoek zoals dat in aanvulling op het aanvullend archeologisch onder-
zoek in de omgeving van Zijderveld is uitgevoerd.2 In de inleiding zal de
geologische en landschappelijke ligging van Zijderveld kort worden toege-
licht. Hierna wordt in paragraaf 3.2 ingegaan op de methodiek van het
fysisch geografisch onderzoek. Aansluitend worden in paragraaf 3.3 de
resultaten gepresenteerd. In paragraaf 3.4 worden de conclusies uitééngezet.
Tot slot worden in paragraaf 3.5 aanbevelingen gedaan ten aanzien van
verder onderzoek.

Zijderveld is gelegen in het centrum van het Nederlandse rivierengebied in
een landschap dat het eindresultaat is van circa 7000 jaar rivieractiviteiten.3

Ter plaatse van het onderzoeksgebied komen op de kaart van Berendsen &
Stouthamer vijf stroomgordels voor in het Holocene pakket (zie figuur 3.1):4

1. De Kortenhoevense stroomgordel (7600-6260 14C jaren BP),
2. De Tienhovense stroomgordel (7000-6260 14C jaren BP), 
3. De Middelkoopse stroomgordel (7370-5350 14C jaren BP), 
4. De Autenase stroomgordel (6110-5350 14C jaren BP), en
5. De Zijderveldse stroomgordel (5345-4620 14C jaren BP).

De Kortenhoevense en
Tienhovense stroomgor-
dels hebben dezelfde eind-
datering, en vormen
eigenlijk dezelfde stroom-
gordel; de Tienhovense
kan worden beschouwd
als een afsplitsing van de
Kortenhoevense. De
Middelkoopse en de
Autenase stroomgordels
zijn ‘verjongingen’ van de
onderliggende Korten-

hoevense en Tienhovense stroomgordels (men spreekt van een verjonging
als een jongere stroomgordel geheel of gedeeltelijk het traject van een oude-
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Figuur 3.1
Stroomgordel binnen het onderzoeks-

gebied (legenda in tekst)

1 Bewerking van rapport G.J. Vis (UU) – mei 2003.
2 Uitvoering G.J. Vis, Universiteit van Utrecht (Vis 2003).
3 In dit korte onderzoeksrapport worden alle ouderdommen aangegeven in ongecalibreerde

14C jaren BP (=Before Present, = voor heden, waarbij het ‘heden’ gedefinieerd is als 1950
AD).

4 Berendsen & Stouthamer 2001.



re stroomgordel volgt). De einddatering van de Middelkoopse en Autenase
stroomgordels is ook gelijk. De Zijderveldse stroomgordel is gedeeltelijk een
verjonging van de Middelkoopse stroomgordel waarbij er nauwelijks of niet
sprake is geweest van een hiaat in de sedimentatie.5 De Zijderveldse stroom-
gordel is voor dit onderzoek verreweg het belangrijkst, omdat de bewoning
zich geheel lijkt te concentreren op deze stroomgordel en mogelijk op nog
jongere rivierafzettingen (bijvoorbeeld van de nabijgelegen Schoonrewoerd-
se stroomgordel, die bestond van 4520-3700 14C jaren BP), die de Zijder-
veldse stroomgordel bedekken.

3.2 Methodiek

Het doel van het fysisch-geografisch onderzoek was om op grond van litho-
logische profielen inzicht te krijgen in de relatie tussen de bewoning en de
fysisch-geografische gesteldheid van het terrein, en zo mogelijk het bewo-
ningsgebied globaal te begrenzen. Gezien het beperkte aantal boringen dat
in de beschikbare tijd uitgevoerd kon worden, kan slechts een globaal
antwoord worden gegeven op deze vragen. 
Er zijn 36 boringen uitgevoerd (figuur 3.6), waarvan 5 zogenaamde ‘mega-
boringen’.6 Verder is gebruik gemaakt van boorgegevens van het archief van
de Universiteit Utrecht, vakgroep Fysische Geografie.7 De maaiveld hoogtes
van de boringen zijn bepaald met behulp van de Hoogtekaart van Neder-
land, schaal 1:10.000 (hoogtelijnen interval 10 cm), de coördinaten zijn
bepaald met behulp van een GPS (Global Positioning System) met een
nauwkeurigheid van circa 5 m.

3.3 Resultaten

3.3.1 Profielopnames
Van de profielen in de proefputten aan weerszijden van de A2 zijn profielop-
names gemaakt.8 Figuur 3.2 hieronder toont een schematische weergave
van de opnames met een beschrijving. Er wordt hier volstaan met één weer-
gave, omdat alle proefputten nagenoeg dezelfde opeenvolging te zien gaven.
De beschrijving van de onderscheiden eenheden per profiel en per put
afzonderlijk worden gegeven in Bijlage I.

3.3.2 Lithologische profielen
Een genetische interpretatie kan op grond van de proefputten alleen niet
gegeven worden, daarvoor zijn profielen tot grotere diepte nodig. Om toch
een genetische interpretatie mogelijk te maken zijn drie lithologische profie-
len geconstrueerd op grond van boorgegevens (figuren 3.3, 3.4 en 3.5).
Hieronder worden deze profielen kort besproken. Daarbij wordt tevens de
genetische interpretatie gegeven. Voor de locatie van de profielen en borin-
gen zie figuur 3.6.

10 Aanvullend Archeologisch Onderzoek te Zijderveld

5 Zie de kaart van Berendsen & Stouthamer 2001.
6 De diameter van de gebruikte megaboor was 12 cm. Minimale boordiepte megaboringen 1,2

meter. De genomen monsters zijn nat gezeefd op een maaswijdte van 3 mm.
7 Berendsen 2003.
8 De profielen in de proefputten nummers 2, 3, 5, 6, 7, 8 en 9 zijn door G.J. Vis beschreven. De

profielopnames in put 1 en 4 zijn door W. van. Zijverden (FdA-UL) gedaan.



Profiel 1 
Het profiel ligt parallel aan de oostzijde van de snelweg, langs proefput 3.
Dit profiel toont komafzettingen aan de NW-zijde (boring 4433.394) en loopt
via oeverafzettingen (boring 4130.001 t/m 4130.016) naar beddingafzettin-
gen (vanaf boring 4130.015) van de Zijderveldse stroomgordel. De boringen
4433.383 t/m 4130.017 eindigen in zand dat waarschijnlijk door de Middel-
koopse (of eventueel door de oudere Tienhovense/Kortenhoevense) stroom-
gordel is afgezet. Omdat de splitsing tussen de stroomgordels volgens de
kaart van Berendsen & Stouthamer (2001) precies in het onderzoeksgebied
ligt, kan niet met zekerheid gezegd worden met welke van de ‘onderliggen-
de’ stroomgordels we hier te maken hebben. 
De boringen 4130.019 t/m 4130.015 eindigen in zand dat door de Zijder-
veldse stroomrug is afgezet. Deze rivier was actief van 5345-4620 14C jaren
BP.9 In de boringen 4130.007 en 4130.008 is de restgeul van de Zijder-
veldse stroomrug aangetroffen. In boring 4130.007 is boven het veenpakket,
maar onder de laklaag, een humeuze kleilaag aangetroffen, hetgeen zou
kunnen duiden op een reactivatie van de geul, zoals beschreven door De
Jong.10 Deze reactivatie heeft echter niet geleid tot een fasering in de oever-
afzettingen (die bestaan uit lichte klei en zavel), en moet dus zeer beperkt
van aard zijn geweest. Dit is in overeenstemming met de profielen van De
Jong. Hij dateert het begin van de verlanding van de geul op 4620 ± 60 14C
jaren BP en de eindfase-datering van de Zijderveldse stroomgordel is geba-
seerd op deze datering.11 In de top van de restgeulafzettingen zijn twee
laklagen gevormd, de onderste dateert mogelijk uit de bronstijd (1800-800
v. Chr) en de bovenste mogelijk uit de vroege ijzertijd (800-500 v. Chr).
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Figuur 3.2
Profielbeschrijving ideaalprofiel

9 Berendsen & Stouthamer 2001.
10 De Jong 1970-71.
11 GrN-5221.
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Figuur 3.3 Profiel 1



Tussen het begin van verlanding en de vorming van de laklaag is sprake van
een hiaat van ongeveer 1000 jaar. Omdat riviersedimenten uit deze periode
ontbreken, kan geconcludeerd worden dat de rivier die de Zijderveldse
stroomgordel vormde, niet meer actief was gedurende de bronstijd en de
vroege ijzertijd. 
In de boringen 4130.018 en 4130.017 zijn oeverafzettingen van de Zijder-
veldse stroomrug te zien, bestaande uit lichte klei, zavel en dunne zandlaag-
jes. Deze afzettingen hebben lateraal (dwars op de stroomgordel) en
verticaal (naar boven in het profiel) een afnemend zandgehalte. Dit is ken-
merkend voor oeverafzettingen van meanderende rivieren. Onderin boring
4130.017 komen twee zandlenzen voor, ook dit is een normaal verschijnsel
in oeverafzettingen. De humeuze klei in de boringen 4433.383 en 4130.017
kan zijn afgezet in een ondiep restgeultje (crevassegeul?), dit is echter niet
uit het profiel op te maken, daarvoor zou een zeer gedetailleerde oppervlak-
te-kartering nodig zijn, die in het kader van dit onderzoek niet uitgevoerd
kon worden.12 Het is niet waarschijnlijk dat het hier een kronkelwaardgeul
betreft, omdat de geul buiten het zandlichaam van de stroomgordel valt. 
In boring 4130.016 komen op een diepte tussen 2,5 en 4,5 m - NAP twee
laklagen voor. Deze bevinden zich waarschijnlijk in de bovenkant van de
oeverafzettingen van de Tienhovense/Kortenhoevense stroomgordel.
De ouderdom van deze laklagen wordt geschat op circa 6000 14C jaren BP.
De bovenste laklaag in het profiel bevindt zich op circa 0 m NAP, in oever-
en komafzettingen. Dit geeft aan dat de stroomgordel enige tijd als een rug
in het landschap heeft gelegen, en dat overstromingen in de tijd van de
vorming van de laklaag zeldzaam waren.13 In de boringen 4130.002 en
4130.003 zijn twee laklagen boven elkaar waargenomen. De klei boven de
bovenste laklaag kan afkomstig van de Schoonrewoerdse stroomgordel
(4520 t/m 3700 14C jaren BP) en/of de Lek (1950 t/m 0 14C jaren BP).14

Profiel 2 
Dit profiel ligt in zuid-noord richting, ten zuiden van de plas, aan de oostzij-
de van de snelweg, langs de proefputten 6, 5 en 2. Het profiel toont in het
zuiden een meer dan 2,5 m dik pakket oeverafzettingen, bestaande uit lichte
klei en zavel (boring 4130.001 t/m 4130.004). Vanaf boring 4130.005 naar
het noorden bestaan de boringen uit oeverafzettingen (zavel en lichte klei)
op beddingafzettingen (zand). De boringen 4130.005 t/m 4130.013 eindigen
in zand dat door de Zijderveldse stroomgordel is afgezet. In boring
4130.006 is een geultje aangetroffen, dat gedeeltelijk is opgevuld met veen
en humeuze klei. Gezien de geringe diepte, vergeleken met de restgeul in
de profielen 1 en 3, is hier mogelijk in de rand van de geulopvulling
geboord, of er is sprake van een kronkelwaardgeul.15 Ook hier loopt de
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12 De mogelijke restgeul vertegenwoordigd door de humeuze klei in boring 4130.017 sluit
waarschijnlijk aan bij een restgeul zoals die in de opgravingsputten van 1966 is herkend.
Deze (crevasse)restgeul is hoogstwaarschijnlijk te koppelen aan crevasseactiviteit van de
Schoonrewoerdse stroomgordel.

13 Zodoende kan er zich vegetatie ontwikkelen, maar er kan nog steeds wel sedimentatie
(overstroming) voorkomen. De vegetatieontwikkeling en sedimentatie zijn in dit geval met
elkaar in balans.

14 Op basis van Berendsen & Stouthamer 2001.
15 Gezien de lage sinuoisiteitsindex (kronkelfactor, SI < 1.3), die de Zijderveldse stroomrug ter

plaatse kenmerkt (en de geringe breedte van de meandergordel) is de interpretatie als
kronkelwaardgeul minder waarschijnlijk (mond.med. W. van Zijverden; bepaling
sinuositeitsindex volgens Makaske 1998).



laklaag door de top van de restgeulafzettingen. In de boringen 4130.001 t/m
4130.004 zijn de oeverafzettingen van de Zijderveldse stroomrug te zien.
Tussen circa 2,5 en 1 m - NAP bevinden zich de oeverafzettingen van een
ouder systeem, waarschijnlijk de Middelkoopse stroomrug (7370-5350 14C
jaren BP).16 In de oeverafzettingen zijn zavelbandjes te zien, deze zijn
normaal voor oeverafzettingen. De humeuze klei onderin de boringen
4130.001 t/m .003 indiceert een periode van weinig sedimentatie. Dezelfde
laklaag als in profiel 1 ligt hier ook rond 0 m NAP in oever- en komafzettin-
gen. In de boringen 4130.002 en .003 zijn twee laklagen boven elkaar waar-
genomen. De klei boven de laklaag kan afkomstig van de Schoonrewoerdse
(4520-3700 14C jaren BP) en Lekse (1950-0 14C jaren BP) stroomgordels.17

Profiel 3
Het profiel ligt parallel aan de snelweg aan de westzijde, langs de proefput-
ten 7, 8 en 9. Boring 4130.028 toont een dik pakket oeverafzettingen, de
overige boringen eindigen allemaal in beddingafzettingen. Profiel 3 wijkt af
van de profielen 1 en 2, omdat er in de boringen 4130.032, .031, .027, .021
en .029 kalkloos zand is aangetroffen, waarvan de top zich hoger bevindt
dan in de profielen 1 en 2.18 Het zand is goed gesorteerd en heeft een medi-
ane korrelgrootte van 150-200 μm. In de boringen 4130.021, .027 en .035 is
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Figuur 3.4
Profiel 2

16 Berendsen & Stouthamer 2001.
17 Vis op basis van Berendsen & Stouthamer 2001.
18 Boringen verricht door RAAP, bevatten geen gegevens betreffende het kalkgehalte.
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Figuur 3.5 Profiel 3



een extreem zandige laklaag aangetroffen, de eerste twee boringen bevatten
veel archeologische vondsten (scherven). De concentratie van archeologisch
materiaal in de laklaag kan duiden op bewoning op het hoog gelegen zand
van een kronkelwaard van de rivier.19 Het kalkloze, goed gesorteerde zand
wekt de indruk dat hier mogelijk sprake is van een rivierduin. Ten zuid-
westen van Zijderveld is inderdaad een rivierduin aanwezig, mogelijk is dit
rivierduin groter (geweest).20 De aanwezigheid van een rivierduin zou een
aantal merkwaardige verschijnselen betreffende de bewoning rond Zijder-
veld kunnen verklaren. Anderzijds spreekt een aantal waarnemingen de
aanwezigheid van een rivierduin tegen. Zo bevat boring 4130.030 kalkrijk
zand en heeft rivierduin-zand over het algemeen een mediaan van 300
μm.21 Indien het geen rivierduin betreft, zou de sterke ontkalking het gevolg
moeten zijn van humuszuren uit de bodem (laklaag). Ontkalking van het
bodemprofiel onder archeologische vindplaatsen in op diverse andere plaat-
sen vastgesteld.22 Een eenduidige interpretatie kan op grond van de thans
beschikbare gegevens nog niet worden gegeven, daarvoor zouden aanvullen-
de (Van der Staay-)boringen richting Zijderveld nodig zijn. 
In boring 4130.030 wordt het zand circa 1,5 m dieper aangetroffen dan in de
ernaast gelegen boringen. Dit kan verschillende oorzaken hebben: a) er kan
sprake zijn van een kronkelwaardgeul, b) er kunnen verschillende zandli-
chamen naast elkaar liggen, c) dit is een crevasserestgeul, mogelijk aanslui-
tend op de restgeul van boring 4130.030 (profiel 1). Op grond van de thans
beschikbare gegevens kan hier geen uitsluitsel over worden gegeven. Ook
hiervoor zou een gedetailleerd ruimtelijk net van boringen nodig zijn. Een
geografisch verband met de andere profielen kan met de beschikbare gege-
vens dan ook vooralsnog niet bepaald worden. De oeverafzettingen in boring
4130.028 zijn afkomstig van dezelfde systemen als beschreven in profiel 2
(figuur 3.4). De laag zand is een zandlens, dit is een normaal verschijnsel in
oeverafzettingen.

De laklaag ligt hier rond 0,20 m + NAP, dit is hoger dan in de vorige profie-
len als gevolg van het hoge zandvoorkomen in dit profiel. Ook hier is de
laklaag gevormd in oever- en komafzettingen. In boring 4130.029 is de rest-
geul van de Zijderveldse stroomrug aangetroffen die in dit profiel de groot-
ste diepte heeft. Proefput 7 bevindt zich aan de zuidzijde van de restgeul. De
hier aangetroffen waterput is een indicatie voor het feit dat de restgeul ten
tijde van de aanleg van de waterput niet meer watervoerend was. Van proef-
put 8 bevindt de zuidoostelijke helft zich in de restgeul, getuige de aanwe-
zigheid van veen op de bodem van de put. 

3.3.3 Archeologie
Naast het boven beschreven archeologische materiaal is in boring 4130.011
(zie figuur 3.3) een stukje prehistorisch aardewerk in de onderste laklaag
aangetroffen. In de megaboringen (4130.022 t/m 4130.026) is uiteenlopend
archeologisch materiaal aangetroffen. Tijdens het veldwerk is ervan uitge-
gaan dat het gebied in het coördinaatvak 138,300-439,550 een “uitloper” kon
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19 Zie opmerking over de waarschijnlijkheid van kronkelwaardgeulen hierboven bij profiel 1.
20 Berendsen & Stouthamer 2001.
21 Berendsen 1987.
22 Cf. Meijlink & Kranendonk 2002 en Jongste & Van Wijngaarden 2002. Mond. med. W. van

Zijverden.



zijn van het bewoningsgebied zoals opgegraven op de locatie van de plas. Na
afronding van het veldwerk bleek dat de megaboringen zijn gezet in materi-
aal dat in de dichtgereden oude ROB opgravingsputten vermengd is geraakt.
Enkel boring 25 zou in onverstoord gebied kunnen liggen.23 Bij het dorp
Zijderveld, aan de andere zijde van de A2, zijn sterke aanwijzingen gevon-
den voor een andere bewoningslocatie. In de noordwest hoek van het coör-
dinaatvak 138,200-439,400 is een zandige laklaag met archeologisch
materiaal (4130.021 en 4130.027) gevonden. Opmerkelijk is dat deze vind-
plaats zich ten noorden van de restgeul bevindt, terwijl de waterput zich hier
ten zuiden van bevindt. Er lijkt geen ruimtelijke verbinding tussen de twee
bewoningslocaties te bestaan omdat in boringen van RAAP tussen de A2 en
de locatie van de bewoningsplaats vrijwel geen archeologische indicatoren
zijn gevonden. Dit zou echter ook het gevolg kunnen zijn van het in de
bouwvoor opgenomen raken van de vegetatiehorizont(en) ter plaatse.24

Beide bewoningsplaatsen bevinden zich aan de noordzijde van de restgeul
van de Zijderveldse stroomrug.

3.4 Conclusie

Gedurende dit onderzoek is aan de Faculteit der Archeologie van de
Universiteit Leiden toevalligerwijze ook onderzoek gedaan naar het land-
schap in de omgeving van de vindplaatsen.25 Dit onderzoek heeft op sommi-
ge punten tot een ander inzicht geleid ten opzichte van het onderzoek van
Vis. Deze conclusie gaat daarom verder dan hetgeen op basis van het onder-
zoek van Vis zou kunnen worden geconcludeerd.26

De bewoning lijkt gebonden te zijn aan de Zijderveldse stroomgordel. In de
bovenkant van de oeverafzettingen heeft zich een begroeiings- of vegetatie-
horizont ontwikkeld, die een periode markeert van sterk verminderde sedi-
mentatie. Het is waarschijnlijk, dat de bewoningscondities het gunstigst
waren net voor en tijdens het begin van het ontstaan van de vegetatiehori-
zont, omdat dit een periode was, waarin de stroomgordel droog lag. De
vegetatiehorizont die op de Zijderveldse stroomrug is aangetroffen blijkt
niet uitsluitend in de oeverafzettingen te zijn gevormd, maar ook in crevas-
seafzettingen. Het is niet uit te sluiten dat deze afzettingen afkomstig zijn
van crevasses van de Schoonrewoerdse stroomgordel, die de oudere crevas-
ses en beddingafzettingen van de Zijderveldse stroomgordel deels blijken te
volgen.27 Wanneer de einddatering van de Schoonrewoerdse stroomgordel
wordt gecalibreerd levert dit bij 2ó een jongste datering op van 2030 v.
Chr.28 Daarmee wordt duidelijk dat bewoningsporen uit de Bronstijd en
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23 Mond. med. Arnoldussen. 
24 Mond. med. W. van Zijverden.
25 Malta-onderzoek (NWO) “Living in a Dynamic Cultural Landscape” 2003-2006. Enkele

afbeeldingen zijn als tussenproduct van dit Malta-onderzoek opgemaakt voor dit rapport:
figuur 5.23 en 7.1.

26 Het oorspronkelijke rapport van Vis met de daarbij behorende conclusie zal toegevoegd
worden aan de onderzoeksdocumentatie bij deponering. Deze conclusie is mede op verzoek
van de projectgroep A2 opgesteld.

27 Mond. med W. van Zijverden, zie ook figuur 5.23.
28 OxCal 3.8, 3700 BP.
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Figuur 3.6 Resultaten van het fysisch geografisch onderzoek 



IJzertijd stratigrafisch gezien niet onder afzettingen van de Schoon-
rewoerdse kunnen liggen.29 Deze afzettingen zullen dus alleen door de Lek
kunnen zijn gevormd.
Vanaf het moment dat de Schoonrewoerdse stroomgordel stopt, biedt het
gebied (met name de op oever- en crevasseafzettingen van de Zijderveldse
stroomgordel gefundeerde) Schoonrewoerdse crevasses potentie voor bewo-
ning.30 Het bovenste deel van laag 6B, vermoedelijk de midden-bronstijd
vegetatiehorizont, is door De Jong gedateerd tussen 1690 en 1410 v. Chr.31

Deze vegetatiehorizont wordt doorsneden door een met het Honswijkse
systeem (2487 – 1210 v. Chr.) geassocieerde reactivering van de Zijderveldse
restgeul.32 De start van de opvulling van deze reactivering wordt door De
Jong wordt gedateerd tussen 1210 en 920 v. Chr.33 Hiermee is de tijdsspan-
ne waarbinnen midden-bronstijd bewoning valt te verwachten gelegen
tussen 2140 en 1210 v. Chr. De 14C datering van hout van een mogelijke
ronde structuur wijst op gebruik van het terrein tussen 1880-1490 v. Chr.34

Hout uit een negenpalige spieker werd gedateerd tussen 1440-1120 v. Chr.35

Hoewel het aantal gedateerde monsters gering is en de keuze van het
monster niet altijd optimaal was, clusteren de dateringen voor de midden-
bronstijd fase tussen de 17e tot 15e eeuw voor Chr. De kleilaag die tussen de
twee laklagen aanwezig is, kan toegeschreven worden aan het Honswijkse
systeem. Wanneer zich hierin de tweede (bovenste) vegetatiehorizont heeft
ontwikkeld is niet duidelijk, de datering van de ijzertijd boerderijplattegrond
op basis van het aardewerk in de 7e eeuw kan als terminus ante quem

worden gehanteerd.36 De bovenste laklaag gaat verder stroomafwaarts (naar
het westen) over in een veenlaag. Het is daarom te verwachten dat enkele
kilometers verder naar het westen bewoning op de Zijderveldse stroomgor-
del niet meer mogelijk was in de ijzertijd. Waarschijnlijk waren op de nu
onderzochte locatie gedurende de gehele ijzertijd (800-12 v. Chr.) de
omstandigheden wél geschikt voor bewoning. De 14C dateringen van twee
houtresten uit de ijzertijdplattegrond, hout uit een negenpalige spieker, de
knuppelweg en een piek in de cerealia-curve beslaan de gehele ijzertijd.37

De klei waarmee deze bovenste (ijzertijdfase) vegetatiehorizont wordt bedekt
is waarschijnlijk afgezet door de Lek. De sedimentatie van dit systeem kan al
vanaf 390 v. Chr zijn gestart.38 Een tweede datering voor de aanvang van de
Lek ligt tussen 40 v. Chr en 130 na Chr.39
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29 Zie eindopmerkingen bij profiel 1 en 2 door Vis.
30 In principe zou een 14C datering van de start van de opvulling van de mogelijke noordelijke

restgeul (boringen 4130.030 en 4130.007) gebruikt kunnen worden om zeer lokaal de
eindfase van invloed van het Schoonrewoerdse systeem te bepalen.

31 De Jong 1970-71, GrN-5220: 3065 ± 55 14C jaar BP. Vermoedelijk is een bulk-monster
humeuze klei gedateerd. Dit vergroot de kans op ‘verontreiniging’ met ingespoeld ouder
materiaal. Mond. med. L. van Beurden. 

32 GrN-3050 ± 30 14C jaar BP, bulkdatering humeuze klei. Datering Honswijkse stroomgordel
op basis van Berendsen & Stouthamer 2001, p. 207. Aldaar ook de alternatieve (oudere)
eindfase datering van 3245 ± 35 14C jaar BP (hout).

33 De Jong 1970-71, GrN-5219: 2880 ± 35 14C jaar BP.
34 Theunissen 1999, GrN-5376: 3370 ± 80 14C jaar BP. 
35 Theunissen 1999, GrN-6406: 3065 ± 55 14C jaar BP. 
36 Determinatie P.W. van de Broeke, aangehaald in Theunissen 1999, p. 174.
37 Theunissen 1999 (GrN-5574, 2665 ± 80 (wandpaal huis), GrN-5351, 2565 ± 100 (negenpalige

spieker), GrN-5573 2390 ± 65 (staander huis) en GrN-5352, 2150 ± 90 (knuppelweg) en De
Jong 1970-71 (cerealia-piek, GrN-5218  2260 ± 30 BP).

38 Berendsen & Stouthamer 2001 ( GrN-8708 2220 ± 35).
39 Berendsen & Stouthamer 2001 ( GrN-8707 1950 ± 30).



4 Vooronderzoek

(beknopt archeologisch kader)

4.1 Inleiding

De plaatsnaam ‘Zijderveld’ is onlosmakelijk verbonden met de Nederlandse
prehistorische archeologie. In 1965 werd in de boomgaard aansluitend aan
het huidige onderzoeksgebied voor de eerste maal in Midden- en Zuid-
Nederland bewoningssporen uit de midden-bronstijd, tezamen met aarde-
werk en botten gevonden.  De toenmalige onderzoekers waren de heren
H.A. de Kok en H. den Besten van de Heemkundevereniging ‘Lek-  en
Merwestreek’, die enkele proefputjes groeven in de boomgaard langs een
bestaande zandwinningsplas die verder uitgebreid zou gaan worden.1 Eén
van deze proefputjes bleek later te zijn aangelegd in de zuid-westelijke
zijbeuk van een 32 m lange boerderij uit de midden-bronstijd (1800-1050 v.
Chr.) en bevatte in totaal bijna drie kilo aan aardewerk, bot, steen en
verbrande klei.2 De hierop volgende opgravingcampagnes leverden
Zijderveld zijn archeologische bekendheid op (zie hieronder). In dit hoofd-
stuk worden enkele relevante vindplaatsen in de omgeving van Zijderveld
uit de brons- en ijzertijd gepresenteerd.

4.2 De bronstijd 

Naar aanleiding van het hierboven genoemde vondstmateriaal uit de proef-
putten, besloot de ROB om voorafgaand aan de uitbreiding van de zandwin-
nings-plas het terrein op te graven.3 Hierbij werd een 32 meter lange
boerderijplattegrond uit de midden-bronstijd aangetroffen, samen met ande-
re erf-structuren zoals spiekers (agrarische opslaggebouwtjes), greppels en
hekwerken (zie figuur 4.1).4
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Figuur 4.1
Resultaten ROB opgraving Zijderveld, inzet

kleiner sleuven t.o.v. opgraving: uit

Theunissen 1999



De boerderijplattegrond is drieschepig, hoewel enkele paalsporen op de
centrale as werden aangetroffen (zie figuur 4.2). Het is niet duidelijk waar
deze precies toe dienden, maar de mogelijkheid wordt geopperd dat ze een
zoldering ondersteunden. Een redelijk aantal van de paalsporen lijkt
‘verdubbeld’ te zijn, hetgeen eveneens op een zoldering zou kunnen wijzen.
Het feit dat de noordelijke wand (aangetroffen in 1966) niet aansluit op het
zuidelijke deel van de huisplattegrond (opgegraven in 1971), is hoogstwaar-
schijnlijk het gevolg van meetfouten destijds. 

Om de plattegrond heen clusteren een groot aantal (39) bijgebouwtjes.
Helaas is niet duidelijk of deze alle uit de midden-bronstijd dateren. Deze
locatie is ook gedurende de ijzertijd gebruikt voor bewoning (zie paragraaf
4.3 hieronder). Een aantal bijgebouwen is op dezelfde plaats aangelegd als
(eerdere of latere) hekwerken, zodat een gelijktijdigheid uitgesloten moet
worden. Twee negenpalige bijgebouwen zijn door middel van de 14C-metho-
de gedateerd, waarbij één uit de midden-bronstijd en een ander uit de vroe-
ge ijzertijd blijkt te dateren. 

De hekwerken lijken enkele prehistorische huisplaatsen te omgeven, hoewel
andere tot in het komgebied doorlopen. Het is niet overal duidelijk wat de
rol van ieder hekwerk is en wat de vorm en aard is van de terreinen die door
de hekken worden omgeven. De hekwerken kunnen verder voor een deel uit
de ijzertijdfase dateren. Op basis van het opgegraven gedeelte wordt een
vorm van landschapsinrichting door middel van hekwerken vermoed, die
echter wegens de geringe grootte van het opgegraven gebied niet volledig
begrepen kan worden. Mogelijk kunnen op basis van de vormen en meer-
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Figuur 4.2
De midden-bronstijd huisplattegrond van

Zijderveld: uit Theunissen 1999.

1 Theunissen 1999, p. 156.
2 Theunissen 1999, p. 162, noot 115.
3 Het eerste deel van deze paragraaf is volledig gebaseerd op Theunissen 1999, p. 156-185.
4 Archis waarnemingsnummer 26203, Hulst 1975, Hulst 1991, Theunissen 1999.



fasigheid van de hekwerken nog enkele andere (gelijktijdige?) huisplaatsen
worden verondersteld. 

De aanwezigheid van rundvee aan de randen van de huisplaatsen werd geïl-
lustreerd door runderhoefindrukken in het noordwestelijke deel van de
opgraving. De analyses van het botmateriaal en de ondernomen palynologi-
sche studies wijzen op een gemeenschap die voor haar voedsel vertrouwde
op een combinatie van veeteelt en akkerbouw.5

Ook van andere plaatsen in de omgeving van Zijderveld nemen we aan dat
er soortgelijke gemeenschappen aanwezig waren (zie figuur 4.3). De resten
van deze gemeenschappen zijn echter niet even grootschalig onderzocht als
die te Zijderveld. 

Een proefput die in 1965 door de heren De Kok, Den Besten en Van der
Beemt in een meander van de Zijderveldse stroomrug bij de ‘Mariahoeve’ in
de polder bij Overboeicop werd aangelegd, leverde veel leem en enkele
scherven midden-bronstijdaardewerk op.6 Ook een proefput 600 m meer
zuidelijk (op het terrein van Dhr. Wink) levert op 40-85 cm diepte een laag
op met daarin midden-bronstijdscherven.7 Circa twee kilometer verder
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Figuur 4.3
Overzicht van bronstijd vindplaatsen in de

directe omgeving van de vindplaatsen



westelijk op de Zijderveldse stroomgordel werd ten tijde van een bezoek van
R.S. Hulst van de ROB een put van 0.6 bij 3 m gegraven in het weiland van
de heer Den Besten sr. Op circa 30 tot 50 cm onder het maaiveld bevond
zich een donkergrijze cultuurlaag van 15-20 cm dik. Deze bewoningslaag
bevatte verschillende materiaalcategorieën, maar met name aardewerk uit de
midden-bronstijd.8 Verder zijn op vijf kilometer afstand op de ‘Schoon-
rewoerdse donk’ te Leerdam door dhr. H. den Besten en later dhr. L.P.
Louwe Kooijmans testputten gegraven die wat vuursteen en Vlaardingen-,
brons- (‘Drakenstein’) en ijzertijdaardewerk hebben opgeleverd.9 Circa 2.5
kilometer ten zuidoosten van Zijderveld werd in 1966 bij een depressie
(doorbraakgeul?) in de Schoonrewoerdse stroomrug (Culemborg-Rietveld-
seweg/Den Heuvel) aan weerszijden van de geul in totaal 0.3 hectare opge-
graven. Hierbij werden een negenpalige spieker en twee mogelijke andere
spiekers uit de ijzertijd en een niet nauwkeurig gedateerde huisplattegrond
(waarschijnlijk drieschepig, minimaal 20 m lang, vermoedelijk bronstijd)
herkend. In de geul werden onder andere twee wikkeldraadscherven en
enkele midden-bronstijdscherven aangetroffen.10 Tijdens veldkartering door
de ROB werd in 1971 één midden-Bronstijdscherf onderin een laklaag te
Culemborg-Voorkoop aangetroffen.11 Een proefput die in 1998 door Dhr. T.
Koorevaar in de woonheuvel ‘De Hoogt’ (Zijderveld, ter hoogte van de
Zijderveldseweg 24) werd gegraven leverde een laag met laatmiddeleeuws
aardewerk (samen met wat prehistorisch materiaal) en een laag met kwarts-
gemagerd (vermoedelijk verspoeld en vertrapt midden-bronstijd materiaal)
aardewerk op.12 Veldkartering in 1998 door archeologisch adviesbureau
RAAP bij de op- en afritten van de A2 te Culemborg (op circa 2 km afstand
van Zijderveld) leverde onder andere enkele fragmenten vuursteen (zeven
afslagen en een kern) die mogelijk uit het neolithicum dateren. Tijdens
dezelfde kartering werden ook dertien fragmenten kwartsgemagerd aarde-
werk opgeraapt.13 Een van de weinige restanten van activiteiten in de late
bronstijd is de 25 cm lange bronzen lanspunt van Vianen-Middelwaard.14
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5 Clason 1977 en 1999. Theunissen 1999, p. 177-180, Van Zeist 1968 en De Jong 1970-71.
6 Archis waarnemingsnummer 26097, Louwe Kooijmans 1974, p. 370, nr. 81, Arnoldussen

2000, inventarisnummer 94. Gelegen op ca. 2.5 km van het huidige onderzoeksgebied.
7 Archis waarnemingsnummer 26098, Louwe Kooijmans 1974, p. 370, nr. 82, Arnoldussen

2000, inventarisnummer 95.
8 Archis waarnemingsnummer 26092, Louwe Kooijmans 1974, p. 370, nr. 80, Arnoldussen

2000, inventarisnummer 93.
9 Louwe Kooijmans 1974, p. 371-372, nr. 92, Kok 1965, p 122 (12), Arnoldussen 2000,

inventarisnummers 6 en 7.
10 Arnoldussen 2000, inventarisnummer 18 en Louwe Kooijmans 1966. De ijzertijd component

is bekend als Archis waarnemingsnummer 11644.
11 Circa 7.5 km afstand van Zijderveld. Archis waarnemingsnummer 7182, Arnoldussen 2000

inventarisnummer 83.
12 Archis waarnemingsnummer 37938. Waarschijnlijk is dat materiaal van een nabijgelegen

nederzetting (hoger op de Zijderveldse stroomrug?) afkomstig. Arnoldussen 2000,
inventarisnummer 42.

13 Haarhuis 1998 en Archis waarnemingsnummer 45298. Archis waarnemingsnummer 26096
heeft ook steengruis (en potgruis) gemagerd aardewerk opgeleverd dat door Prof. P.J.R.
Modderman als neolithisch of bronstijd is gedateerd. Door deze onzekere datering wordt de
vindplaats hier echter verder niet behandeld (Louwe Kooijmans 1974, p. 370, nr. 79, Pons
1961 en Arnoldussen 2000, inventarisnummer 36. Archis waarnemingsnummer 45178,
44970 en 44974 betreft een door RAAP in diverse plangebieden om Culemborg gekarteerde
archeologische lagen of (onzeker gedateerde) vondsten uit het neolithicum of de (vroege)
bronstijd.

14 Archis waarnemingsnummer 7971. 



Voor een overzicht van bronstijdvindplaatsen in de verdere omgeving wordt
verwezen naar Arnoldussen 2000.15 Het aantal en de diversiteit van de
bovenbeschreven meldingen maakt aannemelijk dat dit gedeelte van het
rivierengebied in de bronstijd redelijk dicht bewoond moet zijn geweest.

4.3 De ijzertijd

De ROB opgravingen te Zijderveld uit de jaren ’60 en ’70 hebben eveneens
sporen van bewoning uit de ijzertijd opgeleverd. Het meest aansprekend is
de 15 m lange vierschepige huisplattegrond die hieronder (figuur 4.4) is
afgebeeld.

De plattegrond is door middel van twee 14C dateringen in de vroege ijzertijd
gedateerd, waarbij het geassocieerde aardewerk met name op bewoning aan
het eind van de vroege ijzertijd lijkt te wijzen.16 Bij deze plattegrond behoor-
den vermoedelijk enkele bijgebouwen. Een ten zuiden van dit huis gelegen
negenpalige spieker is 14C gedateerd tussen ca. 900 en 400 v Chr. Het is
niet duidelijk welke andere sporen of structuren mogelijk tot deze fase
hebben behoord. Het lijkt wel zo te zijn dat in ieder geval in de late ijzertijd
het terrein nog steeds, of weer, in gebruik is geweest. Een weg gemaakt van
takhout is door middel van 14C gedateerd in de late ijzertijd.17 Ook kon een
monster uit de restgeul waarin een piek in de Cerealia werd waargenomen
in de late ijzertijd (400-200 v. Chr.) worden gedateerd.18
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Figuur 4.4
De vroege ijzertijd plattegrond van Zijderveld:

uit Theunissen 1999.

15 Zie ook Archis waarnemingsnummers 26071, 44552, 44553, 26198, 26089, 45179, 45180.
16 Theunissen 1999, p. 162.



Ook op andere plaatsen in de directe omgeving zijn vindplaatsen uit de
ijzertijd bekend (zie figuur 4.5). Vijf kilometer ten noordwesten van
Zijderveld werd in een proefput van AWN leden op de ‘Autenase Donk’
buiten fragmenten neolithisch of midden-bronstijd aardewerk enkele scher-
ven ijzertijd aardewerk aangetroffen.19 De ijzertijdsporen van Culemborg-
Rietveldseweg/Den Heuvel zijn hierboven bij de bronstijd al besproken.
Twee onder supervisie van dhr. H.A. de Kok in 1965 gegraven proefputten
van een vierkante meter te Weverwijk leverden diverse botresten en met
ronde indrukken versierd, onversierd en besmeten aardewerk uit de ijzertijd
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Figuur 4.5
Overzicht van ijzertijd vindplaatsen in de

directe omgeving van de vindplaatsen

17 GrN-5352, 2150 ± 90, (ca. 392 – 4 v. Chr.). Een aangetroffen bijlsteel van elzenhout net ten
zuiden van de ijzertijdplattegrond dateert mogelijk ook uit de (vroege) ijzertijd (Theunissen
1999, 176-177).

18 GrN-5218 2260 ± 40. In Theunissen 1999, p. 159 wordt dit gekalibreerd als 900-400 BC.
19 Archis waarnemingsnummer 26096, Louwe Kooijmans 1974, p. 370, nr. 79, Arnoldussen

2000, inventarisnummer 36.



op.20 Mogelijk is in de nabijheid van de kerk te Vianen eveneens bewoning
uit de ijzertijd te verwachten. Grond die hiervandaan bij de familie
Breedveld te Brandwijk werd gestort bevatte diverse scherven uit de late
ijzertijd (of de Romeinse tijd).21 Veldkartering van de ROB in 1971 leverde
bij Culemborg-Voorkoop 27 fragmenten (late?) ijzertijd aardewerk op.22

Door leden van de AWN werden (in slootkanten langs de provinciale weg ?)
te Culemborg-Lanxmeer in 1978 meer dan honderd fragmenten midden-
ijzertijd aardewerk aangetroffen. Het is helaas niet duidelijk wat de context
van deze vondsten is.23
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20 Archis waarnemingsnummer 24897 en 24898, Louwe Kooijmans 1974, p. 371, nr. 91.
21 Archis waarnemingsnummer 26085, Louwe Kooijmans 1974, p. 370, nr. 76.
22 Archis waarnemingsnummer 7179.
23 Archis waarnemingsnummer 3512 en 6908. Zie ook Archis waarnemingsnummers 6907,

8633, 7180, 38050, 44973, 45114, 45298.
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5 Resultaten van het archeologisch onderzoek

5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het archeologisch onderzoek
gepresenteerd. Hierbij wordt de indeling van het onderzoeksterrein in de
vindplaatsen 12, 13 en 14 aangehouden.1 Aan het eind van dit hoofdstuk
worden de archeologische resultaten per vindplaats geïnterpreteerd en de
relatie van de vindplaatsen met het landschap besproken.

5.2 Vindplaats 12

Vindplaats 12 is onderzocht door twee noordwest-zuidoost georiënteerde
proefputten aan te leggen. De afstand tussen de putten bedraagt 25 meter,
waarbij de middellijn van de meest noordwestelijke put (put 8) 2 meter
meer zuidoostelijk is gelegen dan die van put 7 in het zuidoosten.2

5.2.1 Put 7
Put 7 is 35 meter lang en 4 m breed. De bodemopbouw ter plaatse bestaat
uit een circa 30 cm dikke bouwvoor, waaronder een 20-30 cm dikke laag
grijsbruine tot bruine grijze lichte klei (oeverafzetting) zichtbaar is. De
onderste 10 cm van deze laag is vaak wat meer geel of geelbruin gevlekt
door ijzeroxidatie. Hieronder is een vegetatieniveau zichtbaar, dat in het
noordwesten wat dikker is (17 cm) dan in de rest van de put (ca 11 cm). Deze
vegetatiehorizont heeft zich gevormd in oeverafzettingen bestaande uit lich-
te klei. Antropogene sporen werden pas zichtbaar na het verwijderen van
deze vegetatieband. De sporen doorsnijden de onderliggende grijze
(kom)klei met oranje ijzervlekjes. In het noordwesten komt over een lengte
van 5 m op circa 10 cm onder het sporenvlak een tweede, 5 cm dikke en iets
minder goed ontwikkelde vegetatiehorizont voor. Deze wigt naar het zuid-
oosten toe uit tegen de bovenste vegetatiehorizont.

In totaal zijn in deze put 32 grondsporen aangetroffen die vermoedelijk
antropogeen zijn (zie figuur 5.1). In het noordwestelijke deel komt een groot
aantal staaksporen voor. De sporen zijn grijs van kleur en hebben een
diameter tussen de 5 en 15 cm. Binnen deze verzameling staakgaten zijn
enkele mogelijke palenrijen herkend. Spoor 7.1 is een palenrij bestaande uit
vier staakgaten. Er is weinig regelmaat in de plaatsing van de palen te
vinden (onderlinge afstanden van 0,6 tot 1,6 m). Toch moet de mogelijkheid
open gehouden worden dat deze paalgaten de restanten van een noord-zuid
georiënteerd hekwerk representeren waarvan niet alle paalsporen bewaard
zijn gebleven. Spoor 7.2 is een noordoost-zuidwest georiënteerde palenrij
van drie staakgaten die op 80 cm onderlinge afstand staan. Mogelijk kan
deze palenrij naar het zuidwesten toe nog met twee staakgaten worden
uitgebreid, maar deze zijn niet al tijdens het veldwerk aan deze palenrij

1 De term vindplaats wordt hier uitsluitend in geografische/administratieve zin gebruikt.
2 Dit is de plaatsing van de putten conform het PVE, de achterliggende motieven zijn

onduidelijk.



toegewezen. Spoor 7.3 is een palenrij van staakgaten die redelijk regelmatig
op 70-80 cm onderlinge afstand lijken te zijn geplaatst geweest. Spoor drie
loopt redelijk recht naar het noorden toe, maar buigt uiteindelijk iets naar
het noordwesten toe af. Spoor 7.4 is een palenrij die parallel (op 40 cm
afstand) aan het zuiden van spoor 7.3 lijkt te lopen en bestaat uit vier, op
60-70 cm onderlinge afstand geplaatste staakgaten. 

Verder naar het zuidoosten komt een 6 m lange vrijwel sporenvrije zone
voor. Hoewel het vlak hier iets hoger ligt (zie figuur 5.2), werden in de
profielen geen aanwijzingen gevonden voor erosie van een eventueel
sporenvlak. In het hierop volgende lagere deel komen een aantal paalsporen
(sporen 7.6, 7.8 t/m 7.12) en een vermoedelijke waterput voor. De paal-
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Figuur 5.1
Sleuf 7, sporen met spoornummer

Figuur 5.2
Hoogte van het sporenvlak in meters NAP



sporen zijn niet onderzocht, maar de vulling doet denken aan die van spoor
7.7 (zie hieronder) en de vermoedelijk prehistorische paalsporen met spoor-
nummers 7.20 t/m 7.30. Spoor 7.7 is slechts gedeeltelijk onderzocht. In het
vlak was dit spoor duidelijk zichtbaar als een scherp begrensde cirkel van
1,6 m diameter bestaande uit donkergrijze klei met veel houtskoolspikkels
aan de rand. De vulling bevatte verder redelijk wat leemspikkels. Dit spoor
lijkt een oudere, vrijwel oost-west georiënteerde palenrij (spoor 7.5) te door-
snijden. Deze palenrij is waarschijnlijk de neerslag van een enkel gesteld
hekwerk waarvan de staken op 45-50 cm onderlinge afstand waren
geplaatst.3

Spoor 7.7 is onderzocht door middel van het aan twee zijden van een 20 cm
brede profieldam handmatig verdiepen van het vlak (zie figuur 5.3). Hierbij

zijn diverse fragmenten midden-
bronstijdaardewerk en botresten
van rund aangetroffen.4

Vanwege het non-destructieve
karakter van het onderzoek is de
profieldam niet geslecht en zijn
de vlakken niet dieper aangelegd
dan 40 cm. Op deze diepte
werden twee paalkuilen zicht-
baar (sporen 7.31 en 7.32) die
qua vulling niet te onderschei-
den zijn van spoor 7.7. De dia-
meter van deze paalkuilen is 40
tot 50 cm, met een resterende
diepte van 10 cm. Om de aard
van spoor 7.7 toch vast te kun-
nen stellen is een edelmanbo-
ring gezet in het noordoostelijke
deel (segment 2). Deze boring is
ten behoeve van de kwalitatieve
analyse van de botanische resten
per traject van 20 cm bemon-
sterd en geanalyseerd (zie para-
graaf 6.3). De vulling vanaf het
vlak bestaat uit een 70 cm lang
traject van venige klei met veel
plantenresten, incidenteel een
leem en houtskoolspikkel en
soms grotere stukken hout.
Hierna volgt 70 cm spoorvulling
bestaande uit veen, of zeer

venige klei. Op 1,4 m beneden het vlak eindigt deze vulling op een matrix
van grof, grijs zand. Vermoedelijk hebben we hier te maken met een water-
put. De twee aansluitende paalsporen kunnen deel hebben uitgemaakt van
een bovenbouw bij de waterput waarmee het water geput kon worden.
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Figuur 5.3
Spoor 7.7 in coupe en vlak 3

3 Voor het onderscheid tussen enkel en dubbel gestelde hekwerken (en hun mogelijke
interpretaties) zie Theunissen 1999, p. 167-169.

4 Zie hoofdstuk 6.1 en 6.4



Tijdens het onderzoeken van spoor 7.7 is een klein fragment van elzenhout
opgeboord.5 Dit fragment is opgestuurd naar Kiel voor 14C-onderzoek.6 Het
paaltje heeft een ouderdom in 14C-jaren van 3174 ± 25 BP. Dit komt neer op
een gecalibreerde ouderdom van 1433 v Chr.7 Hiermee kan dit spoor in de
gevorderde fase van de midden-bronstijd worden gedateerd (1500-1100 v
Chr).

Verder naar het zuidoosten toe komen enkele grillig gevormde sporen voor
(7.13, 7.14, 7. 16 en 7.17) die op basis van hun vorm en vage begrenzing
eerder bodemvorming dan antropogene activiteiten lijken te weerspiegelen.
Ook de sporen 7.6, 7.18 en 7.19 dienen als groep apart besproken te worden.
Deze sporen vielen op door hun ‘hoekige’ vorm in het vlak en de sterk grof
gevlekte vulling. Eén van deze sporen is onderzocht (spoor 7.19, figuur 5.4)
en leverde buiten een drietal kruimels sterk verweerd prehistorisch aarde-
werk één fragment roodbakkend geglazuurd aardewerk op. Er moet dus
rekening gehouden worden met het feit dat ook de andere sporen uit deze
groep een meer recente datering kunnen hebben.

In de paalsporen aan het zuidoostelijke einde van put 7 (sporen 7.20 t/m
7.30) werd aanvankelijk een vierpalige constructie van 2 x 2,3 m herkend.
Drie paalsporen hiervan werden met de guts onderzocht en leverden een te
sterk wisselende spoordiepte (5 tot 30 cm) op om een betrouwbare structuur
te kunnen vormen. Het is echter zeker niet ondenkbaar dat enkele van de
diepere paalsporen (sporen 7.21; 35 cm, 7.23; 30 cm en 7.30; 30 cm) tot
prehistorische constructies hebben behoord, die zich dan vermoedelijk
grotendeels buiten de proefputten bevinden. Binnen de in het zuidoostelijke
einde van de put herkende staakgaten kon geen patroon worden herkend
dat een interpretatie als hekwerk rechtvaardigt. 

5.2.2 Put 8
Put 8 is 25 meter lang en eveneens 4 m breed. Het bovenste deel van de
bodemopbouw is vergelijkbaar met die van put 7. Onder een 30-35 cm dikke
bouwvoor is een 15 tot 20 cm dikke laag lichte, grijze tot grijsbruine klei
zichtbaar. De onderkant van deze laag is vaak weer wat meer geel of geel-
bruin gevlekt door oxidatie-processen. Hieronder is een vegetatieniveau
zichtbaar, dat 20-25 cm dik is. In het midden van de put is te zien dat deze
vegetatieband waarschijnlijk uit twee tegen elkaar aanwiggende vegetatieni-
veaus bestaat. Een profiel halverwege de put toont namelijk aan de onderzij-
de van de (bovenste) vegetatieband een pakket (ca. 10-12 cm) grijze lichte
klei met ijzeroxidatievlekjes, waaronder een tweede (slecht ontwikkelde)
maximaal 5 cm dikke vegetatieband zichtbaar is. Vermoedelijk wigt dit
onderste niveau aan zuidoost en noordwest kant uit tegen het bovenste
vegetatieniveau. De antropogene sporen zijn zichtbaar aan de onderkant van
de vegetatiehorizonten. 
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Figuur 5.4
Spoor 7.19 in coupe

5 Determinatie C. Vermeeren (BIAX).
6 Leibniz Labor für Altersbestimmung und Isotopenforschung Christian-Albrechts-Universität

Kiel (BRD): KIA21028 V 00032 MHT-7-1-7.
7 Calibratie volgens CALIB rev 4.3 (Dataset 2): Stuiver et al. In Radiocarbon 40 (1998), 1041-

1083. De trajecten zijn volgens de 1 sigma 1492-1478 (waarschijnlijkheid 16,4%) en 1454-1412
(waarschijnlijkheid 51,9%) v Chr. Volgens 2 sigma zijn de trajecten 1513-1506
(waarschijnlijkheid 2,9%) en 1505-1408 (waarschijnlijkheid 92,5%) v Chr.



In het zuidoosten van put 8 is over een strook van tien meter veen aange-
troffen (zie figuur 5.5). Dit veen bevindt zich direct onder de vegetatiehori-
zont. Dit is de venige opvulling van de restgeul (zie hoofdstuk 3) die lateraal
na 10 m overgaat in grijze tot lichtgrijze lichte klei met donkergrijze vlekjes
en lichtere oxidatie vlekjes. Op circa 15 m werd een rond spoor (8.1, figuur
5.6) met een diameter van 80 cm aangetroffen. Dit spoor is gecoupeerd en
bleek 45 cm diep en in doorsnede vrij rechthoekig van vorm. 

Tijdens het couperen werden in totaal 23 fragmenten (55.7 gram) bot aange-
troffen, waaronder een groot deel van een metacarpus van een rund.8

Verder werd één zeer klein fragment prehistorisch aardewerk en wat plant-
aardig materiaal aangetroffen. Dit betrof wat houtskool, wortel en schors-
resten van niet gedetermineerde boomsoorten en vier zaden van de tot de
moerasplanten gerekende Sparganium erectum (grote egelskop, figuur 5.7). 

Het tweede spoor in deze put (spoor 8.2) is slechts door middel van een
gutsboring onderzocht en bleek 20 cm diep te zijn. 

5.3 Vindplaats 13

Vindplaats 13 ligt ten zuidwesten van de A2, 150 m meer noordwestelijk van
vindplaats 12. Om deze vindplaats te onderzoeken is parallel aan de oriënta-
tie van het kavel een 4 m brede en 25 m lange proefput aangelegd. Uit de
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Figuur 5.5
Sleuf 8, sporen met spoornummer

Figuur 5.6 (onder)
Spoor 8.1 in coupe

Figuur 5.7
Grote Egelskop

8 Zie paragraaf 6.4. Distale epifyse, dex.



bestudering van de profielen blijkt dat hier slechts één vegetatieniveau (ca.
8-18 cm dik) voorkomt. Dit bevindt zich op 70-80 cm onder het huidige
maaiveld. De bouwvoor is hier soms vrij dik en mogelijk wat opgehoogd (tot
45 cm) en er lijken (sub-)recente greppels voor te komen die dan wel uit de
laag lichte klei (grijs tot grijsbruin, 25 cm dik) onder de bouwvoor lijken te
komen, dan wel hier nauwelijks van te onderscheiden zijn. Deze greppels
doorsnijden in ieder geval de meer geoxideerde ondergrens van de laag licht
grijze tot grijsbruine klei, de hieronder liggende vegetatiehorizont en de
vlekkige grijze klei waarin het sporenvlak is aangelegd. Het sporenvlak loopt
vanaf het zuidoosten (+ 0,25 m NAP) iets naar het noordwesten toe af
( -0,05 m NAP). Naar het zuiden toe lijkt er een stijging zichtbaar in het
verloop van het zand in de ondergrond (zie hoofdstuk 3), naar het midden
van de Zijderveldse stroomrug toe.

Vrijwel alle in put 9 aangetroffen sporen betreffen staakgaten van donker-
grijze klei met een diameter van 5 cm. Alleen aan de lange zijde van de
zuidwesthoek werd een (rand van een?) groter spoor ontdekt (spoor 9.1, ca.
50 cm diameter). Het is echter niet duidelijk wat de aard van dit spoor is. In
de vele staakgaten werden vier mogelijke hekwerken (palenrijen) herkend.
Drie daarvan (sporen 9. 2, 9.4 en 9.5) zijn opgebouwd uit enkel gestelde
staken met een onderlinge afstand van 40 tot 45 cm.9 De palenrij met
spoornummer 9.2 is over een lengte van 8,5 meter OZO-WNW te volgen in
het noordelijke deel van put 9. De palenrij met spoornummer 9.5 loopt vrij-
wel noord-zuid door de put. Opmerkelijker is de loop van het hek met
spoornummer 9.4 aan de zuidkant halverwege put 9. De kromming van dit
hekwerk wekt de suggestie dat er een terrein ten zuiden van put 9 begrensd
wordt. Het is mogelijk dat hier, centraal gelegen op de Zijderveldse stroom-
gordelafzettingen, meer (bewonings?)sporen te verwachten zijn.10 Er is één
mogelijk dubbelgesteld hekwerk aangetroffen (spoor 9.6). Dit hek lijkt min
of meer OZO-WNW te lopen, maar is niet volstrekt recht. Ook de afstand
tussen de paren van twee (op 10 cm onderlinge afstand geplaatste) palen
varieert sterk (0,7 tot 2,2 m). Mogelijk kijken we naar de slecht geconser-
veerde restanten van een meerfasig dubbelgesteld hek, in plaats van een
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Figuur 5.8
Sleuf 9, sporen met spoornummer

9 Spoor 9.7 is een ‘palenrij’ bestaande uit drie staken en wordt daarom niet hier in meer detail
besproken.

10 Op 30 m ten zuidwesten van put 9 komt zand voor vanaf 0,1 m + NAP. Mond. Med. W. van
Zijverden.



zeer onregelmatig éénfasig hek.Naar het noorden toe lijken zich enkel
komafzettingen te bevinden. Dat dit vermoedelijk weidegebieden waren
wordt geïllustreerd door het aantreffen van runderhoefindrukken tegen de
noordelijke putwand (zie figuur 5.9). Het oude oppervlak was daar ter plaat-
se iets lager (ca. 20 cm), zodat in deze depressie een dikkere laag bodemvor-
ming kon ontstaan. In deze meer donkergrijze zone zijn niet alle
hoefindrukken goed herkenbaar.

5.4 Vindplaats 14

Vindplaats 14 is gelegen aan de noordoostelijke zijde van de A2 en is om
praktische redenen gesplitst in vindplaats 14-West (gelegen op kavel 344) en
14-Oost (kavel 298). Het tussenliggende bebouwde kavel (perceel 299) dien-
de door middel van megaboringen te worden gewaardeerd.11

5.4.1 Put 1 (14-west)
Op vindplaats 14-West is één 4 meter brede en 49 m lange proefput aange-
legd. De bodemopbouw ter plaatse is door middel van vier profielen aan de
noordelijke lange zijde bestudeerd. De twee meest westelijke profielen
tonen een redelijk standaard profielopbouw. Onder een 35 tot 40 cm dikke
bouwvoor is een 15-20 cm dikke laag grijsbruine (zware) klei zichtbaar. Deze
vertoont soms onderin wat meer kleine gele (ijzeroxidatie) vlekjes. Hier-
onder is een 5-10 cm dikke, donker grijze meer zandige vegetatiehorizont
zichtbaar, gevormd in een 20 cm dik pakket van bruingrijze zandige, iets
humusrijke klei. Hieronder bevindt zich, in matig zware tot matig zware
zandige klei een tweede (10-15 cm dik) vegetatieniveau. Het sporenvlak is
aangelegd in de onderkant van dit vegetatieniveau. De twee meer oostelijke
profielen kennen niet een dergelijke onderverdeling in twee vegetatienive-
aus. Hier lijken de twee vegetatieniveaus tegen elkaar te lopen, zodat een
25 tot 30 cm dikke meer donkere band zich aftekent in de profielen.
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Figuur 5.9
Hoefindruk in put 9

Figuur 5.10
Sleuf 1, sporen met spoornummer

11 Zie 3.3.2.



In totaal zijn 18 mogelijke antropogene sporen herkend (zie figuur 5.10), die
zijn onder te verdelen in een aantal groepen.12 Ten eerste komen verspreid
over de gehele put kleine (diameter 5-10 cm) donker grijze verkleuringen
voor. De meerderheid hiervan kan als sporen van staakgaten worden geïn-
terpreteerd. Slechts op drie plaatsen was een zodanige regelmaat in de plaat-
sing van de staakgaten te ontdekken dat gedacht mag worden aan een
interpretatie als hekwerk. In het midden van de put kruisen twee hekwerken
elkaar. Spoor 1.13 is een palenrij bestaande uit vier, op 65-70 cm onderlinge
afstand geplaatste staken die grofweg noord-zuid loopt. Eén van de staakspo-
ren is driehoekig in doorsnede. Mogelijk werden de ronde paaltjes langs
drie zijden aangepunt. Spoor 1.13 wordt halverwege gekruist door het zuid-
west-noordoost georiënteerde hek met spoornummer 1.18. Dit hek is moge-
lijk dubbelgesteld, waarbij om de 1,1-1,2 m twee staken op 10 cm onderlinge
afstand de grond in werden gedreven.13 Spoor 1.15 is de over de grootste
lengte bewaard gebleven palenrij: tien staken zijn vrijwel in een rechte lijn
van bijna 6.5 meter te volgen. De resterende diepte van de staaksporen
wisselt. Drie staaksporen zijn gecoupeerd (zie figuur 5.11), waarbij de diepte
tussen de 5 en 15 cm lag. Waarschijnlijk behoort de palenrij spoor 1.15 tot de
(serie van) hekwerken die de ca. 45 m meer oostelijk gelegen door de ROB
opgegraven midden-bronstijdhuisplaats omgeven.

Halverwege de put stak uit de noordelijke profielwand een ovaal spoor (1.10)
van minimaal 2 m diameter. Een gutsboring toonde aan dat het spoor nog
zeker tot 60 cm onder het archeologisch vlak doorloopt. Tijdens de uitwer-
king is besloten een botanisch monster te laten onderzoeken.

Hierin werden onder andere eitjes
van de watervlo, zaden van de
Hippuris Vulgaris (lidsteng, zie
figuur 5.12) en Callitriche (sterrek-
roos) aangetroffen. Deze laatste
soorten wijzen op de aanwezigheid
van een natte plaats in het komge-
bied. Gezien de associatie met
runderhoef indrukken vlakbij kan
gedacht worden aan een interpreta-
tie als drenkkuil. Zonder het spoor
te couperen en beter te onderzoe-
ken is dit echter niet te bewijzen.
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Figuur 5.11
Sporen 1.11, 1.13, 1.17 in coupe

Figuur 5.12
Lidsteng



Circa 10 meter ten westen van de mogelijke drenkkuil werd een vrijwel oost-
west lopende 30-60 cm brede greppel aangetroffen. De greppel (spoor 1.4,
1.5 en 1.6) lijkt twee onderbrekingen te kennen.14 In dwarsdoorsnede was te
zien dat de greppel circa 20 cm diep is en onregelmatig tot komvormig van
doorsnede. In het nabijgelegen door de ROB opgegraven deel werden even-
eens greppels aangetroffen. Centraal gelegen in de (zuid)west kant van het
toenmalige opgravingsterrein komen twee duidelijke greppels voor. Eén hier
van is circa 80 cm breed en over een lengte van 30 meter te volgen. Deze
greppel lijkt, evenals een aantal enkel gestelde hekken, NNW-ZZO te lopen.
Theunissen neemt mede hierdoor aan dat deze greppel een ‘scheidende’
functie heeft gehad.15 Verder kwamen greppels voor rondom de huisplatte-
grond. Deze waren redelijk breed 1,5-2,5 m en dienden vermoedelijk aanvan-
kelijk om klei te winnen om de huiswand mee te bekleden, waarbij de
locatie van de greppel zo was gekozen dat deze het regenwater van het dak
opving. De in proefput 1 aangetroffen greppel heeft een identieke oriëntatie
als die rondom het huis van de opgraving Zijderveld. Er zijn echter te
weinig aanwijzingen om een gelijke functie te veronderstellen. 

Ten westen en oosten van de greppel komen enkele grotere (paal)sporen
voor. De diameter hiervan varieert tussen 20 en 60 cm. Aan de westzijde
zijn twee sporen onderzocht (sporen 1.2 en 1.3, figuur 5.13) die beide paal-
kuilen bleken te zijn. De resterende diepte bedroeg 26 tot 39 cm.16 Alle
gecoupeerde sporen in deze put bleken helaas vondstloos.

Resultaten van het archeologisch onderzoek 35

Figuur 5.13
Sporen 1.1, 1.2 en 1.3 in coupe

12 De spoornummers 1.11, 1.12, 1.14 en 1.16 bestaan dan wel uit dermate weinig, dan wel
dermate onregelmatig geplaatste staken dat deze hier niet besproken worden. In het veld
zijn deze soms op basis van hun ligging of vulling wel tot een palenrij gerekend.

13 De plaatsing van de staakparen is ietwat onregelmatig. Het is eveneens mogelijk dat dit een
tweefasig, op vrijwel identieke plaats aangelegd enkelgesteld hek betreft. Hiermee zou het
zowel in oriëntatie, als in aard, aansluiten bij het grootste hek (de noordoost hoek) dat de
midden-bronstijd huisplaats van Zijderveld omgeeft.

14 Door middel van een coupe haaks op de onderbreking kon vastgesteld worden dat er
daadwerkelijk sprake was van een ingraving en niet enkel van een minder diep ingegraven
deel (of te diep aangelegd vlak).

15 Theunissen 1999, p. 170. Over de datering wordt opgemerkt door Theunissen dat een
tweede (gelijksoortige) greppel door de vroege ijzertijdplattegrond wordt doorsneden. Deze
greppel verschilt nogal in aard en bestaat uit een 40 cm brede greppel die in een driekwart
gesloten ovaal van 3,6 bij 6.2 m lijkt te lopen. De greppel wordt voorlopig op basis van
associatie met de hekken in de midden-bronstijd gedateerd.

16 Spoor 1.1 is eveneens gecoupeerd en bleek 15 cm diep. Dit spoor is geïnterpreteerd als een
mogelijke paalkuil.



Tenslotte moet het voorkomen van runderhoefindrukken worden vermeld.
Over de verspreiding van de runderhoefindrukken valt weinig meer te
zeggen dan dat ze ten zuid(oost)en van spoor 1.15 niet meer voor lijken te
komen. Bij de ROB-opgraving ‘Zijderveld’ werden eveneens hoefindrukken
waargenomen in het ‘noordwestelijke’ deel van de opgraving, geassocieerd
met hekwerken. 

5.4.2 Put 2 (14 – oost)
Put 2 is de eerste van de in totaal vijf proefputten aangelegd op vindplaats
14-Oost. Deze put is 27 m lang, 4 m breed en noord-zuid georiënteerd. De
bodemopbouw is dermate vergelijkbaar met die van put 1 op 14-West dat
deze hier niet meer in detail behandeld wordt. Ook hier tonen zich twee
vegetatieniveaus (10-15 en 15-20 cm dik), in het zuiden gescheiden door een
15 cm dikke laag klei. Naar het noorden toe lijken de vegetatiebanden elkaar
te raken. Het sporenvlak is aangelegd in de onderkant van de onderste vege-
tatiehorizont.

In put 2 zijn 19 vermoedelijk antropogene sporen aangetroffen (zie figuur
5.14). Elf hiervan lijken kleine (5 cm diameter), donkergrijze staakgaten te
zijn die niet tot palenrijen konden worden gegroepeerd. Slechts één spoor is
door middel van een coupe onderzocht. Dit spoor bleek natuurlijk en is
daarom niet getekend.

In het noorden van put 2 komen enkele sporen voor die op basis van hun
vergelijkbare oriëntatie als eenheid besproken dienen te worden. Het betreft
een palenrij (op 40-60 cm onderlinge afstand, spoor 2.8), een mogelijke
palenrij vijf meter meer zuidelijk (sporen 2.5, 2.6 en 2.7) en een greppel
(spoor 2.4) van circa 50 cm breed die uit schopsteken lijkt te bestaan.
Honderd meter meer noordelijk, in het door de ROB opgegraven gedeelte,
komen enkel gestelde hekwerken met een overeenkomstige oriëntatie voor.
Mogelijk maken de palenrijen van put 2, samen met de overeenkomstig
georiënteerde hekken in het centrale oost-deel van de ROB opgraving deel
uit van één fase van landschapsinrichting. Greppels met een aard (grof
gevlekt, soms duidelijke schopsteken) of oriëntatie overeenkomstig met
spoor 2.4 zijn niet herkend bij de opgravingen van de jaren ’60 en ’70. 

5.4.3 Put 5 (14 – Oost)
Put 5 is 4 m breed, 25 m lang en circa 7,5 m ten zuiden van put 2 aange-
legd. De bodemopbouw toont twee vegetatiehorizonten, waarbij de dunne
(8-12 cm) bovenste vegetatieband door een drie centimeter dikke band
zonder bodemvorming van de onderliggende 20 cm dikke, meer donkergrij-
ze vegetatieband wordt gescheiden (zie figuur 5.15). 
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Figuur 5.14
Sleuf 2, sporen met spoornummer



Het noorden van deze put wordt gedomineerd door twee brede, waarschijn-
lijk sub-recente, greppels (sporen 5.4 en 5.5, zie figuur 5.16).17 Een van de
greppels (spoor 5.4) is op oude kadasterkaarten van het gebied nog herken-
baar als perceelgrens. Ten zuiden hiervan komen zestien staakgaten voor die
niet tot hekwerken te herleiden zijn. Een dubbelgesteld, ONO-WZW geori-
ënteerd hek doorsnijdt het zuidelijke deel van de put.18 In aard en oriëntatie
is dit hek vergelijkbaar met een aantal van de dubbelgestelde hekken in het
centrale deel van de ROB opgraving ‘Zijderveld’.19
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Figuur 5.15
Uitsnede van het profiel van put 5

Figuur 5.16
Sleuf 5, sporen met spoornummer

17 Ten zuiden en noorden van spoor 5.5 komen nog een vijftal staakgaten voor, waarin geen
hekwerk herkend kan worden.

18 Onderlinge afstand tussen gepaarde staakgaten 10-15 cm, afstand tussen de paren bedraagt
1,4 en 1,6 meter. Sporen 5.6, 5.7, 5.10, 5.11, 5.12 en 5.13.

19 Tevens werden bij de ROB opgraving ‘Zijderveld’ enkele enkelgestelde hekken aangetroffen
met een overeenkomstige oriëntatie. 



Het zuidelijke deel van put 5 heeft redelijk wat vondstmateriaal opgeleverd.
Tijdens de aanleg van het vlak is een ronde concentratie verbrande botspik-
kels van circa 60 cm diameter herkend (spoor 5.1). Tijdens het couperen
bleek dat er geen ingraving zichtbaar is en we waarschijnlijk te maken
hebben met een (ingetrapte) concentratie verbrande botspikkels. In totaal
zijn 130 fragmenten verbrand bot ( 7 gram) uit deze concentratie verzameld.
Buiten de concentratie botspikkels werden verder 14 scherfjes aardewerk
(14,6 gram, dunwandig met kwartsgruis gemagerd aardewerk, vermoedelijk
midden-bronstijd), brokjes houtskool (18 stuks, 0,9 gram) en diverse stuk-
ken natuursteen (92 stuks, 314,7 gram) verzameld. Hierbij zijn een aantal
waarschijnlijk verbande exemplaren aangetroffen en een brok van een
mogelijke slijpsteen, maar deze worden hier verder niet in detail besproken
(zie paragraaf 6.2). De diverse vondsten zijn waarschijnlijk vanaf de boven-
liggende vegetatiehorizont in de onderliggende klei getrapt.20

5.4.4 Put 6 (14 – Oost)
Deze 4 meter brede en 18 m lange proefput is circa 17,5 m ten zuiden van
put 5 aangelegd aan de oostkant van vindplaats 14-Oost. De bodemopbouw
verschilt niet noemenswaardig van die in proefput 5 (zie paragraaf 5.4.3, fig.
5.15 Profiel). Het enige vermeldenswaardige verschil is dat in het zuiden van
put 6 de bovenste laklaag niet gescheiden is van de onderliggende, zodat
één 20-25 cm dikke vegetatieband zichtbaar is, waaronder het sporenvlak is
aangelegd.

In deze put komt een groot aantal staaksporen voor, die tot twee verschillen-
de hekken gerekend worden. Spoor 6.3 is ONO-WZW georiënteerd en
bestaat uit op 45-50 cm uitéén gelegen staaksporen die de proefput door-
kruisen. De oriëntatie van spoor 6.3 is gelijk aan die van het dubbelgestelde
hekwerk in put 5 en de enkelgestelde hekwerken in put 2. Het 10 m lange
hekwerk met spoornummer 6.1 loopt NNW-ZZO door het zuidelijke deel
van de proefput (zie figuur 5.17). Ook bij dit hek zijn de staakjes vrij regel-
matig om de 50 cm in het vlak gedreven. 
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Figuur 5.17 (links)
Hekwerk in het vlak van sleuf 6

Figuur 5.18 (onder)
Spoor 6.2 in coupe

20 De vondsten bevinden zich niet in een verspoeld pakket. Mond. Med. G-J. Vis.
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Verder komt een drietal iets grotere (diameter 10 tot 40 cm) mogelijke paal-
sporen voor, waarvan er één (spoor 6.2) onderzocht is (zie figuur 5.18). Het
betreft een kuil of de onderkant van een paalkuil waarin geen vondstmateri-
aal werd aangetroffen. 

Het enige vondstmateriaal uit deze put betreft twee worst-oren van roodbak-
kend aardewerk en een uitgeknepen standvoet van witbakkend aardewerk
(vermoedelijk daterend uit de 16e eeuw) uit een verstoring in de noordwest
hoek van de put. 

5.4.5 Put 3 (14 – Oost)
Deze put van 49,5 meter bij 4 m breed is NW-ZO georiënteerd aangelegd
nabij de zuidwest grens van vindplaats 14-Oost. Het hieronder (zie figuur
5.19)weergegeven profiel toont de bodemopbouw ter plaatse.

De zuidoostelijke twintig meter bestaat uit veen, dat via lichte grijze klei met
zeer veel plantenresten overgaat in lichtgrijze gele klei (zie figuur 5.20). 

Aan de noordelijke randzone van de venige klei komen nog enkele onregel-
matige vlekken voor, die vermoedelijk geen antropogene sporen zijn.21 Wel
komen een aantal staaksporen en één mogelijk paalspoor (spoor 3.17) voor.
Het enige door middel van een coupe onderzochte spoor (spoor 3.14, figuur
5.21) bevindt zich in het midden van put 3 en wordt doorsneden door een
(sub-)recente sloot (spoor 3.13) waarlangs aan de zuidkant paaltjes stonden.22
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Figuur 5.20
Sleuf 3, sporen met spoornummer

v    v    v

     v    v    v

         v    v    v

             v    v    v

                 v    v

21 Sporen 3.1, 3.2, 3.6, 3.7, 3.11, 3.20, 3.21 en 3.23.
22 Mogelijk stonden ook aan de noordrand van spoor 3.13 paalsporen, zodat het hout

verzameld uit spoor 3.14 niet noodzakelijk bij dit spoor hoort.



Spoor 3.14 heeft een diameter gehad van minimaal 60 cm, is rechthoekig in
doorsnede en maximaal 36 cm diep. De spoorvulling is onderzocht en heeft
een tibia-fragment van een jong rund (7 fragmenten, 38 gram), een kwarts-
grindje, wat houtskool en wat ondetermineerbare plantenresten opgele-
verd.23 Tenslotte is één kruimel aardewerk (geïnterpreteerd als verbrande
klei) aangetroffen die het spoor enkel zeer voorzichtig als ‘prehistorisch’ kan
dateren.

In de noordwesthoek van put 3 werd tenslotte een grillig gevormde, grof
gevlekte zone ontdekt met veel plantenresten (‘spoor’ 3.24). Het is mogelijk
dat enkele van deze donkere vlekken indrukken van runderhoeven zijn. 

5.4.6 Put 4 (14 – Oost)
Put 4 is 39,5 m lang en 4 m breed. Deze put is in het verlengde van put 3,
maar 30 m meer zuidwestelijk aangelegd. De profielen tonen een bodemop-
bouw die nauwelijks afwijkt van het ‘normale’ profiel met twee, soms door
een dunne (dikte maximaal 3 cm) band klei zonder bodemvorming van
elkaar gescheiden vegetatiehorizonten. In het meest noordwestelijke profiel
zijn deze vegetatiebanden niet van elkaar te scheiden, zodat een meer
homogeen 36 cm dik pakket bodemvorming zichtbaar was. Het sporenvlak
(zie figuur 5.22) in het noorden van de put toont drie parallelle, min of meer
oost-west lopende greppels (sporen 4.12, 4.13 en 4.14). De ouderdom van
deze greppels is gezien het aantreffen van baksteen en roodbakkend aarde-
werk gering.

Tussen de greppels met spoornummers 4.12 en 4.13 en deels ten zuiden van
spoor 4.12 bevindt zich een groot aantal staaksporen. Het merendeel is niet
tot hekwerken te groeperen. Een uitzondering wordt gevormd door spoor
4.15, een enkel gesteld hekwerk bestaande uit op 35-40 cm afstand geplaat-
ste staken. De oriëntatie van dit hek is NNW-ZZO. In het door de ROB
opgegraven deel komen hekken met een overeenkomstige oriëntatie voor,
maar door de grote onderlinge afstand en de beperkte omvang en spreiding
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Figuur 5.21
Spoor 3.14 in coupe

waarschijnlijk subrecent

23 Onderzoek van de plantenresten leverde enkel nog wat houtskool, tientallen stukken
indetermineerbaar wortelhout en enkele (mogelijk recente) ei-cocons van de regenworm op.
Mond. Med. W. Kuijper, Faculteit der Archeologie.



van de proefputten is niet met zekerheid op te maken of dit hekwerk (spoor
4.15) aansluit bij één van de eerder opgegraven hekwerken. Het zuidooste-
lijk deel van put 4 heeft een relatief aanzienlijk aantal grotere (paal-)sporen.
De diameter van deze sporen varieert tussen 10 en 30 cm en ze tekenden
zich als donkergrijze, ronde verkleuringen af tegen het sporenvlak van licht-
grijze klei. Twee van de kleinere verkleuringen (sporen 4.1 en 4.2) zijn door
middel van coupes onderzocht. Bij beide kon geen verkleuring dieper dan 1
á 2 cm worden vastgesteld. Dit kan betekenen dat de sporen niet antropo-
geen van aard zijn (bodemvorming ?) of dat de resterende spoordiepte zeer
gering is. Hier wordt de keuze gemaakt voor de laatste optie. Een derde
spoor (spoor 4.5, diameter 30 cm) is namelijk door middel van een gutsbo-
ring onderzocht en had een resterende diepte van 20 cm. Op basis van de
sterke overeenkomst tussen de vorm in het vlak (zuiver rond) en de vulling
van de sporen 4.5 en 4.2 en 4.1 nemen we aan dat ook sporen 4.2 en 4.1
antropogeen van aard zijn, maar niet even diep ingegraven zijn geweest. De
ligging van het vlak in het zuidoosten (20-25 cm + NAP) is maar marginaal
hoger dan in het noordwesten (0–10 cm + NAP), maar gelet op de sporen
werd dit deel van het terrein gebruikt voor het plaatsen van lichte bouwsels.
De aard van deze ‘bouwsels’ is onbekend, maar men kan denken aan
rekken, schuurtjes of hokken. Uitbreiding van het vlak kan ons meer inzicht
in de aanwezigheid en de interpretatie van eventuele structuren ter plaatse
verschaffen.
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Figuur 5.22
Sleuf 4, sporen met spoornummer.

Ligging van de stroomgordels en crevasseaf-

zettingen gedurende de bronstijd



5.5 Interpretatie (Archeologie en Landschap)

In deze paragraaf worden de resultaten per vindplaats geïnterpreteerd.
Hierbij wordt nogmaals gekeken naar de landschappelijke ligging van de
diverse vindplaatsen. Verder wordt gekeken welke interpretatie er aan de
diverse sporen kan worden gegeven op het niveau van de vindplaatsen
onderling (12, 13, 14 en het door de ROB opgegraven gedeelte). Met name de
relatie van huidige proefputten tot het eerder door de ROB opgegraven
gedeelte zal worden behandeld. 

5.5.1 Vindplaats 12 

Relatie met het landschap
Op vindplaats 12 zijn twee proefputten aangelegd aan weerszijden van een
overslibde restgeul. Put 8 is aangelegd in komklei op oeverafzettingen van
de Schoonrewoerdse crevassegeul, ten noorden van en ten dele in de crevas-
serestgeul. Deze oeverafzettingen zijn zelf gelegen op het zandlichaam van
de Zijderveldse stroomgordel. Put 7 is ten zuiden van de crevasserestgeul
aangelegd, in de komklei die hier deels aan de randzone van de restgeul,
deels op de oeverafzettingen behorende bij de crevasserestgeul is gelegen.
De sporen in het zuidoosten van put 7 lijken samen te hangen met een
verhoging ter plaatse van het reliëf. Deze verhoging wordt veroorzaakt door
de aanwezigheid van crevasse of oeverafzettingen in de ondergrond 
(zie figuur 5.23). Het is niet mogelijk te zeggen of het crevasseafzettingen
(van het Schoonrewoerdse systeem?) of oeverafzettingen van dan wel het
Schoonrewoerdse, dan wel het Zijderveldse systeem (of een opstapeling
hiervan) betreft.24 Mogelijk was ter plaatse van de overslibde crevasserest-
geul nog steeds een drassige laagte en moeten we deze laagte als landschap-
pelijke begrenzing van de huisplaats-periferie in put 7 gebruiken. 
Op basis van het aardewerk en een door middel van 14C-onderzoek geda-
teerd fragment hout in de vulling van spoor 7 in put 7 lijkt de bewoning
zich in de midden-bronstijd af te spelen.

Relatie met de overige vindplaatsen
Op basis van het vondstmateriaal lijken we in put 7 de noordelijke randzone
van een meer bebouwd gebied (erf) uit de midden-bronstijd aan te snijden.
Waterputten komen in deze fase op wisselende afstand voor van de huis-
plaatsen. De afstand tussen de huizen en waterputten hoeft niet meer dan
30 meter te bedragen.25 Het is niet mogelijk de overige sporen in put 7 te
koppelen aan een mogelijk meer zuidelijk gelegen huisplaats. Wel kan opge-
merkt worden dat de waterput spoor 7.7 een hekwerk doorsnijdt, zodat we
in ieder geval twee fasen van landschapsgebruik kunnen aantonen. Het is
op dit moment ondoenlijk om deze te onderscheiden. Het klein aantal
mogelijke post-middeleeuwse sporen is niet eenduidig te interpreteren,
maar lijkt de prehistorische sporen niet al te sterk verstoord te hebben.
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24 Mond. Med. W. van Zijverden
25 Zie bijvoorbeeld De Bogen sites 29 en 30. De waterput op enkele meters van de huizen op

vindplaats 28-4 is helaas ongedateerd (Hielkema, Brokke & Meijlink 2002). De
(ongedateerde) waterput van Eigenblok site 2 lag op circa 15 m van het huis (Hielkema,
Prangsma & Jongste 2002). Ook in andere landschappelijke regio’s komen waterputten
nabij huisplaatsen voor (Oss-Mikkeldonk (circa 30 m afstand, Fokkens 1991), Bovenkarspel-
Het Valkje (ca. 50 m, huisplaatsen 44/45, IJzereef en Van Regteren-Altena 1991).  
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5.5.2 Vindplaats 13 

Relatie met het landschap 
Vindplaats 13 (put 8) is gelegen op de flank van een meer zuidelijk gelegen
verhoging in de ondergrond. Deze verhoging wordt veroorzaakt door de
aanwezigheid van de Zijderveldse stroomgordel en de hierop afgezette zavel
(oever- of crevasse-afzettingen), die aanwezig zijn onder de afdekkende
komklei (figuur 5.23).26 Op basis van de RAAP-boringen en het fysisch-
geografisch onderzoek door Vis (zie hoofdstuk 3, fig. 3.6) is duidelijk gewor-
den dat ten zuidoosten (tussen de putten 7 en 8 en de zone zuidwestelijk
hiervan) er (kalkloos) zand op geringere diepte voorkomt.

In twee boringen (boringen 27 en 21) midden op deze zandige verhoging
werden kruimels prehistorisch aardewerk aangetroffen.27 Op basis van de
RAAP-boringen kan vermoed worden dat de vegetatiehorizont op deze plaat-
sen is opgenomen in de bouwvoor.28 Het is waarschijnlijk dat de sporen die
in put 9 zijn aangetroffen de noordelijke begrenzing vormen van een meer
zuidelijk gelegen erf of nederzettingsterrein. Het in boring 30 aangetroffen
mogelijke restgeultje kan ten tijde van deze bewoning een iets lagere zone
hebben gevormd en zo voor een natuurlijke begrenzing van de eventuele
bewoonbare arealen hebben gezorgd. 

Relatie met de overige vindplaatsen 
Op basis van de aanzienlijke afstand tussen put 9 en de ROB-opgraving
Zijderveld is het problematisch de sporen in onderling verband te brengen.
Hoewel het niet ondenkbaar is dat put 9 de westelijke periferie van de
opgraving Zijderveld weerspiegelt, kan dit enkel op basis van vergelijkbare
aard van de sporen (hoefindrukken en palenrijen) en vergelijkbare bodem-
opbouw worden verondersteld. Er is geen vondstmateriaal in put 9 aange-
troffen dat een datering in de midden-bronstijd ondersteunt. 

5.5.3 Vindplaats 14 

Relatie met het landschap
De proefputten op vindplaats 14-Oost zijn gelegen op de overslibde mean-
dergordel van de Zijderveldse stroomrug en de hierop afgezette oeverafzet-
tingen en latere komklei. Het is nauwelijks mogelijk om de oeverafzettingen
onder te verdelen in oeverafzettingen van de originele Zijderveldse stroom-
gordel en oever/crevasse-afzettingen van de crevasse van de Schoonrewoerd-
se stroomgordel die tegen- en over de Zijderveldse meandergordel heeft
gelopen. De in het zuiden van put 3 aangetroffen restgeul betreft een meer-
fasige restgeul. Vermoedelijk is dit de originele restgeul van de Zijderveldse
meandergordel die door de Schoonrewoerdse crevasse deels geërodeerd en
gereactiveerd is. Put 2 en het noorden van put 3 zijn gelegen op een plaats
met meandergordel-afzettingen van de Zijderveldse stroomgordel in de
ondergrond. De ligging boven deze afzettingen heeft echter niet geleid tot
een hogere of drogere locatie, aangezien sporen van bebouwing ontbreken.
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26 Mond. Med. W. van Zijverden.
27 Het aardewerk betreft vondstnummers 74 en 87.
28 Mond. Med. W. van Zijverden. 



Wel komen sporen van hekken en losse staakgaten voor. Ten tijde van de
bronstijdbewoning was het maaiveld hier wat lager gelegen en dit gedeelte
vormde dan ook een minder aantrekkelijke bouwlocatie. De putten 4 en 5
hebben destijds wat hoger gelegen. Dit is te danken aan de aanwezigheid
van oever- of crevasse-afzettingen in de ondergrond. Zeer waarschijnlijk
betreft dit een crevasse die vanuit het zuidoosten de Schoonrewoerdse
stroomrug verlaat en ter hoogte van de putten 5 en 4 tegen (en in) de oever-
afzettingen van Zijderveldse stroomgordel is afgezet. Mogelijk heeft deze
iets hogere ligging van met name het zuidoosten van put 4 het mogelijk
gemaakt dat hier één of enkele structuren (bijgebouwtjes) werden gebouwd.

De proefput op 14-West (put 1) is aangelegd centraal op de overslibde
Zijderveldse meandergordel, net als de ROB-opgravingsputten. Naar het
noordwesten toe komen er in de ondergrond oeverafzettingen voor (figuur
5.23). Het archeologische vlak (en het toenmalige loopvlak) lag in het noord-
westen circa 20 cm lager dan in het zuidoosten. De runderhoefindrukken
getuigen hier van een lage, natte plek in het landschap. 

Relatie met de overige vindplaatsen 
Het is evident dat de resultaten van het archeologisch onderzoek op vind-
plaats 14 enkel in hun samenhang met de ROB-opgraving ‘Zijderveld’
moeten worden bestudeerd. Hierbij sluit put 1 (vindplaats 14-West) zowel in
aard van de aangetroffen sporen (greppels en grotere sporen), landschappe-
lijke ligging en geografische nabijheid het meest aan bij het door de ROB
opgegraven terrein. Mogelijk maakt één van de hekwerken uit put 1 zelfs
deel uit van de erf-afscheidingen van het opgegraven midden-bronstijd huis.
Op basis van gelijke oriëntatie en aard van de sporen kan verondersteld
worden dat de hekwerken die aangetroffen zijn in de putten 2, 4 en 6 tot de
door de ROB opgegraven nederzetting hebben behoord. Zeker is dit met het
huidige onderzoek niet te zeggen. De aard van de bebouwing in het zuid-
oosten van put 4 blijft eveneens obscuur. Gezien het feit dat ten noorden
hiervan de restgeul in de ondergrond aanwezig was, is het plausibeler dat
deze sporen behoren tot een klein, iets droger gelegen gebied dat met de
aanwezigheid van de creasse-afzettingen in de ondergrond geassocieerd kan
worden. Dit vermoedelijk hogere gedeelte bevindt zich nu deels onder de
huidige parallelweg en mogelijk de A2. De paalsporen in het zuiden van put
4 lijken van een geringe diameter en diepte, zodat we eerder aan lichte
bouwsels dan aan woonhuizen denken. Ook de afwezigheid van grote
hoeveelheden vondstmateriaal in put 4 pleit tegen een interpretatie als huis-
plaats. In dat opzicht moet hier nogmaals opgemerkt worden dat met name
het zuiden van de nabijgelegen put 5, met een vergelijkbare landschappelijke
ligging, wél wat vondstmateriaal, maar nauwelijks sporen heeft opgeleverd. 

De greppels en sloten die in het prehistorische sporenvlak herkenbaar
waren aan hun vulling en het voorkomen van baksteen en roodbakkend
aardewerk behoren tot een middeleeuwse (mogelijk 16e eeuwse) fase van
percellering van het landbouwareaal. De greppels hebben mogelijk een klein
deel van de zuidrand van de nederzetting (met name rond putten 4 en 5)
verstoord.
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6 Specialistisch onderzoek

6.1 Aardewerk

6.1.1 Inleiding
Bij het onderzoek zijn in totaal 169 fragmenten (1134 gram) aardewerk aan-
getroffen. Dit aardewerk is chronologisch te verdelen in een prehistorische
component (verzameld uit sporen en in het sporenvlak) en een middeleeuw-
se component (met name verzameld uit de bouwvoor en uit enkele greppels
en sporen). Het aardewerk zal hieronder per periode worden toegelicht.

6.1.2 Aardewerk Prehistorie
In totaal zijn 147 fragmenten (106 gram) prehistorisch (midden-bronstijd)
aardewerk aangetroffen. De meerderheid hiervan is sterk gefragmenteerd
(zie Tabel 6.1). 

Aantal

Klasse 1( < 1cm) 128
Klasse 2 (1-3 cm) 13
Klasse 3 (3-5 cm) 5
Klasse 4 ( > 5cm) 1

Hierbij moet wel in acht genomen worden dat 87 fragmenten uit klasse 1
afkomstig zijn van spoorvullingen en boringen die over 2 mm zijn gezeefd.
Al het aardewerk is incompleet, met uitzondering van één duimpotje afkom-
stig uit de waterput (spoor 7.7, figuur 6.1).

Hoewel de meeste fragmenten te sterk verweerd of te klein zijn om iets op
te merken over scherfdikte, is waar dit wel kan het aardewerk zonder meer
dunwandig. Er zijn zeven scherven met een dikte tot 6 mm, en steeds één
exemplaar in de klassen 6-8 en 8-10 mm. 

De magering bestaat bij vrijwel alle scherven uit enkele fragmenten tot rede-
lijk veel gebroken kwarts. Hierbij valt op dat de grootte van de kwartskorrels
gering is. Kwartsbrokjes met een diameter groter dan 3 mm zijn vrijwel
afwezig. In een viertal gevallen was het niet mogelijk om de kwartsbrokjes
van grind of zand te onderscheiden. Het duimpotje (fig 6.1 hierboven) is
ongemagerd. In één complex (vondstnummer 59, afkomstig uit de waterput
met spoornummer 7.7) is mogelijk potgruis als magering gebruikt, als
aanvulling op kwartsbrokjes. Het blijft op basis van dit niet-frequente voor-
komen onduidelijk of we met bewuste magering, of met niet-intentionele
opname van ouder scherfgruis in de klei van doen hebben. Bij fragmenten
van dezelfde scherf bestaat eveneens het vermoeden dat de rossig-rode kleur
aan de buitenkant (deels) aan secundaire verbranding is te wijten. Eén ande-
re scherf uit de waterput lijkt eveneens secundair verbrand te zijn. 

De potten zijn in op één na alle gevallen oxiderend gebakken. Slechts één
scherf (vondstnr 31, spoor 7.7) toont een reducerend baksel aan de vermoe-
delijke binnenzijde.1

Tabel 6.1
Grootteklassen prehistorisch aardewerk

Figuur 6.1
Duimpotje uit spoor 7.7 (schaal 1:1 –

tekening R. Timmermans)

1 Eén ander fragment (vondstnummer 11, put 5 ‘spoor’ 1) toont een gereduceerde kern. 



Met name op basis van de hoeveelheid aan magering met kwartsbrokjes
wordt het prehistorische aardewerk gedateerd in de midden-bronstijd. In dat
opzicht is een vergelijking met het midden-bronstijd aardewerk uit het
eerder opgegraven complex gerechtvaardigd.2 Over het algemeen is het door
de ROB opgegraven aardewerk dikker (range 0,6-2 cm, gemiddeld 1,5 cm)
en vaker met grind gemagerd. De diameter van dit grind is klein tot middel-
groot (1- 5 mm). Wegens de sterke fragmentatie en geringe aantallen van het
tijdens het aanvullend onderzoek verzamelde aardewerk moet aan dit
verschil (tot 3 mm en tot 5 mm) zeker niet te veel belang worden gehecht.
Dit maakt tevens aannemelijk waarom tijdens het huidige aanvullende
onderzoek geen randen of versierde scherven zijn ontdekt. Opmerkelijk is
verder dat ook op het door de ROB opgegraven terrein een duimpotje is
aangetroffen (figuur 6.2).

Concluderend lijkt het tijdens het aanvullend archeologisch onderzoek
aangetroffen aardewerk te wijzen op de randzone van een woonplaats uit de
midden-bronstijd. Er is slechts één fragment aardewerk gevonden dat van
een groter type vaatwerk (vooraadvat) zou kunnen komen. De functie van
het duimpotje is onduidelijk, maar sterkt het vermoeden van de nabijheid
van een huisplaats. De sterke fragmentatie kan veroorzaakt zijn door
vertrapping (door mens of vee) van rondslingerend huisvuil aan de randen
van de huisplaatsen.

6.1.3 Aardewerk Nieuwe tijd
In totaal zijn 22 fragmenten (1028 gram) aardwerk uit de Nieuwe tijd (1500-
heden) aangetroffen. Dit aardewerk lijkt minder sterk gefragmenteerd te
zijn dat het prehistorische aardewerk (zie Tabel 6.2). Desondanks zijn geen
(archeologisch) complete voorwerpen gevonden.3

Aantal

Klasse 1( < 1cm) 1
Klasse 2 (1-3 cm) 6
Klasse 3 (3-5 cm) 2
Klasse 4 ( > 5cm) 13

Het aardewerk is met name afkomstig uit de bouwvoor en verzameld tijdens
de aanleg van het vlak.4 Het hoge totaalgewicht wordt veroorzaakt door tien
passende fragmenten (771.4 gram) van een deel van de bodem en wand van
een pispot.5 Verder is één fragment van een (vermoedelijk 19e eeuws) bord
gevonden.6 Slechts enkele fragmenten zijn vanaf het sporenvlak verzameld.
Dit zijn dan veelal fragmenten die werden aangetroffen in de (sub)recente
greppels die een aantal proefputten doorkruisen.7 In één hiervan (spoor 6.5)
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Figuur 6.2
Duimpotje uit de ROB-opgraving ‘Zijverveld’:

uit Theunissen 1999; schaal 1:1

Tabel 6.2
Grootteklassen aardewerk Nieuwe tijd

2 Theunissen 1999, p. 172-174. 
3 Wel kan op basis van potvorm de aanwezigheid van de volgende vormtypen worden

vastgesteld: bord, kan, testen, pispot en mogelijk grape. 
4 Vondstnummers 4 en 33.
5 Vondstnummer 33, aanleg put 8. Type niet geheel zeker (archeologisch incompleet).
6 Vondstnummer 4, aanleg put 2.
7 Spoor 3.13 (greppel): Eén fragmentje geglazuurd roodbakkend. Spoor 4.12 (greppel): drie

fragmenten roodbakkend aardewerk. Spoor 4.14 (greppel): Eén fragment van een mogelijke
grape.



werd een drietal grotere fragmenten aangetroffen. Het zijn twee worst-oren
van een mogelijke teste van roodbakkend aardewerk en een standvoet van
een kan van witbakkend aardewerk.8 Deze dateren mogelijk uit de 16e eeuw.
Eén klein fragment roodbakkend aardewerk werd verzameld tijdens het
couperen van een paalspoor in put 7. Dit spoor (7.19) behoorde tot een
groep van sporen die in het veld op basis van hun vulling sterk verschilden
van de prehistorische sporen.

Het baksel van de aangetroffen fragmenten is in vrijwel alle gevallen rood-
bakkend (20 fragmenten). Op vier fragmenten na werd bij alle scherven van
roodbakkend aardewerk resten van glazuur aangetroffen. Eén uitgeknepen
standvoet is van een witbakkend baksel en één fragment van een bord heeft
als baksel ‘industrieel witbakkend’. 

Bij de interpretatie van het aardewerk uit de Nieuwe tijd moet rekening
gehouden worden met een opdeling in twee groepen. De scherven verza-
meld uit de bouwvoor kunnen uit opgebrachte grond stammen en hebben
in die zin geen relatie met de andere vindplaatsen. De weinige vondsten uit
de greppels die zichtbaar zijn in het archeologische sporenvlak represente-
ren mogelijk (de demping) van een ((post-?) 16e eeuwse) fase van akkerper-
celering ter plaatse. De aard van de eventuele postmiddeleeuwse bebouwing
op het zuid-oostdeel van put 7 kon niet eenduidig worden vastgesteld.

6.2 Steen

6.2.1 Inleiding
In totaal zijn bij het aanvullend archeologisch onderzoek 154 fragmenten
natuursteen met een totaalgewicht van 544 gram verzameld. Het hoge
aantal aan ‘klein’ natuursteen is een direct gevolg van de gehanteerde
methodiek (zie tabel 6.3 en 6.4). Bij het uitzeven van grondmonsters voor
botanisch en zoölogisch onderzoek en de waarderende megaboringen is al
het natuursteen groter dan 2 mm verzameld. Het macroscopisch beoordeel-
de natuursteen is hierdoor hoofdzakelijk natuurlijk zand tot fijn kwartsgrind
(1-3 mm).

Aantal

Klasse 1( < 1cm) 140
Klasse 2 (1-3 cm) 7
Klasse 3 (3-5 cm) 2
Klasse 4 ( > 5cm) 5

Aantal

Troffel uit spoor 10
Zeven spoorvulling 107
Zeven boring 37
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Tabel 6.3
Grootteklassen natuursteen

Tabel 6.4
Natuursteen, aantallen naar verzamelwijze

8 Mogelijk type r-tes-18, cf. Bartels 1999, II, p. 724, nr. 701. De Wellenfuss behoort mogelijk tot
een w-kan-(14?), cf. Bartels 1999, II, 746-747.



6.2.2 Natuursteen: resultaten
Vanwege het feit dat het steenmateriaal dat uitgezeefd is in de boringen en
grondsporen hoofdzakelijk natuurlijk grind betreft, worden deze twee
contexten hier gezamenlijk besproken. De dominante steensoort is kwarts
(130 stuks), gevolgd door kwartsiet (6) en zandsteen (5). Van twee fragmen-
ten kon de steensoort niet worden bepaald.9 In vijf gevallen wordt aangeno-
men dat de kwartsbrokken ontstaan zijn door het vergruizen van grotere
kwartskiezels.10

Binnen het handverzamelde natuursteen domineert kwartsiet (7 stuks),
gevolgd door kwarts (2) en zandsteen (1). Afgezien van één handverzameld
fragmentje kwartsgrind (0.6 gram) uit de greppel met spoornummer 3.13 is
al het handverzamelde natuursteen afkomstig van het zuidelijke deel van
put 5. Hierbinnen komen enkele grote kwarts (7 x 4,5 x 3 cm) en kwartsiet
(10 x 3,5 x 1,5 cm) kiezels voor. Eén van de kwartskiezels is mogelijk
verbrand en in ieder geval gebroken. Tenslotte moet de vondst van één frag-
ment rode zandsteen met een mogelijk slijpfacet vermeld worden.11

Concluderend kan gesteld worden dat, afgezien van de fractie klein grind, al
het natuursteen wijst op menselijk handelen. Binnen de afzettingen van de
Zijderveldse stroomrug, en in de wijdere omgeving, komen de aangetroffen
steensoorten niet van nature voor en moeten door mensen hierheen zijn
gebracht.12 Met name de witte melkkwarts werd in de midden-bronstijd
veelvuldig gebruikt om in gebroken vorm het aardewerk mee te mageren.
Afgezien van één fragment rode zandsteen met een slijpfacet zijn geen
werktuigen herkend. In het door de ROB opgegraven gedeelte zijn wél twee
kwartsieten met klopsporen opgegraven.13 Op basis van het aangetroffen
steenmateriaal kan een nabijgelegen nederzetting uit de prehistorie worden
verwacht.

6.3 Botanisch onderzoek

C.C. Bakels

6.3.1 Inleiding
Tijdens het aanvullend archeologisch onderzoek te Zijderveld-A2 zijn in
totaal 14 monsters genomen met als oogpunt botanisch (macroresten)onder-
zoek.14 Hiervan zijn er uiteindelijk negen monsters door specialisten van de
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9 Op één fragment kwartsiet werd macroscopisch een mogelijk werkfacet aangetroffen
(vondstnr 68, uit het vlak van put 5 bij ‘spoor’ 1). Later microscopisch onderzoek op het
Lithisch Laboratorium van de Faculteit Archeologie kon dit echter niet bevestigen. 

10 Vondstnummers 67 en 68, verzameld in het vlak (rond ‘spoor 1’) van put 5. Hier zijn ook
twee mogelijke verbrande brokken kwartskiezel gevonden. 

11 Grofkorrelige zandstenen met slijpfacetten zijn eerder aangetroffen op de Bogen (Van Gijn,
Kars & Lammers-Keizers 2002, p. 511) en Eigenblok (Van Gijsel et. al. 2002, p. 287).

12 Theunissen 1999, p. 174.
13 Theunissen 1999, p. 175 en fig. 4.44.
14 De onderzochte vondstnummers 37 en 38 (spoor 8.1 en 7-7 (0-30cm)) zijn zowel voor

zoölogisch als botanisch onderzoek gebruikt. Derhalve zouden we ook van 16 beschikbare
botanische monsters kunnen spreken. Indien we de algemene monsters (veelal gutsborin-
gen (0,1-0,5 liter) met spoorvulling) toevoegen, waren er in totaal 33 monsters van verschil-
lend volume beschikbaar.



Faculteit Archeologie te Leiden onderzocht. Om tegen beperkte kosten toch
zo veel mogelijk te kunnen zeggen over de conservering en de resultaten,
zijn vier gevarieerde monsterlocaties gekozen (zie Tabel 6.5). Spoor 1.10 is
een mogelijke drenkkuil op circa 40 m van het door de ROB opgraven
midden-bronstijd erf. Spoor 7.7 is een waterput die in trajecten bemonsterd
is zodat de relatie tussen conservering en diepteligging onderzocht kon
worden. Sporen 8.1 en 7.21 zijn bemonsterd om de aanwezigheid en
kwaliteit van zaden en plantenresten in kuilen (8.1) en (paal)sporen (7.21) te
kunnen bepalen.15

6.3.2 Methodiek
Alle monsters zijn onder een matige waterstraal uitgezeefd over een serie
zeven met maaswijdtes van 2 mm, 0,5 mm en 0,25 mm. De fracties zijn
geheel onder een binoculaire microscoop uitgezocht met uitzondering van
de fijnste fractie van de nummers 61 tot en met 65. In deze gevallen werd
ongeveer éénachtste uitgezocht, hetgeen uitsluitend zaden van russen
(Juncus) opleverde.

6.3.3 Resultaten
Hieronder staan in tabel 6.6 de diverse aangetroffen soorten vermeld. De
resten in de drenkkuil en de waterput zijn onverkoold op één ondetermi-
neerbaar fragment van een graankorrel (Poaceae-Cerealia) na op 60-80 cm
diepte in de waterput. In spoor 51 werden geen zaden aangetroffen.
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Tabel 6.5
Overzicht bestudeerde grondmonsters

Vondstnr. put spoor context diepte volume grond consistentie conservering

in liters zaden

9 1 10 drenkkuil -0.05 t/m –0.25 m NAP 1 klei stug, vet deel slecht

38 7 7 waterput +0.10  t/m - 0.20 m NAP 2 klei stug, vet slecht

61 7 7 waterput -0.30 t/m – 0.50 m NAP 0,5 klei stug, vet groot deel slecht

62 7 7 waterput -0.50 t/m – 0.70 m NAP 0,5 klei stug, vet deel slecht

63 7 7 waterput -0.70 t/m – 0.90 m NAP 0,4 klei stug, vet deel slecht

64 7 7 waterput -0.90 t/m – 1.10 m NAP 0,3 klei matig stug, vet deel slecht

65 7 7 waterput -1.10 t/m – 1.30 m NAP 0,5 klei matig stug, vet vrij goed

37 8 1 (paal)spoor -0.15 t/m –0.25 m NAP 2 klei stug, vet deel slecht

51 7 21 (paal)spoor + 0.3 t/m +0.1 m NAP 0,4 klei zeer stug, vet geen plantenresten

15 Gezien het gering aantal monsters is geen sprake van een representatieve steekproef en
moeten de resultaten met voorzichtigheid worden geëxtrapoleerd. 



Vondstnummer 9 38 61 62 63 64 65 37 51

Alisma spec. - - 1 - 1 - x x - waterweegbree

Alnus spec. - - - - 2 - 1 - - els

Atriplex patula/prostrata x - x - 1 1 - - - melde

Bidens spec. - - - - 1 1 - - - tandzaad

Callitriche spec. 1 - - - - - 1 1 - sterrekroos

Capsella bursa-pastoris - - - 1 1 x x - - herderstasje

Carex spec. 1 - - - 1 1 - - - zegge

Chenopodium album xx - 1 x - - x x - melganzevoet

Chenopodium ficifolium x - x x - - - - - stippelganzenvoet

Chenopodium polyspermum xx x xx - x 1 x x - korrelganzenvoet

Cirsium cf arvense - - - 1 - - - - - (akker?)distel

Eleocharis palustris - - - 1 - - x - - gewone waterbies

Euphrasia spec./Odontites spec. - - - - - - 1 - - ogentroost

Galeopsis bifida/speciosa/tetrahit 1 - - - - 1 - 1 - hennepnetel

Glyceria fluitans - - - x - 1 - - - mannagras

Hippuris vulgaris 1 - - - - - - - - lidsteng

Juncus spec. - - x xx xx - x - - rus

Lemna spec. - - - - - - - x - eendekroos

Lychis flos-cuculi - - - 1 - - - - - echte koekoeksbloem

Lycopus europaeus - - x x x x x - - wolfspoot

Mentha aquatica/arvensis x - x x 1 - - x - munt

Persicaria hydropiper - - - x 1 x x x - waterpeper

Persicaria lapathifolia x - - x 1 x 1 - - beklierde duizendknoop

Persicaria maculosa - - - x x - - - - perzikkruid

Persicaria minor - - - - 2 x - x - kleine duizendknoop

Plantago major 1 - x x xx xx xx x - grote/getande weegbree

Poaceae (klein) 2 - - x - x x - - gras (kleine zaden)

Poaceae - cerealia, verkoold frag. - - - 1 - - - - - graan

Polygonum aviculare xx - 1 x x x x x - gewoon varkensgras

Potentilla anserina - - - 1 1 2 - - - zilverschoon

Prunus spinosa - - - 1 - - - - - sleedoorn

Ranunculus aquatica type - - - - 1 x x x - waterranonkel

Ranunculus repens - - - x - x x x - kruipende boterbloem

Ranunculus sceleratus x x - x x x x xxx - blaartrekkende boterbloem

Rorippa palustris - - - - - - - 1 - moeraskers

Rumex acetosella - - - 1 - - - - - schapezuring

Rumex spec. - - - 2 2 x x 1 - zuring

Salix spec. - knopschub - - - x x x xx x - wilg

Scutellaria galericulata - - - - - - 1 - - blauw glidkruid

Solanum dulcamara 1 - 1 x x x x 1 - bitterzoet

Sonchus asper - - - - - 2 - - - gekroesde melkdistel

Sparganium erectum - - - - - - - 1 - grote egelskop

Stellaria cf aquatica - - - x x x x - - (water?)muur

Stellaria media - - - x x - x - - vogelmuur

Stellaria spec. - - 1 - - - - - - muur

Urtica dioica - - 2 x 2 x x 1 - grote brandnetel

Viola spec. - - - - - - 1 - - viooltje

hout - kleine stukjes x - x xx xx xx xx - -

houtskool - kleine stukjes x x x x x x x - -

worteltjes - fijn xxxx xxx xxxx xxx xx xx xx xxx -

Legenda: x = enkele, xx = enkele tientallen, xxx = vele tientallen, xxxx = honderden

Verder werden tijdens het uitzeven en analyseren van de monsters de volgende zaken opgemerkt (Tabel 6.7).
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Tabel 6.6 Resultaten van het botanisch onderzoek



6.3.4 Conclusies: conservering en landschap
De conservering in de bovenste laag
van de waterput is slecht. De
conservering in de andere monsters
is matig. Er zijn voornamelijk soor-
ten met robuuste zaden bewaard
gebleven. Desondanks omvat de
soortenlijst een behoorlijk aantal
taxa. Planten van ruderale plaatsen,
variërend van relatief droog tot nat,
domineren. Zij zijn indicatief voor

de nabijheid van boerenerven en crevasse- en komlandschappen. Een enkele
waterplant (sterrekroos, eendekroos) en resten van watervlooien wijzen op
de aanwezigheid van water in zowel de drenkplaats als de waterput. De pit
van een sleepruim kan een weggeworpen voedselrest zijn. Sleepruimen (zie
figuur 6.3) worden al sinds het Mesolithicum gegeten.16

6.4 Zoölogisch onderzoek

Th. van Kolfschoten

6.4.1 Inleiding
Bij het onderzoek is een geringe hoeveelheid (ca. 700 gram) botmateriaal
aangetroffen. Dit botmateriaal is onderzocht om inzicht te krijgen in de
kwantiteit en kwaliteit van het botmateriaal uit deze vindplaats. Op basis van
de kwaliteit van het botmateriaal kan een inschatting gemaakt worden in
hoeverre de botresten van deze vindplaats (bij eventueel vervolgonderzoek)
reconstructies van de voedsel- en landbouweconomie toe laten. 

6.4.2Methode
Het materiaal is op drie verschillende manieren verzameld. Eén gedeelte is
handmatig verzameld. Dit kan zowel tijdens het aanleggen of verdiepen van
het vlak zijn, als tijdens het afwerken van sporen. Deze resten worden
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Tabel 6.7
Overige vondsten

Figuur 6.3
Sleedoorn en sleepruimen

Vondstnummer 9 38 61 62 63 64 65 37 51

bot - kleine fragmenten, wit 2 3 - - - - - - -
watervlo - ephippium x - x x - xxx xx - -
regenworm - eicocon - - - 2 2 - - x -
mosdiertje (Lophopus cristallinus) - - - - - - 1 - -
grind - fijn - x - - - - - - -

Legenda: x = enkele, xx = enkele tientallen, xxx = vele tientallen, xxxx = honderden

16 Ook op de Betuweroute opgravingen van De Bogen (Meijlink & Kranendonk 2002, p. 738) en
Eigenblok (Jongste & Van Wijngaarden 2002, p. 550) werden resten van de sleedoorn uit de
midden-bronstijd aangetroffen.



besproken als ‘spoorvulling – getroffeld’. Een twee groep botmateriaal is
verzameld tijdens het uitzeven van dan wel ecologische monsters, dan wel
specifiek archeozoölogische monsters. De gehanteerde maaswijdte hierbij
was 2 mm. Deze groep wordt aangeduid als ‘Spoorvulling – gezeefd 2 mm.
Tenslotte is ook botmateriaal afkomstig uit de uitgezeefde monstertrajecten
van de waarderende mega-boringen. De gehanteerde maaswijdte hierbij was
4 mm.17 Deze groep wordt aangeduid in de tabellen als ‘Monsters – gezeefd
4 mm’. 

Vier monsterlocaties zijn specifiek voor archeozoölogisch onderzoek gese-
lecteerd. Het betreft de bovenste vulling van de waterput met spoornummer
7.7, de vulling van een kuil (spoor 8.1, waarin tijdens het couperen een groot
deel van een metacarpus van een rund werd aangetroffen), Spoor 3.14 (een
willekeurige kuil) en een concentratie verbrande botresten (‘spoor 5.1’) in
put 5.18 Verder is al het uitgezeefde en handverzamelde botmateriaal onder-
zocht.

Bij de vondstverwerking werden de botresten opgedeeld in faunacategorie-
ën, waarvan alleen de categorieën Indet (diersoort onbepaald), Onbekend
Zoogdier, Groot Zoogdier (grootte rund, paard, edelhert etc.) en Middelgroot
Zoogdier (grootte schaap/geit, varken, hond, bever, das) zijn gebruikt. Er
zijn in principe geen soort-determinaties uitgevoerd. Alleen soorten en
elementen die direct herkend werden zijn genoteerd. Verder is van de frag-
menten het gewicht, de kleur, de grootteklasse en eventuele gebruiks-,
brand-, slacht- of bewerkingsporen vastgelegd. 

6.4.3 Resultaten
In totaal zijn 385 fragmenten met een totaalgewicht van 692.5 gram aange-
troffen.

54 Aanvullend Archeologisch Onderzoek te Zijderveld

Tabel 6.8
Aantallen botvondsten per context en

verzamelwijze

Aantal vondsten per context en verzamelwijze

N onv_N ver_N G(ew) onv_G ver_G Volume

Spoorvulling - gezeefd 2 mm 173 79 94 46.9 42 4.9 58

Spoorvulling - getroffeld 201 149 52 644.1 599 44.9 -

Monsters - gezeefd 4 mm 11 4 7 1.5 0.1 1.4 2

totaal 385 232 153 692.5 641.1 51.2 60

Gezeefde vondstnrs

N onv_N ver_N G(ew) onv_G ver_G Volume

27           maaswijdte 2 mm 7 7 0 38 38 0 10

38           maaswijdte 2 mm 3 1 2 0 0 0 15

67           maaswijdte 2 mm 71 71 0 4 4 0 10

68           maaswijdte 2 mm 67 0 67 3.3 0 3.3 3

69           maaswijdte 2 mm 20 0 20 0.8 0 0.8 10

71           maaswijdte 2 mm 5 0 5 0.8 0 0.8 10

78           maaswijdte 4 mm 4 0 4 0 0 0 0.5

80           maaswijdte 4 mm 3 0 3 1.4 0 1.4 0.5

83           maaswijdte 4 mm 2 2 0 0.1 0.1 0 0.5

86           maaswijdte 4 mm 2 2 0 0 0 0 0.5

totaal 11 4 7 1.5 0.1 1.4 2

17 In feite 2 mm, maar dit leverde geen extra vondsten op.
18 Vondstnummers 38 (waterput 7.7), 37 (kuil 8.1), 27 (kuil 3.14) en vondstnummers 67-69 en

71 (concentratie botspikkels rond ‘spoor’ 5.1).



Zoals uit tabel 6.8 hierboven valt af te leiden, zijn met name de fragmenten
die verzameld zijn tijdens het zeven aanzienlijk sterker gefragmenteerd. De
handverzamelde vondsten vormen in gewicht 93 % van het totale verzamel-
de gewicht. 

Soorten en faunacategorieën
Binnen de groep ‘Spoorvulling – gezeefd 2 mm’ konden slechts in twee
gevallen fragmenten op soort gedetermineerd worden. Het betreft een
verbrand fragment van een bot van een schaap/geit uit de cluster verbrand
bot in put 5 en delen van een tibia van een rund uit spoor 3.14. Binnen de
groep ‘Spoorvullling – gezeefd 4 mm’ werd éénmaal een kiesfragment van
een rund aangetroffen.19 De handverzamelde vondsten zijn met name uit
twee sporen afkomstig. De kuil met spoornummer 8.1 bevatte 55 gram
onverbrand botmateriaal van groot zoogdier. Een tweetal fragmenten hier-
van kon met zekerheid als rund (metacarpus en pijpbeen) worden geïnter-
preteerd. Het grootste complex is echter afkomstig uit de waterput spoor
7.7. Tijdens het deels verdiepen van dit spoor werd 540 gram onverbrand
botmateriaal geborgen. Dit materiaal behoort tot de faunacategorieën Groot
Zoogdier of Onbekend Zoogdier. Duidelijk herkenbaar waren een onder-
kaak (met twee onderkaakskiezen), twee kiezen en een schouderblad (153
gram) van een jong rund en een deel van een humerus (104 gram) van
rund. Andere diersoorten zijn niet aangetroffen. De reden kan zijn dat het
materiaal te slecht geconserveerd is en de stukken daardoor onherkenbaar
geworden zijn. Kiezen van onder andere varkens zijn echter zeer karakte-
ristiek; een klein fragment is al herkenbaar. Van de twee belangrijkste fauna-
categorieën Groot Zoogdier en Middelgroot Zoogdier zijn twee
vertegenwoordigers (respectievelijk rund en schaap/geit) in de vorm van
kiezen vertegenwoordigd. De collectie is echter zeer klein en het is niet te
verwachten dat de collectie het gehele beschikbare of gebruikte faunaspec-
trum (jachtwild, vissen, kleinere zoogdieren) vertegenwoordigt. 
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Tabel 6.9
Aantallen bot per faunacategorie en verzamel-

wijze

Aantallen resten onverbrand bot  uit gezeefde sporen (2mm)
Aantallen resten kl1_n kl1_% kl2_n kl2_% kl3_n kl3_% kl4_n kl4_% n_tot % G_tot %
indet 1 1.266 0 0 0 0 0 0 1 1.266 0 0
groot zoogdier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
middelgroot zoogdier0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
klein zoogdier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
onbekend zoogdier 78 98.73 0 0 0 0 0 0 78 98.73 42 100
vogel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
amfibie en reptiel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mollusk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
insect 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
totaal 79 100 0 0 0 0 0 0 79 100 42 100

Aantallen resten verbrand bot  uit gezeefde sporen (2mm)
Aantallen resten kl1_n kl1_% kl2_n kl2_% kl3_n kl3_% kl4_n kl4_% n_tot % G_tot %
indet 2 2.128 0 0 0 0 0 0 2 2.128 0 0
groot zoogdier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
middelgroot zoogdier67 71.28 0 0 0 0 0 0 67 71.28 3.3 67.35
klein zoogdier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
onbekend zoogdier 25 26.6 0 0 0 0 0 0 25 26.6 1.6 32.65
vogel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
amfibie en reptiel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mollusk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
insect 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
totaal 94 100 0 0 0 0 0 0 94 100 4.9 100
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Aantallen resten onverbrand bot  uit gezeefde monsters (4mm)
Aantallen resten kl1_n kl1_% kl2_n kl2_% kl3_n kl3_% kl4_n kl4_% n_tot % G_tot %
indet 4 100 0 0 0 0 0 0 4 100 0.1 100
groot zoogdier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
middelgroot zoogdier0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
klein zoogdier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
onbekend zoogdier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vogel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
amfibie en reptiel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mollusk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
insect 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
totaal 4 100 0 0 0 0 0 0 4 100 0.1 100

Aantallen resten verbrand bot  uit gezeefde monsters (4mm)
Aantallen resten kl1_n kl1_% kl2_n kl2_% kl3_n kl3_% kl4_n kl4_% n_tot % G_tot %
Indet 6 85.71 0 0 0 0 0 0 6 85.71 0 0
groot zoogdier 1 14.29 0 0 0 0 0 0 1 14.29 1.4 100
middelgroot zoogdier0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
klein zoogdier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
onbekend zoogdier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vogel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
amfibie en reptiel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mollusk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
insect 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
totaal 7 100 0 0 0 0 0 0 7 100 1.4 100

Aantallen resten onverbrand bot overig
Aantallen resten kl1_n kl1_% kl2_n kl2_% kl3_n kl3_% kl4_n kl4_% n_tot % G_tot %
indet 6 4.11 0 0 0 0 0 0 6 4.027 2 0.334
groot zoogdier 65 44.52 1 100 2 100 0 0 68 45.64 503.9 84.1
middelgroot zoogdier0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
klein zoogdier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
onbekend zoogdier 75 51.37 0 0 0 0 0 0 75 50.34 93.3 15.57
vogel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
amfibie en reptiel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mollusk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
insect 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
totaal 146 100 1 100 2 100 0 0 149 100 599.2 100

aantallen resten verbrand bot overig
Aantallen resten kl1_n kl1_% kl2_n kl2_% kl3_n kl3_% kl4_n kl4_% n_tot % G_tot %
indet 51 98 0 0 0 0 0 0 51 98 28.3 63
groot zoogdier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
middelgroot zoogdier0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
klein zoogdier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
onbekend zoogdier 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 16.6 37
vogel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
amfibie en reptiel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mollusk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
insect 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
totaal 52 100 0 0 0 0 0 0 52 100 44.9 100

Vervolg tabel 6.9



De aantallen per faunacategorie staan hieronder in tabel 6.9, per verzamel-
wijze gescheiden, weergegeven

Verbrand/Onverbrand
Slechts een klein deel van het botmateriaal toont sporen van verbranding.
Dit zijn met name fragmenten die verzameld zijn in het zuidelijk deel van
put 5. Tijdens het veldwerk werd rekening gehouden met het feit dat dit bot
menselijk zou kunnen zijn. In de collectie is echter geen menselijk bot
aangetoond. De determineerbare fragmenten betroffen rund of
schaap/geit.20 Verder zijn zeer kleine fragmentjes verbrand bot aangetroffen
in één van de megaboringen en in de toplaag van waterput 7.7.21 Er zijn
nauwelijks soorten herkend, zodat geen uitspraak gedaan worden over
welke soorten gegeten werden. Het enige herkende fragment behoort tot de
categorie schaap/geit en is verbrand.22

Slacht-, gebruik- knaag of bewerking sporen
Op geen enkel fragment konden sporen worden herkend die in verband
gebracht kunnen worden met aanvreting, slachten of beenbewerking.

6.4.4  Conclusies: conservering en aanbevelingen

Conservering
De conservering van de het materiaal verschilt per verzamelwijze. De uitge-
zeefde fragmenten zijn over het algemeen klein en zeer slecht geconser-
veerd. Dit is vermoedelijk een gevolg van ontkalking. De groep ‘Monsters –
gezeefd 4 mm’ is verzameld uit bemonsterde boorkernen van boringen die
gezet zijn in dichtgereden putten. Daarom wordt deze groep niet betrokken
bij de evaluatie van de kwaliteit. De groep ‘Spoorvulling – getroffeld’ is het
best geconserveerd. Met name de fragmenten die uit sporen zijn geborgen
zijn van relatief goede kwaliteit. 

Wanneer de conservering van het botmateriaal vergeleken wordt met dat van
andere recent opgegraven bronstijdvindplaatsen uit het rivierengebied
(Eigenblok, De Bogen) met een vergelijkbare landschappelijk ligging valt op
dat het botmateriaal uitermate slecht geconserveerd is.

Aanbevelingen
Het botmateriaal van de vindplaats biedt nauwelijks mogelijkheden om
uitspraken te doen over de voedsel- en landbouweconomie. De herkenbare
vondsten geven een beeld dat aansluit bij wat we weten van andere vind-
plaatsen in het rivierengebied zoals Eigenblok (waar rund de dominante
soort is en ook schaap/geit vertegenwoordigd is) en het eerder opgegraven
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19 Deze is afkomstig uit boring 23, die waarschijnlijk in de dichtgereden opgravingputten van
de ROB uit de jaren ’70 is gezet.

20 De niet determineerbare stukken kunnen menselijk zijn, maar een dierlijke oorsprong is
hoogstwaarschijnlijk.

21 Megaboringen 22 en 23 (vondstnummers 78 en 80), Spoor 7.7 vondstnummer 31.
22 Verder werd één fragment verbrand bot herkend als runderkies.



deel van Zijderveld.23 Varken is tijdens het huidige onderzoek niet aange-
toond.24 Bij eventueel vervolgonderzoek kan aansluiting worden gezocht
met de door Clason gepubliceerde archeozoölogische studies van de
botcomplexen afkomstig van de ROB opgraving.25

6.5 Overige vondsten

6.5.1 Bouwmaterialen 
Onder de term bouwmaterialen worden hier de aangetroffen fragmenten
verbrande klei (‘huttenleem’) en baksteen behandeld.

6.5.1.1 Verbrande klei
In totaal is tijdens het aanvullend archeologisch onderzoek 71,8 gram (129
fragmenten) verbrande klei aangetroffen. De fragmenten zijn vrij klein (zie
Tabel 6.10). 

Aantal

Klasse 1( < 1cm) 118

Klasse 2 (1-3 cm) 9

Klasse 3 (3-5 cm) 2

Veruit de meerderheid (in gram) van de fragmenten (48,2 gram, 22 frag-
menten) is afkomstig uit de verschillende vullingen van de waterput spoor
7.7. De resterende fragmenten zijn afkomstig uit andere sporen (de greppels
met spoornummer 3.13 en 4.14 leverden beide één brokje verbrande klei
op.26 De overige fragmenten zijn verzameld tijdens de aanleg van de putten
uit diverse lagen van het profiel of tijdens het zeven van bemonsterde borin-
gen.27 De 102 fragmenten die afkomstig zijn uit de boringen wegen samen
net iets meer dan 7 gram. Gezien het feit dat deze mogelijk afkomstig zijn
uit dichtgereden opgravingsputten nabij de midden-bronstijd huisplaats is
dit niet verwonderlijk.

6.5.1.2 Baksteen
Er zijn in totaal elf fragmenten (30 gram) baksteen verzameld. Drie frag-
menten werden uit de bouwvoor en de laag komklei hier direct onder verza-
meld. Deze fragmenten waren rozerood tot paarsrood van kleur.28 De acht
andere fragmenten zijn afkomstig uit de (sub-)recente greppels die het
sporenvlak op plaatsen oversnijden.29
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Tabel 6.10
Grootteklassen verbrande klei

23 Eigenblok zie: Jongste & Van Wijngaarden 2002. Voor de resultaten van het
archeozoölogisch onderzoek van het door de ROB opgegraven gedeelte zie: Theunissen
1999 (p. 1780-180 en p. 254 Bijlage 4.5) en Clason 1999.

24 Resten van varkens uit de midden-bronstijd werden wel aangetroffen bij de ROB-
opgravingen van 1965, 1966 en 1971 (Theunissen 1999, p. 254 Bijlage 4.5).

25 Clason 1977 en Clason 1999.
26 Spoor 3.14 0,1 gram, spoor 4.14 4,1 gram.
27 Put 1 spoor 5010 (1, 7.4 gram), put 3 spoor 5030 (1, 2.3 gram), put 4 spoor 5050 (1, 2.3

gram).
28 Vondstnummers 2 en 4.
29 Spoor 4.14 (1 kruimel, 2.3 gram), Spoor 3.13 (7, 17.4 gram).



6.5.2 Metaal en metaalslak
Tijdens de aanleg van het vlak werden twee metalen objecten aangetroffen.
In de laag met spoornummer 5010 van put 1 (de komklei direct onder de
bouwvoor) werd een 12,7 cm lang ijzeren voorwerp gevonden. De doorsnede
is driehoekig, waarbij deze naar één van de punten toe spits rond lijkt te
lopen. Mogelijk betreft het een deel van een driehoekige ijzeren vijl. Het
tweede object werd in de bouwvoor boven put twee aangetroffen. Op basis
van de vorm wordt dit voorwerp gedetermineerd als een sterk verroeste kop
van een ijzeren spijker. Op basis van de geringe ouderdom zijn beide voor-
werpen niet geconserveerd. 

Verder werd in de waarderende megaboring met boringnummer 22 op twee
dieptes resten van metaalslak (18 fragmenten, 8,9 gram) aangetroffen.
Aangezien deze boring (naar later bleek) is verricht in een dichtgereden
opgravingsput uit 1971 moet hieraan niet te veel belang worden gehecht.
Wél is opmerkelijk dat in geen van de publicaties over het al opgegraven
deel van Zijderveld over metaalbewerking wordt gesproken. Indien de
aangetroffen resten in ieder geval bij de vroege- of late ijzertijdfase van de
nederzetting Zijderveld zouden behoren, zou dit desalniettemin bijzonder
zijn.30
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30 Mogelijk dat gedetailleerd onderzoek van de slakresten iets over de ouderdom kan
onthullen.
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7 Conclusies en aanbevelingen

In dit hoofdstuk wordt uiteengezet in hoeverre het aanvullende archeologi-
sche onderzoek erin is geslaagd om de diverse vraagstellingen voorafgaand
aan het onderzoek te beantwoorden. Vervolgens wordt op basis van de rele-
vante criteria een waardering van de diverse vindplaatsen gegeven. Op basis
hiervan worden aanbevelingen gedaan ten aanzien van behoud of eventueel
vervolgonderzoek.

7.1 Antwoord op de onderzoeksvragen

A. Hoe is de geologische, geomorfologische en bodemkundige opbouw ter plaatse
van de vindplaatsen 12, 13 en 14 en de directe omgeving?

De vindplaatsen liggen op oeverafzettingen die ten noorden van de
oorspronkelijk Zijderveldse restgeul op de Zijderveldse beddingafzettingen
zijn afgezet. Het is niet mogelijk gebleken binnen deze oeverafzettingen een
onderscheid aan te brengen tussen oever- en crevasse-afzettingen van de
Zijderveldse stroomgordel zelf en oeverafzettingen die behoren tot crevas-
sen van het Schoonrewoerdse systeem die tegen en over (het zuidelijk deel
van) de meandergordel van de Zijderveldse stroomrug aanliggen. Door deze
oever- en crevasse-afzettingen bestond dit gedeelte van de Zijderveldse
stroomrug uit een gevarieerd landschap, waarin iets hogere gedeelten gele-
gen waren tussen natte, lage komgebieden. De prehistorische sporen
worden zichtbaar onder de vegetatiehorizont die in deze afzettingen is
gevormd. Op veel plaatsen is boven deze vegetatiehorizont een tweede
aanwezig gescheiden met de onderste door een laag ‘schone’ klei. Er zijn
geen archeologica geassocieerd met deze tweede vegetatiehorizont aange-
troffen. Deze bovenste vegetatiehorizont wordt afgedekt door jongere
komkleien, hoogstwaarschijnlijk van het Leksysteem.

B. Wat is de aard, ouderdom, omvang en spreiding (horizontaal en verticaal, con-
centraties), gaafheid en conservering van de diverse archeologische resten?

Tijdens het proefonderzoek zijn in alle putten sporen aangetroffen die geas-
socieerd worden met de periferie van prehistorische huisplaatsen. Het gaat
hier namelijk voornamelijk om sporen van palenrijtjes, runderhoefindruk-
ken, kuilen en waterputten. Het aangetroffen vondstmateriaal dateert in de
midden-bronstijd B (1500-1100 v Chr). De omvang en spreiding van de
sporen en structuren is binnen het huidige onderzoek nog onvoldoende
onderzocht. Hiervoor is het prehistorisch landschap te gevarieerd gebleken.
De mogelijkheid is aanwezig dat op delen van het terrein die niet onder-
zocht zijn toch resten aanwezig zijn van huisplaatsen. Nu is een vrij wille-
keurige strook in de directe omgeving van de huisplaats onderzocht en
krijgen we een voorproefje van welke gegevens er te halen zijn in de (lagere)
omliggende delen direct aansluitend aan deze huisplaatsen. In vrijwel alle
putten zijn grondsporen aangetroffen die de onmiddellijke nabijheid van
huisplaatsen verraden. Op drie plaatsen is een concentratie aan mogelijke
bewoningssporen waargenomen. In put 1 werden enkele paalgaten en een
greppel aangetroffen. Deze sluiten vermoedelijk direct aan bij de huisplaats



uit de midden-bronstijd die in de jaren ’60 en ’70 is onderzocht door de
ROB. De tweede locatie met duidelijk meer (paal)sporen is het zuiden van
put 4. Hier lijkt een meer zandige afzetting in de ondergrond gezorgd te
hebben voor een iets hogere ligging en bood mogelijk daarom betere moge-
lijkheden voor bewoning. Tenslotte moet het zuid-oosten van put 7 aange-
merkt worden als een zone met meer (en meer gevarieerde) grondsporen.
Hier werden een waterput, runderhoefindrukken en paalsporen aangetrof-
fen. De waterput kan in de midden-bronstijd worden gedateerd op grond
van het ingesloten aardewerk en een door middel van 14C-onderzoek geda-
teerd fragment hout (1433 cal BC). 
De gecoupeerde sporen tonen aan dat ook kleinere (staak)sporen soms tot
20 cm diepte bewaard zijn gebleven. Binnen het huidige proefputtenonder-
zoek is nergens erosie van het prehistorische loopvlak aangetoond.
De kwaliteit van zowel de individuele grondsporen als de nederzetting als
geheel mag goed tot zeer goed genoemd worden. De enige aantastingen van
het prehistorische landschap zijn veroorzaakt door subrecente (laat-middel-
eeuwse) perceelssloten die soms tot in het sporenvlak zijn ingegraven. Zelfs
in het meest waarschijnlijk hierdoor aangetaste deel (vindplaats 14-west) zal
deze verstoring mogelijk niet meer dan 6% bedragen. In het zuidoosten van
put zeven komen mogelijk enige laat-middeleeuwse sporen voor die tot in
het prehistorische oppervlak snijden. Het is nauwelijks in te schatten in
hoeverre deze sporen als verstoring gezien moeten worden. Wél is duidelijk
dat het hier een palimpsestsituatie betreft. Door de verschillende aard van
zowel vondsten als sporen zal dit niet tot een aantasting van de wetenschap-
pelijke kwaliteit van de informatie uit beide perioden leiden. Er is nauwe-
lijks verticale spreiding in archeologie op de diverse vindplaatsen
aangetoond.1

De conservering van het aardewerk en het bot is goed. De conservering van
onverkoolde botanische resten is tot 30 cm onder het vlak matig en daaron-
der redelijk. De conservering van verkoolde botanische resten is vermoede-
lijk goed.2 De onderstaande kaart (figuur 7.1) toont de globale diepte in
meters van de gemiddelde laagste grondwaterstand (afgekort GLG) onder de
(onderste, vermoedelijk midden-bronstijd) vegetatiehorizont op de diverse
terreinen.3
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Figuur 7.1
Diepte van het GLG onder de midden-

bronstijd vegetatiehorizont 
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De GLG varieert tussen de 10 cm boven en 110 cm onder de vegetatiehori-
zont die wordt geassocieerd met de midden-bronstijd bewoningsfase. Op
vindplaats 12 bevindt het GLG zich 30 tot 60 cm onder de vegetatiehorizont.
Dit houdt in dat de conservering van organisch materiaal beneden deze
diepte (onderin diepere paalsporen en kuilen) goed zal zijn. Het GLG van
vindplaats 13 bevindt zich 50-75 cm onder de onderste vegetatiehorizont,
zodat hier mogelijk alleen uit diepere (water)kuilen onverkoold organisch
materiaal verwacht mag worden. Vindplaats 14 wordt gekenmerkt door een
sterk variabele GLG. Waarschijnlijk heeft dit te maken met boringen die
vlakbij, of in, restgeulafzettingen zijn gezet. De diepte van het GLG onder
de (onderste) vegetatiehorizont schommelt binnen vindplaats 14 tussen 110
cm (onder) en 10 cm boven de vegetatiehorizont. Op vindplaats 14-West
bedraagt deze diepte 45-65 cm, zodat hier onderin de diepere (paal)sporen
en (water)kuilen nog onverkoold organisch materiaal kan worden aangetrof-
fen. Wanneer de boring in de restgeul niet wordt meegerekend, verloopt het
GLG in het noordelijke deel van vindplaats 14-oost van 55 naar 65 cm diepte
onder de vegetatiehorizont. In het zuidelijke deel van vindplaats 14-Oost
neemt deze diepte nog verder toe, tot maximaal 1.1 m aan de zuidkant van
put 5. Hiermee is enkel bij de diepere (paal)sporen en (water)kuilen onderin
nog organisch materiaal te verwachten. De venige opvullingen van de rest-
geul (en de reactivering daarvan) bieden goede mogelijkheden tot conserve-
ring van organische resten.

C. Wat is de relatie tussen de lithologie en de (verschillende) archeologische
resten?

De reliëfverschillen veroorzaakt door lokale verschillen in opbouw (aanwe-
zigheid van oever-  en crevasseafzettingen) van de bodem lijken sterk te
correleren met de archeologische resten. De huidige methodiek was niet
toereikend om (de geografische verspreiding van) deze lokale verschillen in
bodemopbouw te bestuderen, zodat ook de relatie met de archeologische
verschijnselen maar ten dele onderzocht kon worden. Binnen de putten is
deze nauwe relatie echter meermaals geïllustreerd (hoofdstuk 5, paragraaf
5.5).

D. Is er sprake van een archeologische stratigrafie?

Het antwoord op deze vraag is al bij de bespreking van de aard, datering en
spreiding van sporen besproken onder B. Afgezien van een laatmiddeleeuw-
se component in de vorm van greppels en incidenteel paalgaten die tot in
diepere (prehistorische) niveaus zijn ingegraven, zijn er geen indicaties voor
verschillende gebruiksfasen die stratigrafisch van elkaar zijn gescheiden.
Deze zal echter op grond van de aanwezigheid van twee stratigrafisch
gescheiden vegetatiehorizonten wel moeten worden verwacht. Bij het bepa-
len van de vervolgstrategie zal rekening moeten worden gehouden met de
mogelijke aanwezigheid van meerdere, stratigrafisch gescheiden archeologi-

1 Het tijdsverschil tussen de (veelal contextloze) laatmiddeleeuwse resten in klei die de
vindplaats afdekt en de hieronder aangetroffen archeologica wordt uiteraard hier buiten
beschouwing gelaten.

2 Dit is op basis van één aangetoond fragment niet verder te onderbouwen.
3 Op basis van de boringen van Vis (2003).



Conclusies en aanbevelingen 63

sche niveaus, met name op de toenmalig lagere delen van het landschap,
waar beide vegetatiehorizonten beter van elkaar te onderscheiden zijn.

E. Zijn er verschillen in conserveringsgraad tussen de verschillende delen van de
(off-) sites in horizontale of verticale zin?
Alle vindplaatsen lijken even goed te zijn bewaard gebleven. Er is vermoede-
lijk een relatie tussen de grondwaterspiegel en de conserveringsmogelijkhe-
den van (on)verbrande botanische resten (zie paragraaf 6.3). Deze relatie
kon echter in het huidige onderzoek nauwelijks onderzocht worden. 

Verder kan op basis van beschikbare boringen de locatie van een vermoede-
lijke vindplaats binnen het tracé worden aangegeven waarvan aannemelijk
gemaakt kan worden dat deze in sterkere mate door akkerbouw zal zijn
aangetast (zie paragraaf 7.3, terreinen C1 en C3). Deze vindplaats is echter in
het huidige proefputtenonderzoek niet onderzocht.

F.Wat is het verband tussen enerzijds de conservering en gaafheid van de archeol-
ogische resten, waarbij gelet wordt op hun datering, en anderzijds hun positie
(diepteligging en type afzetting) in de grond?

Binnen het huidige onderzoek konden er afgezien van de onverkoolde bota-
nische resten (zie paragraaf 6.3) geen verschillen in conservering of gaaf-
heid aan diepteligging of stratigrafische positie worden toegeschreven. Het
materiaal van de verschillende vindplaatsen lijkt homogeen van kwaliteit. 

G. Zijn de vindplaatsen verstoord door de aanleg van de rijksweg A2? Hebben er
andere verstoringen plaatsgevonden? Zo ja, wat is de aard alsmede de omvang
daarvan?

Vermoedelijk is bij de aanleg van de parallelweg de randzone van de door de
ROB opgegraven midden-bronstijd huisplaats verstoord. Indachtig de sterke
lokale verschillen in zandhoogte van het zandlichaam van de Zijderveldse
stroomrug en de hierop afgezette oever- en crevasse afzettingen (zie hoofd-
stuk 3) en de voorgestelde correlatie met archeologische resten is het niet
mogelijk in te schatten of er huisplaatsen behorende tot door de ROB opge-
graven nederzetting zijn verstoord bij de aanleg van de A2. De concentratie
van bewoningsporen in het zuiden van put 4 lijkt in het zuiden al snel
begrensd te worden door de parallelweg en een recente sloot in het zuid-
oosten. Dit bebouwingscluster kan dus enigszins verstoord zijn. Het
bebouwingscluster in het zuidoosten van put 7 kon met de gegeven metho-
diek niet begrensd worden. Het is mogelijk dat de hogere aantallen bewo-
ningsporen zich noordwestelijk uitstrekken richting de A2. Zeker is dit
echter (nog) niet. Het zelfde geldt voor de binnen dit onderzoek nauwelijks
onderzochte terreinen ‘C1 en C3’ (zie fig. 7. 2 hieronder).

7.2 Waardering van de vindplaatsen

Voor de waardering van vindplaats(en) wordt gebruik gemaakt van de basis-
waarden zoals deze door de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA)
worden omschreven.4 Deze waarden zijn de ‘Belevingswaarde’, de ‘Fysieke
kwaliteit’ en de ‘Inhoudelijke kwaliteit’.  
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De ‘Belevingswaarde’ heeft met name betrekking op zichtbare monumen-
ten, waarbij de criteria ‘Schoonheid’ en ‘Herinneringswaarde’ worden beoor-
deeld. De diverse onderzochte vindplaatsen zijn allen overdekt door latere
komsedimenten en zijn derhalve niet direct zichtbaar. Deze waarde zal dan
ook geen rol spelen bij de uiteindelijke waardering.

Voor het beoordelen van de ‘Fysieke kwaliteit’ worden de aspecten ‘Gaaf-
heid’ en ‘Conservering’ beoordeeld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een
puntensysteem, waarbij drie punten staat voor een ‘hoge’ gaafheid en één
punt voor een ‘slechte’ gaafheid. Ook de conservering wordt op deze wijze
beoordeeld. De gaafheid van de onderzochte vindplaatsen 12, 13 en 14 is
hoog. Door de diepteligging lijkt er nauwelijks verstoring (door (diep) ploe-
gen of andere antropogene processen) van de vindplaats te hebben opgetre-
den.5 De stratigrafie op basis van het bodemprofiel is vrijwel overal intact.
De laatmiddeleeuwse greppels vormen de enige verstoring van het prehisto-
rische niveau, maar deze ‘verstoring’ is (in oppervlakte) zeer beperkt. De
meest ingrijpende ‘verstoring’ van het midden-bronstijd cultuurlandschap
ter plaatse wordt gevormd door de zandwinningplas en de direct daarop
aansluitende ROB opgravingen. Een deel van de opgravingsputten bevindt
zich binnen het plangebied (de strook die mogelijk voor wegenbouw zal
worden gebruikt). Hierbuiten zijn verstoringen vermoedelijk afwezig. De
conservering van de vindplaats wordt als van ‘redelijk’ tot ‘hoge’ kwaliteit
(2/3) beoordeeld. Het huidige aanvullende archeologisch onderzoek heeft
aangetoond dat de zichtbaarheid van de sporen goed is en dat ook ondiepe
en kleine sporen (staakgaten, schopsteken, runderhoefindrukken) goed
bewaard zijn gebleven. Door de veelal geringe dikte van de vegetatiehorizont
kan de vindplaats archeologisch goed onderzocht worden zonder al te veel
van de top van de sporen weg te moeten graven. Op basis van de aangetrof-
fen vondsten kan de conservering eveneens als goed (hoge kwaliteit) worden
aangemerkt. De fragmentatie van het aardewerk lijkt op basis van de inhou-
delijke interpretatie als de randzone van erven of nederzettingen eerder het
gevolg van depositionele processen dan van post-depositionele actoren als
verploeging of verspoeling. Afgezien van de fragmentatie is zowel aardewerk
als verbrande klei goed bewaard gebleven. Het botmateriaal is slecht tot
redelijk geconserveerd, afhankelijk van de context.6 Zowel verbrand als
onverbrand bot is in redelijke hoeveelheden aangetroffen. Met name in de
grondsporen werden grote fragmenten onverbrand bot aangetroffen. Er is
sprake van een duidelijke ruimelijke en inhoudelijke relatie tussen de mobi-
lia en de sporen. De botanische resten zijn van redelijke kwaliteit. De
conserveringsomstandigheden voor verkoolde plantenresten is zeer goed,
die van onverkoolde macroresten slecht tot redelijk, afhankelijk van de diep-
teligging en de variatie van het GLG. Met name onverkoolde zaden van de
robuustere plantensoorten lijken te zijn bewaard gebleven.

4 Hierbij worden de vindplaatsen 12, 13 en 14 in hun geheel behandeld als vindplaats.
5 De terreinen met een monumentstatus zijn in ieder geval niet door diepploegen aangetast

(mond. med. E.M. Theunissen). De andere onderzochte terreinen hebben evenmin
aanwijzingen voor diepploegen opgeleverd.

6 Het botmateriaal verzameld in het vlak of uit de boringen is slecht geconserveerd, het
botmateriaal afkomstig uit de grondsporen is redelijk (relatief goed) geconserveerd
(paragraaf 6.4).
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Tenslotte dient de ‘Inhoudelijke kwaliteit’ van de vindplaats beoordeeld te
worden. Het criterium ‘Zeldzaamheid’ wordt als gemiddeld beoordeeld.
Bronstijd huisplaatsen uit het rivierengebied waren een tiental jaar geleden
al gekend te Wijk bij Duurstede, Dodewaard en Zijderveld zelf. De recente
archeologische onderzoeken voorafgaand aan de aanleg van de Betuwelijn
hebben een redelijk aantal nieuwe vindplaatsen met huisplaatsen uit deze
periode opgeleverd.7 Verder is de waardering van de zeldzaamheid geba-
seerd op de nabijgelegen eerder opgegraven midden-bronstijdvindplaats.

De ‘Informatiewaarde’ en ‘Ensemblewaarde’ van de vindplaats zijn ‘hoog’.
Gezien de in dit geval sterke verwevenheid van deze twee criteria, worden
deze hier gezamenlijk besproken. Ten eerste is de hoge waardering een
directe afgeleide van de hoge mate van gaafheid en redelijke tot goede
conservering van de sporen en materiaalcategorieën. Ten tweede is dit geba-
seerd op de landschappelijke ligging van de vindplaats en de manier waarop
de relatie tussen landschap en nederzetting onderzocht kan worden. De nu
aangesneden sporenconcentraties behoren zeer waarschijnlijk tot de randzo-
nes van de eerder opgegraven midden-bronstijd nederzetting ‘Zijderveld’.
Waar echter de ‘kern’ van de vindplaats met in ieder geval één huisplaats
zich lijkt te concentreren op de locaties met afzettingen van de Zijderveldse
meandergordel in de ondergrond, blijken er ook sporen te worden aange-
troffen in het landschap verder hiervan verwijderd. Het is zeer waarschijn-
lijk dat dit (door de aanwezigheid van crevasse en/of oeverafzettingen in de
ondergrond) reliëfrijke landschap voor andere activiteiten dan uitsluitend
bewoning werd gebruikt.8 Er zijn echter nog nauwelijks concrete weten-
schappelijke aanwijzingen ten aanzien van welke zaken zich in dit deel van
het landschap, gelegen direct om de huisplaats, afspeelden. Omdat deze
plaats direct aansluit op een al wetenschappelijk uitgewerkte vindplaats,
levert verder onderzoek van de omgeving van deze vindplaats informatie op
over het landschapsgebruik en landschapinrichting in de midden-bronstijd
en ijzertijd. Verder kan het archeologisch onderzoek aangevuld worden door
fysisch-geografisch en botanisch onderzoek. Het is niet ondenkbaar dat er in
de lagere delen, zoals restgeulen en depressies botanische monsters geno-
men kunnen worden die samenhangen met de bewoningsperioden. Ook
indien bij eventueel vervolgonderzoek andere huisplaatsen uit de midden-
bronstijd en ijzertijd worden ontdekt kunnen er vergelijkingen worden
gemaakt met de nabijgelegen al bekende huisplaats. Hoogstwaarschijnlijk
wordt dan belangrijke informatie verkregen over de wisselwerking van land-
schap en landschapinrichting. Al deze thema’s worden momenteel weten-
schappelijk behandeld door de door NWO gefinancierde onderzoeksgroep
‘Living in a dynamic (cultural) landscape’ van de Faculteit der Archeologie.
Het in dit rapport besproken onderzoek, maar zeker eventueel vervolgonder-
zoek, kan binnen dit project in ruimere kaders geplaatst worden. 

Het criterium ‘Representativiteit’ weerspiegelt in hoeverre de vindplaats als
representatief gezien moet worden voor een bepaald gebied of periode.

7 Eigenblok (Jongste & Van Wijngaarden 2002), De Bogen (Meijlink & Kranendonk 2002),
Lienden (Schoneveld & Kranendonk 2002). 

8 Cf. Eigenblok (Jongste & Van Wijngaarden 2002) en De Bogen (Meijlink & Kranendonk
2002).
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De midden-bronstijd vindplaats ‘Zijderveld’ kan in zijn geheel als represen-
tatief gezien worden voor midden-bronstijd bewoning in het rivieren-
gebied.9 De aard van de aangetroffen sporen (huizen, greppels, hekken,
hoefindrukken, kuilen en waterputten) zijn op andere vindplaatsen even-
eens gevonden. Enkel het elders aangetoonde voorkomen van grafheuvels
(Wijk bij Duurstede(?), De Bogen, Eigenblok) ontbreekt nog. Het is niet
duidelijk hoeveel vergelijkbare vindplaatsen reeds voor behoud zijn geselec-
teerd. De wel gekende en nog niet opgegraven vindplaatsen zijn niet
voldoende onderzocht om uitspraken te kunnen doen over de vergelijkbaar-
heid. De wél vergelijkbare vindplaatsen zijn juist gekend doordat deze zijn
opgegraven en deze zijn derhalve niet behouden. Het inschatten van de
representativiteit op basis van recente en specifieke verwachtingskaarten is
eveneens problematisch. De lokale variaties in landschap zijn veelal van een
schaal die kleiner is dan de resolutie van de onderliggende (geologische)
basiskaarten.10

Waarden Criteria Scores Totaalscore

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

Herinneringswaarde n.v.t

Fysieke kwaliteit Gaafheid 3 5

Conservering 2/3

sporen ++

aardewerk +

bot +/-

botanie +/-

Inhoudelijke Kwaliteit Zeldzaamheid 2 11

Informatiewaarde 3

Ensemblewaarde 3

Representativiteit 3

Concluderend moet gesteld worden dat zowel op basis van de fysieke als de
inhoudelijke kwaliteit de vindplaats te beschouwen is als behoudenswaardig. 

Wel moet op deze plaats nogmaals worden benadrukt dat alleen de ‘admi-
nistratieve’ vindplaatsen onderzocht konden worden. Zo is bijvoorbeeld een
terrein van 4367 m2 (de strook tussen de vindplaatsen 12 en 13) geheel niet
onderzocht. Over dit gedeelte kunnen uiteraard geen even degelijk gefun-
deerde uitspraken worden gedaan ten aanzien van de waardering.

7.3 Aanbevelingen

Op basis van de hierboven beargumenteerde kwaliteit, wordt aanbevolen om
de vindplaats in situ te behouden. Het is echter zeer waarschijnlijk dat op
basis van economische redenen van overstijgend belang, besloten wordt dat

Tabel 7.2
Waardering van de vindplaats

9 Het door de ROB opgraven gedeelte is dermate representatief dat men spreekt van het
huistype ‘Zijderveld’ en dat midden-bronstijd hekwerken conform Zijderveld worden
verdeeld in enkel ( type 1) en dubbel gestelde hekken (type 2). Cf. Jongste & Van
Wijngaarden 2002, p.612-613. Meijlink & Kranendonk 2002, p. 774, 780. 

10 Cf. Arnoldussen 2000, p. 81-82, 90-95.
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verstoring van het plangebied onontkoombaar is. In dat geval is archeolo-
gisch vervolgonderzoek gewenst. 

Hoe dit vervolgonderzoek ingevuld moet worden zal uiteindelijk door het
bevoegd gezag in samenspraak met de opdrachtgever worden bepaald en
vastgelegd in een ‘programma van eisen’. Wél wordt hier op deze plaats vast
een inhoudelijke opzet geboden op basis van de huidige resultaten. Hierbij
wordt het plangebied opgesplitst in een aantal deelterreinen (figuur 7.2).

7.3.1 Terrein A
Terrein A is in dit rapport besproken als vindplaats 14-west. Gezien de nabij-
heid van de ROB opgravingsputten en de derhalve hoge ensemblewaarde
wordt een vlakdekkende opgraving van het terrein voorgesteld. Binnen dit
terrein verdienen twee gebieden speciale aandacht. Ten eerste is dit de klei-
ne driehoek aangegeven als A2. Dit terrein ligt binnen 45 m van het
midden-bronstijd huis en hier is slechts het zuidoost deel opgegraven. De
driehoek A1 in het noordwesten van terrein A1 bevat mogelijk een restgeul.11

Het onderzoek van deze mogelijke restgeul moet multidisciplinair van
karakter zijn. Fysisch-geografisch en archeologisch onderzoek moeten
monsterlocaties voor 14C-dateringen en botanisch onderzoek bepalen op
moment dat aannemelijk gemaakt kan worden dat de opvulling van de rest-
geul of depressie gelijktijdig is met menselijke activiteiten ter plaatse. 

Figuur 7.2
Aanbevelingen per vindplaats en deelterrein

11 Deze “restgeul’ is helaas slechts in één boring (4130.017) aangetroffen, zodat misschien
eerst de aard hiervan middels een proefput vastgesteld moet worden. Mogelijk is er een
ruimtelijke relatie met de depressie in boring 4130.030. Het is waarschijnlijk dat deze
restgeul aansluit op een langgerekte depressie (restgeul ?) in de noordelijke
opgravingsputten uit 1966.
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7.3.2 Terrein B
Het gebied B is in de tekst besproken als vindplaats 14-oost. Archeologisch
inhoudelijk vormt dit terrein de randzone van de huisplaats(en) uit het door
de ROB opgraven gedeelte. Zodra de hier aangetroffen hekwerken ruimte-
lijke geassocieerd kunnen worden met de huisplaats(en?), is het mogelijk de
ideeën omtrent landschapsinrichting in de midden-bronstijd te onderzoe-
ken. Integraal onderzoek van de inrichting van het landschap rondom huis-
plaatsen is nog slechts weinig ondernomen. Deze perifere zone om de erven
wordt ten eerste moeilijker herkend tijdens inventariserend en waarderend
booronderzoek en wordt ten tweede tijdens selectiebesluiten vrijwel altijd
veronachtzaamd ten faveure van de ‘informatierijke’ huisplaatsen. Een vorm
van een integrale landschappelijke-archeologische aanpak van een gebied
dat niet tot de ‘kern’ maar tot de ‘periferie’ van nederzettingen behoort kan
verrassende resultaten opleveren. Eventueel vervolgonderzoek zou hier vast
kunnen stellen hoe gedifferentieerd het landschap rondom deze nederzet-
ting is en hoe dit landschap gebruikt werd. De resultaten hiervan zouden
gebruikt kunnen worden om in de toekomst andere vergelijkbare vindplaat-
sen beter te kunnen waarderen. Vlakdekkend onderzoek heeft hierbij de
voorkeur. Uitgaande van een lage spoordichtheid en een gering aantal
middels coupe te onderzoeken sporen (met name palenrijen en hoefindruk-
ken worden verwacht) kan dit tegen relatief geringe kosten. Mocht vlak-
dekkend onderzoek niet tot de mogelijkheden behoren wordt een
proefputtenonderzoek met geringe onderlinge afstand aanbevolen.12 Het
terrein B1’ is een tijdens booronderzoek aangetoonde opduiking van meer
zandige afzettingen tot zelfs zand op 50 cm beneden maaiveld. Op basis
hiervan zijn hier sporen te verwachten, mogelijk een huisplaats. Het terrein
met de code B2 lijkt op de rand van een soortgelijke zone met meer zandige
afzettingen in de ondergrond te liggen. Hier werd in de proefput een
concentratie paalsporen waargenomen.13 Archeologisch vervolgonderzoek
zou zich hier in ieder geval moeten richten op het blootgraven van dit
cluster aan bewoningsporen om de aard en datering vast te stellen.

7.3.3 Terrein C
Dit terrein C omvat de (administratieve eenheden) vindplaatsen 12 en 13. In
deze paragraaf wordt het terrein besproken op basis van de landschappelijke
en archeologische data. Het deelgebied met de aanduiding C1 is slechts zeer
gedeeltelijk onderzocht door de aanleg van put 9. Voor dit gedeelte geldt een
hoge verwachting. Deze is gebaseerd op de suggestieve vorm van de hekwer-
ken in put 9, de ontkalking van het profiel, de sterk zandige (klakloze vege-
tatiehorizont) en de vergelijkbaarheid van het bodemprofiel met de boringen
in deelgebied C3 (zie hieronder). Mogelijk dat we hier een concentratie aan
bewoningsporen kunnen aantreffen. Dit vermoeden zou met aanvullende
proefputten onderzocht moeten worden, waarna een heroverweging
aangaande de strategie (meer proefputten, vlakdekkend opgraven) gemaakt
moet worden.  Ten zuiden van C1 bevindt zich een zone met als aanduiding
C2. Hier lijkt een dip van circa 1,5 m diepte voor te komen in het zandop-
pervlak. De interpretatie (crevasse restgeul, restgeul, kronkelwaardgeul?) is

12 De afstand tussen de putten moet dermate klein zijn dan aannemelijk gemaakt kan worden
dat hekken doorlopen. Zonodig worden aanvullend putten aangelegd die de hekken volgen.

13 De nabijgelegen RAAP-boring 392 leverde houtskool en bot op.
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nog onduidelijk en zou vastgesteld kunnen worden. Indien het een (crevas-
se)restgeul betreft is het zinnig de ruimtelijke associatie met de ‘depressie’
van boring 4130.017 vast te stellen. De vraagstellingen en methodiek zijn
derhalve identiek als bij terrein A1’. Terrein C3 vertoont eveneens een opdui-
king van kalkloos, goed gesorteerd zand. Net buiten het tracé werden in
twee boringen (4130.21 en 4130.027) archeologisch indicatoren aangetrof-
fen. De binnen C3 gelegen RAAP boringen 367 en 378 hebben eveneens
archeologische indicatoren opgeleverd.14 Het lijkt het meest zinnig om bij
aanvullend onderzoek eerst een aantal proefputten te graven op terrein C3
om vast te stellen wat de aard, datering en kwaliteit dan deze vindplaats is.
Daarna kan aansluitend een gedeelte vlakdekkend worden onderzocht.
Indien er bewoningsporen worden ontdekt op terrein C1 of C3, is de relatie
van deze terreinen onderling en de hen scheidende (?) mogelijke restgeul
C2 wetenschappelijk zeer interessant. Indien op basis van een aanvullend
proefputten onderzoek echter vastgesteld kan worden dat de terreinen C1 en
C3 niet in samenhang met de midden-bronstijd bewoning bestudeerd
kunnen worden (andere periode, geïsoleerd te bestuderen erven, site
vermoedelijk grotendeels buiten het te verstoren plangebied) is het
misschien lonend om toch oplossingen ten aanzien van duurzaam in-situ

behoud van deze deelterreinen verder te verkennen. Dit alles hangt af van
de resultaten de proefputten. Terrein C4 geeft de locatie van de (tweede)
restgeul weer. Deze restgeul is vermoedelijk dezelfde als die het terrein B
doorsnijdt. Het onderzoek van deze restgeul kan het best geïntegreerd
worden met het onderzoek van C5. Hier is namelijk al een cluster aan bewo-
ningsporen aangetroffen. Bekeken zal moeten worden in hoeverre de rest-
geul bepalend is geweest voor de landschapinrichting van terrein C5
(waarop zeker bewoningssporen zijn te vinden) en terrein C3, waarop bewo-
ningsporen worden verwacht. Verder zal ook hier een multidisciplinaire
aanpak zoals beschreven voor terrein A1 moeten worden toegepast. Indien
door aanvullend boor- of proefputten onderzoek aannemelijk gemaakt kan
worden dat de restgeulen C4 en de restgeul door terrein B (zuidenoosten
put 3) dezelfde opbouw en genese vertonen, kan besloten worden tot het
slechts op één van beide plaatsen onderzoeken hiervan. Dit laat onverlet dat
het bebouwingscluster dat aangesneden is in put 7 bij voorkeur vlakdekkend
onderzocht dient te worden. 

7.3.4 Terrein D
Dit terrein is aangegeven om een gebied onder de aandacht te brengen dat
niet tot het huidige plangebied behoort. Het terrein is nu grotendeels boom-
gaard, maar lijkt (op basis van extrapolatie van de plangebiedgrenzen van A
en B) door eventuele verbreding wel degelijk verstoord te gaan worden.
Indien dit het geval is, wordt een proefput aanbevolen om te zien in hoever-
re de fruitteelt voor verstoring heeft gezorgd. Indien deze verstoring gering
is, gelden dezelfde argumenten als voor deelterrein A2.

7.3.5 Terrein ‘E’
Tevens zou vastgesteld moeten worden wat de opgravingsmethodiek was
van de putten op het terrein ‘E’. Indien hier niet overal alle sporen zijn afge-

14 Boring 367; verband bot, Boring 368: Houtskool, bot, verbrand bot, vuile laag.



werkt kan hier nog aanvullend (botanisch!) onderzoek plaatsvinden en
kunnen de destijds niet nauwkeurig ingemeten tekeningen zuiver in RD
geplaatst worden.15 Ook zou dan het probleem van de niet-aansluitende
noordelijke huiswand mogelijk kunnen worden opgelost (Theunissen 1999,
p. 160-161).

7.3.6 Samenvatting van de aanbevelingen

Voor vrijwel alle delen binnen het nu onderzochte plangebied en voor enke-
le nu nog niet opgenomen terreinen is archeologisch vervolgonderzoek
gewenst. Dit vervolgonderzoek zou voor de terreinen A, A1, A2, en B2
moeten bestaan uit een definitief onderzoek middels vlakdekkende putten.
Het overige deel van terrein B (en met name B1) moet dan wel worden
meegenomen in het vlakdekkende onderzoek, dan wel eerst middels
(op geringe onderlinge afstand geplaatste) proefputten worden onderzocht.
De directe omgeving van proefput 7 (terrein C5) komt eveneens in aanmer-
king voor vlakdekkend definitief onderzoek, waarbij ook de restgeul (C4)
moet worden onderzocht. Om de strategie te bepalen voor de terreinen C1,
C2 en C3 is tevens eerst een proefputten onderzoek gewenst. Hierbij kan
bekeken worden op er inderdaad vindplaatsen aanwezig zijn op de terreinen
C1 en C3. Zo ja, moet bekeken worden of deze (wetenschappelijk) geïnter-
preteerd moeten worden met de voormalige opgraving Zijderveld als refe-
rentiekader. Indien dit zo is, zou vervolg onderzoek (definitieve opgraving)
vanwege de hogere ensemblewaarde de voorkeur hebben. Indien deze even-
tuele vindplaatsen het beste als ‘losse eenheid’ wetenschappelijk bestudeerd
dienen te worden, verdient hernieuwde aandacht voor in-situ bescherming
de voorkeur.
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15 De putten van de campagne van 1971 zijn volgens L. Theunissen (op basis van gesprekken
met R.S. Hulst en K. Greving) volledig afgewerkt. Mond. med. Theunissen 20-5-2003. Wél
kunnen de coupekuilen gebruik worden om de meetfouten te vereffenen. 
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Bijlage I – Profielbeschrijvingen

Per put/proefsleuf zijn twee profielopnamen gemaakt. Vermeld zijn de coördinaten van de put en de coördinaten van het opgenomen

profiel. De maaiveldhoogte bij het profiel is afkomstig van de Hoogtekaart van Nederland; schaal 1:10.000. Gedetailleerde 

hoogtegegevens waren (nog niet) beschikbaar. Coördinaten en maaiveldhoogte zijn als volgt weergegeven bij de profielen:  

X-coördinaat (in m) - Ycoördinaat (in m)/hoogte (in m). 

Gebruikte afkortingen: 

Mv: maaiveld 

Gevlekt: een patroon bestaande uit de kleuren zwart, donkergrijs en verschillende tinten   

  oranje (ijzer verkleuring) 

ZK  zware klei; kom- of restgeulafzetting 

MK  matig zware klei; kom- of restgeulafzetting 

LK  lichte klei; oeverafzetting 

ZZL  zware zavel; oeverafzetting 

V1  venige klei; kom- of restgeulafzetting 

Z-  dit voorvoegsel geeft een zandige bijmenging aan; gevolg van natuurlijke of 

  antropogene factoren 

-H0/1/2  gehalte aan humus 

Put 1

Coördinaten put: N 138,278-439,600  

 Z  138,327-439,581 

Profiel 1 (138,281-439,599/+0,72 m):  

Diepte (cm - mv) Lithologie Laklaag 

10 Z-MK  

20 Z-MK  

30 ZK  

40 ZK  

50 ZK-H2 Ja, gevlekt 

60 Z-Zk-H2  

70 ZK-H2 Ja 

80 ZK-H2 Ja 

90 MK  

Profiel 2 (138,300-439,593/+0,75 m):  

Diepte (cm - mv) Lithologie Laklaag 

10 Z-MK  

20 Z-MK  

30 ZK  

40 ZK  

50 Z-ZK-H2 Ja, houtskoolspikkels 

60 Z-ZK-H2  

70 MK-H1 Ja 

80 MK  
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Profiel 3 (138,318-439,587/+0,80 m):  

Diepte (cm - mv) Lithologie Laklaag 

10 Z-MK  

20 Z-MK  

30 Z-MK  

40 ZK  

50 Z-ZK (H0-H1)  

60 Z-MK-H2 Ja 

Profiel 4 (138,324-439,585/+0,84 m):  

Diepte (cm - mv) Lithologie Laklaag 

10 Z-MK  

20 Z-MK  

30 ZK  

40 ZK  

50 Z-ZK-H1 Ja? 

60 Z-ZK-H2  Ja 

70 MK   

Put 2

Coördinaten put: N 138,494-439,495  

 Z  138,493-439,471 

Profiel 1 (138,494-439,495/+1,0 m):  

Diepte (cm - mv) Lithologie Laklaag 

10 Z-MK  

20 Z-MK  

30 MK Ja, zwart 

40 Z-MK Ja, zwart 

50 Z-MK Ja, gevlekt 

60 LK  

Profiel 2 (138,493-439,471/+0,9 m): 

Diepte (cm - mv) Lithologie Laklaag 

10 Z-MK  

20 Z-MK  

30 ZZL  

40 MK Ja, donkergrijs* 

50 Z-MK Ja, donkergrijs* 

60 Z-MK Ja, zwart* 

70 LK  

*: twee laklagen waarneembaar: tussen 37 en 45 cm - mv en tussen 49 en 62 cm - mv. 
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Put 3

Coördinaten put: NW 138,403-439,528 

 ZO 138,421-439,507 

Profiel 3 (138,403-439,528/+1,0 m): 

Diepte (cm - mv) Lithologie Laklaag 

10 LK  

20 LK  

30 LK  

40 Z-MK  

50 Z-MK Ja, donkergrijs 

60 MK Ja, gevlekt 

70 Z-MK Ja, gevlekt 

80 Z-MK Ja, gevlekt 

90 ZZL  

Profiel 4 (138,421-439,507/+0,8 m): 

Diepte (cm - mv) Lithologie Laklaag 

10 LK  

20 LK  

30 LK  

40 LK  

50 MK  

60 Z-MK Ja, zwart 

70 Z-MK Ja, donkergrijs 

80 Z-MK Ja, gevlekt 

90 LK  

100 LK  

Put 4

Coördinaten put: NW 138,452-439,463 

 ZO 138,482-439,431 

Profiel 1 (138,482-439,434/+0,96 m): 

Diepte (cm - mv) Lithologie Laklaag 

10 Z-MK  

20 Z-MK  

30 Z-MK  

40 LK  

50 LK  

60 MK Ja 

70 Z-MK Ja 

80 Z-MK Ja 

90 LK  
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Profiel 2 (138,469-439,449/+0,92 m): 

Diepte (cm - mv) Lithologie Laklaag 

10 Z-MK  

20 Z-MK  

30 Z-MK  

40 MK  

50 Z-MK  

60 Z-MK Ja 

70 LK Ja 

80 LK  

Profiel 3 (138,457-439,461/+0,86 m): 

Diepte (cm - mv) Lithologie Laklaag 

10 Z-MK  

20 Z-MK  

30 Z-MK  

40 Z-MK  

50 Z-MK  

60 Z-MK Ja 

70 MK-LK Ja 

80 LK Ja 

90 LK  

Put 5

Coördinaten put: N 138,497-439,464 

 Z 138,501-439,441 

Profiel 5 (138,497-439,464/+ 0,7 m): 

Diepte (cm - mv) Lithologie Laklaag 

10 Z-MK  

20 Z-MK  

30 Z-MK  

40 Z-MK  

50 Z-MK  

60 Z-MK  

70 MK Ja, donkergrijs* 

80 MK Ja, gevlekt* 

90 Z-MK Ja, zwart* 

100 Z-MK Ja, zwart* 

*: twee laklagen waarneembaar: tussen 65 en 73 cm - mv en tussen 75 en 95 cm - mv. 
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Profiel 6 (138,499-439,456/+0,8 m): 

Diepte (cm - mv) Lithologie Laklaag 

10 Z-MK  

20 Z-MK  

30 Z-MK  

40 Z-MK  

50 Z-MK Ja, zwart 

60 Z-MK Ja, zwart 

70 Z-MK Ja, gevlekt 

80 Z-MK Ja, gevlekt 

90 LK  

Put 6

Coördinaten put: N 138,503-439,425 

 Z 138,502-439,403 

Profiel 7 (138,503-439,425/+0,7 m): 

Diepte (cm - mv) Lithologie Laklaag 

10 LK  

20 LK  

30 LK  

40 LK  

50 LK  

60 Z-MK Ja, zwart* 

70 Z-MK Ja, gevlekt* 

80 Z-MK Ja, zwart* 

90 LK  

*: twee laklagen waarneembaar: tussen 50 en 52 cm - mv en tussen 55 en 70 cm - mv. 

Profiel 8 (138,502-439,403/+0,7 m): 

Diepte (cm - mv) Lithologie Laklaag 

10 LK  

20 LK  

30 LK  

40 Z-MK  

50 Z-MK Ja, zwart 

60 Z-MK Ja, zwart 

70 Z-MK  

Put 7

Coördinaten put: NW 138,270-439,431 

 ZO 138,293-439,404 
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Profiel 9 (138,270-439,431/+0,8 m): 

Diepte (cm - mv) Lithologie Laklaag 

10 ZZL  

20 ZZL  

30 Z-MK  

40 Z-MK  

50 ZK  

60 Z-MK Ja, zwart 

70 Z-MK Ja, gevlekt 

80 Z-LK  

90 LK  

Profiel 10 (138,293-439,404/+0,8 m): 

Diepte (cm - mv) Lithologie Laklaag 

10 ZZL  

20 ZZL  

30 LK  

40 Z-MK  

50 Z-MK Ja, zwart 

60 Z-LK Ja, donkergrijs 

70 ZZL  

Put 8

Coördinaten put: NW 138,237-439,462 

 ZO 138,257-439,443 

Profiel 11 (138,240-439,457/+0,9 m): 

Diepte (cm - mv) Lithologie Laklaag 

10 LK  

20 LK  

30 Z-LK  

40 Z-MK  

50 Z-MK  

60 Z-MK Ja, gevlekt 

70 Z-MK Ja, gevlekt 

80 LK  

90 Z-MK  



    Bijlage 1     79

Profiel 12 (138,257-439,443/+0,8 m): 

Diepte (cm - mv) Lithologie Laklaag 

10 LK  

20 LK  

30 Z-MK  

40 Z-MK  

50 Z-MK  

60 Z-MK Ja, donkergrijs* 

70 ZK Ja, donkergrijs* 

80 V1  

*: laklaag duidelijk minder goed ontwikkeld, waarschijnlijk als gevolg van lage ligging in restgeulafzettingen. 

Put 9

Coördinaten put: NW 138,126-439,576 

 ZO 138,150-439,571 

Profiel 13 (138,126-439,576/+ 1,1 m): 

Diepte (cm - mv) Lithologie Laklaag 

10 Z-MK  

20 Z-MK  

30 ZZL  

40 Z-LK  

50 Z-LK  

60 Z-LK  

70 Z-LK  

80 Z-MK  

90 Z-MK Ja, donkergrijs 

100 Z-MK Ja, zwart 

110 Z-MK Ja, zwart 

Profiel 14 (138,147-439,570/+1,0 m): 

Diepte (cm - mv) Lithologie Laklaag 

10 Z-MK  

20 Z-MK  

30 ZZL  

40 LK  

50 Z-LK  

60 Z-MK  

70 Z-MK  

80 Z-MK Ja, donkergrijs 

90 Z-LK Ja, donkergrijs 

100 Z-LK Ja, gevlekt 

110 ZZL  




