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Samenvatting

Het plangebied RijnlandRoute, aansluiting Leiden-West ligt binnen de op en afrit 

van de A44 ter hoogte van Leiden. Hierdoor zijn er tijdens de aanleg van de A44 

ophogingspakketten aangebracht van 1 tot ruim 1,5 meter dikte. Hieronder was een 

bouwvoor aanwezig die dateerde in de Nieuwe tijd en die het vroegmiddeleeuwse 

sporenniveau deels heeft afgetopt en afgedekt. Het vroegmiddeleeuwse niveau lijkt 

niet erg sterk afgetopt te zijn. 

In de vroege middeleeuwen bestaat het landschap binnen de westelijke oksel van 

het plangebied uit zandige crevasseruggen die worden doorsneden door twee 

laagten (laagte 6 en 8) en een crevassegeul ( geul 7) vanaf de oorspronkelijke Rijngeul 

ten westen van het plangebied. Deze laagten zijn eerder op te vatten als passief 

opgevulde depressies dan als actieve geulen. Geul 7 doorsnijdt het gebied van 

zuidwest naar noordoost in tweeën waarbij de daarbinnen liggende hoogste delen 

van de crevasseruggen uitermate geschikt waren voor bewoning. De nabijheid van de 

Rijngeul, die vanaf de laat-Romeinse tijd snel in betekenis als hoofdafvoer afneemt als 

gevolg van de het ontstaan van de Lek bij Wijk-bij-Duurstede, maakte de oeverzone 

nog aantrekkelijker voor bewoning. De Rijngeul verzorgde de natuurlijke drainage 

van de oeverzone, en was onder andere van betekenis als verbindingsroute (handel 

en vervoer), als voorziening in drink- en waswater en als voedselbron (visvangst). 

Tussen de westelijke en oostelijke oksel is een overgang aanwezig waarbij de hogere, 

zandige, crevasseruggen minder sterk aanwezig zijn en het gebied in zijn geheel lager 

is gelegen. Het kan ook wel als een depressie worden aangeduid, overeenkomstig 

met de depressie die midden in de nederzetting Oegstgeest Nieuw Rhijngeest Zuid is 

aangetroffen. Zeer waarschijnlijk zijn beide depressies aan elkaar te koppelen. 

De nederzetting bestaat uit twee erven die in de westelijke oksel zijn aangetroffen. Erf 

1 ligt ten noorden van geul 7 en erf 2 ten zuiden. Binnen de oostelijke oksel zijn geen 

aanwijzingen dat er in de vroege middeleeuwen of Karolingische periode bewoning 

is geweest. Erf 1 bestaat uit twee huizen en vier voorraadkuilen en diverse verspreid 

liggende kuilen. Dit erf is in twee fasen in gebruik en dateert van 600 tot 800 n. Chr. 

Erf 2 bestaat uit twee huizen, zeven waterputten, twee voorraadkuilen, een spieker 

en diverse verspreid liggende kuilen. Dit erf is in minimaal drie fasen in gebruik en 

dateert van 575 tot maximaal 850 n. Chr. Voor de laatste bewoningsfase is geen huis 

aangetroffen. Er kan worden geconcludeerd dat de nederzetting start vanaf circa 

575 n. Chr. op erf 2 en zijn bloeiperiode heeft in de 6e eeuw wanneer beide erven 

bewoond worden. Er zijn geen aanwijzingen aangetroffen voor het aanwezig zijn van 

een oversteekplaats over de restgeul. Mogelijk was deze doorwaadbaar of was er 

buiten het plangebied mogelijkheid om de oversteek te maken tussen beide erven. 

Het einde van de opgegraven nederzetting valt in het eerste helft van de 8e eeuw 

wanneer erf 1 als eerste wordt verlaten rond 800 en de bewoning rond 850 ook op 

het tweede erf stopt. Dit betekent dat de nederzetting een bewoningsperiode kent 

van circa 200 - 250 jaar. Er zijn geen aanwijzingen aangetroffen voor bewoning in de 

Karolingische periode. Binnen de opgraving te Oegstgeest Nieuw Rhijngeest Zuid 

zijn er wel aanwijzingen aangetroffen voor een 10e-11e eeuwse component binnen 

bewoningscluster C.1 Onbekend is of de bewoning is voortgezet op een plaats buiten 

het areaal dat is opgegraven. Het moment waarop de nederzetting RijnlandRoute, 

1  De Bruin 2013, 312-313.
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aansluiting Leiden-West wordt verlaten, lijkt iets later te liggen dan het verlaten van 

de nederzetting in Oegstgeest. Rond 700 vindt er een machtsstrijd plaats tussen de 

Franken en de Friezen, die ertoe leidde dat de Franken onder aanvoering van Pepijn in 

of kort voor het jaar 690 uiteindelijk de macht over het westelijke kustgebied van de 

Friezen (citorior Fresia) konden overnemen. Dit kan aanleiding zijn voor het krimpen 

van de nederzetting na de bloeiperiode in de 6e eeuw.  

De nederzetting RijnlandRoute, aansluiting Leiden-West ligt naast de nederzetting 

Oegstgeest en maakt zeer waarschijnlijk daar zelfs onderdeel van uit. Het behoort 

tot één van de nederzettingen uit de Merovingische tijd die langs de Oude Rijn lagen. 

Deze rivier was in de vroege middeleeuwen een belangrijke handelsroute tussen het 

Frankische Rijk en Engeland. Van die ligging langs deze belangrijke vaarroute wisten de 

bewoners in de nederzettingen langs te Oude Rijn te profiteren doordat ze onder meer 

toegang hadden tot het verkrijgen van draaischijfaardewerk en andere voorwerpen die 

in het Frankische rijk werd vervaardigd. 
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1 Inleiding

S.D. Hagedoorn

1.1 Aanleiding en doelstelling

Archeologisch onderzoek Leiden (Archol) heeft van november 2017 tot februari 2018 

een opgraving uitgevoerd in opdracht van provincie Zuid-Holland. De aanleiding 

voor het uitgevoerde archeologisch onderzoek zijn de geplande bodemingrepen 

ten behoeve van de realisatie van de RijnlandRoute, aansluiting Leiden West (Figuur 

1.2). Door deze geplande werkzaamheden dreigt een tijdens eerder boor-2 en 

proefsleuvenonderzoek3 aangetroffen behoudenswaardige vindplaats te worden 

verstoord. Het doel van de opgraving was het ex situ veiligstellen van deze vindplaats 

en het daarmee beantwoorden van een aantal relevante onderzoeksvragen. 

1.2 Onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied is aan de westzijde van de gemeente Leiden gelegen (Figuur 

1.1). Het onderzoekgebied wordt begrensd door een provinciale weg (N206) en de 

op- en afrit van de rijksweg A44 en wordt ook doorsneden door deze A44 (Figuur 

1.2). Het plangebied beslaat ongeveer 10.000 m2 en kan worden onderverdeeld in 

twee terreinen (ook wel genoemd de westelijke en oostelijke oksel). Het volledige 

plangebied wordt heringericht bij de aansluiting van de N206 op de A44 als onderdeel 

van de Rijnlandroute. Hierbij zullen op grote schaal afgravingen worden gerealiseerd 

2  Jansen 2016; Wink 2015.
3  Schute & Hermsen 2016.

Figuur 1.1 
Ligging plangebied RijnlandRoute, aansluiting 
Leiden-West, met zwarte ster weergegeven 
(bron: kadaster).
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en gronddepots worden aangelegd. Deze verstoring is in dergelijke mate dat de 

archeologische resten niet in situ bewaard kunnen blijven. Tot de jaren ’30 - ’60 is het 

gebied in gebruik geweest als akker areaal van onder andere hoeve Veldheim die ten 

noorden van de oostelijke oksel gelegen was. In deze periode is de A44 aangelegd in de 

vorm zoals hij nog steeds in gebruik is. De beide oksels zijn na aanleg van de snelweg 

met een aantal sloten en een waterpartij in de westelijke oksel afgewerkt. Deze sloten 

en waterpartij hebben een gedeelte van het archeologisch vlak verstoord.

1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

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

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

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

archeologisch erfgoed. Iedere initiatiefnemer van projecten waarbij de bodem wordt 

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

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

dergelijk rapport is archeologisch onderzoek vereist: het archeologisch vooronderzoek. 

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

vindplaatsen voorkomen. 

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek neemt de betrokken overheid een 

besluit (het “selectiebesluit”) hoe met eventueel aanwezige vindplaatsen dient te 

worden omgegaan. Als geen archeologische waarden zijn aangetroffen kan het besluit 

inhouden dat het archeologisch onderzoek is afgerond. Als echter blijkt dat in het 

plangebied behoudenswaardige archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, dan kan de 

initiatiefnemer verplicht worden tot een aanpassing van de plannen (de vindplaats blijft 

in de grond behouden), of tot een archeologische opgraving. Het hier gerapporteerde 

onderzoek betreft een archeologische opgraving.

Figuur 1.2 
Ligging plangebied Aansluiting Leiden West. 
Het onderzoeksgebied betreft de westelijke 
en oostelijke oksel van de op- en afrit A44 
(rood omlijnd).

90800

90800

91000

91000

91200

91200

91400

91400
46
44
00

46
44
00

46
46
00

46
46
00

46
48
00

46
48
00

46
50
00

46
50
00

N

250m0



RijnlandRoute, aansluiting leiden-West    11

Naam Functie Bedrijf

drs. I. Van Wijk Projectleider Archol

drs. M. Hemminga Veldwerkleider Archol

S.D. Hagedoorn MA KNA-veldarcheoloog Archol

P. van den Helm MA Veldarcheoloog Archol

B. Cornelisse MA Veldarcheoloog Archol

W. van Winssen Veldarcheoloog Archol

Ronald Grondverzet A. Tuytel loon en verhuurbedrijf B.V.

J.W. Bron Vrijwilliger detectie -

H. Maksimiak Vrijwilliger detectie -

E.J. van Duijn Vrijwilliger detectie -

E. Heunks Fysisch geograaf Eckhart Heunks Landschapsarcheologie

drs. E.J. Bult Specialist - aardewerk/ bouwkeramiek 
vroege middeleeuwen 

Universiteit Leiden Faculteit der 
Archeologie

dr. Y.F. van Amerongen MSc Specialist – archeobotanie/pollen en hout Archol

M. Komen MA Specialist - natuursteen Gemeente Nijmegen

dr. K. Esser Specialist – dierlijk botmateriaal Archeoplan

J. van Dijk MA Specialist – dierlijk botmateriaal Archeoplan

dr. M. Dijkstra Specialist – metaal Diggle Archeologie

M. Stolk MA Specialist – metaalslak Marijn Stolk Archeologie

In onderhavig plangebied is tijdens het vooronderzoek een archeologische vindplaats 

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

betrokken overheid (provincie Zuid-Holland) in functie van bevoegd gezag, besloten 

dat de vindplaats ex situ behouden diende te worden middels een archeologische 

opgraving. De aanwezige waterpartij in de westelijke oksel, watergangen en wegtalud 

van de A44 zijn niet meegenomen in het uitgevoerde onderzoek daar deze niet 

verstoord mochten worden in verband met de stabiliteit (wegtalud) of al reeds 

verstorend zijn geweest (waterpartij en watergangen). Ten behoeve van het onderzoek 

is een Programma van Eisen (PvE) opgesteld en goedgekeurd. 4 Het veldwerk en de 

rapportage zijn uitgevoerd door een team van archeologen van Archol BV, aangevuld 

met diverse externe specialisten (Tabel 1). De graafwerkzaamheden zijn uitgevoerd 

door A. Tuytel loon en verhuurbedrijf B.V. Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd conform 

het PvE en de richtlijnen in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA-versie 

4.0). 

4  Isarin & Bente 2017.

Tabel 1 
Samenstelling onderzoeksteam.
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1.4 Administratieve gegevens

Soort onderzoek: Definitief onderzoek (DO)

Projectnaam: RijnlandRoute Aansluiting Leiden West (17RLR2)

Archolprojectcode: RAW1704

Archis-zaaknummer: 4573944100

Opdrachtgever: Dhr. A. Franken
Provincie Zuid-Holland/ RijnlandRoute

Directievoering: Dr. René Isarin
Provincie Zuid-Holland/ RijnlandRoute

Bevoegd gezag: Mevr. Drs. A.C.M. Gerrits
Provincie Zuid-Holland/ Afdeling CVT

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 27-11-2017 tot en met 2-02-2018

Rapport gereed: 09-07-2020

Versie 2.01 (definitief )

Goedkeuring bevoegd gezag Ja

Provincie: Zuid-Holland

Gemeente: Leiden

Plaats: Leiden

Toponiem: RijnlandRoute, aansluiting Leiden-West

Coördinaten gebied: 91.100 / 464.700

Oppervlakte plan- of onderzoeksgebied: 2 x 5.000 m2 = 1 ha 

Huidig grondgebruik: Grasland, infra

Beheer en plaats van documentatie en vondsten: Erfgoed Leiden en Omstreken

Geomorfologie: Oude Rijn estuarium

Bodem: Oeverafzettingen en getijdegeul

Tabel 2 
Administratieve gegevens.
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2 Landschappelijk kader

E. Heunks

2.1 Fysisch-geografische kenmerken 

Het onderzoeksgebied bevindt zich in het estuarium van de Oude Rijn. De ontwikkeling 

van dit estuarium vangt aan met de aanleg van de vroegste Rijnstroom in het vroeg 

neolithicum (4400 voor Chr.).1 In die vroege periode waren er nog geen gesloten 

strandwallen en maakte het gebied deel uit van een waddenlandschap nabij de open 

zee. Sprake is van een sub- of intergetijdenmilieu. Met een surplus van sediment 

dat zowel door Rijn als door de zee werd aangevoerd, kon de kust hier naar het 

westen uitbreiden. Rond 2000 v. Chr. vormde zich langs de kustlijn een complex van 

strandwallen en raakte het achterliggende gebied geleidelijk meer afgesloten van de 

zee. Er is dan sprake is van een estuarium met opzandende en vervolgens opslibbende 

kwelders met enkele stabiele getijdekreken waarlangs oeverwallen worden gevormd. 

De kalkrijke en vaak schelphoudende afzettingen van dit supragetijdenmilieu worden 

tot het Laagpakket van Wormer, onderdeel van de Formatie van Naaldwijk, gerekend. 

De Rijngeul was in dit landschap behalve een riviermonding een hoofdgetijdengeul 

waarlangs tweemaal daags het water in – en uitstroomde. Met de verdere uitbreiding 

en sluiting van de strandwallen (en duinvorming) had de zee alleen via mondingen 

van rivieren zoals de Oude Rijn nog toegang en invloed op het achterland. Hierdoor 

verzoette het milieu en ontstond een dik veenpakket, het Hollandveen Laagpakket, 

onderdeel van de Formatie van Nieuwkoop. In perioden met grote zee activiteit 

werden vanuit de mondingen delen van dit veenpakket weer geërodeerd en zand en 

klei afgezet. De getijdengeulen zijn waarschijnlijk tot aan het begin van de jaartelling 

actief geweest.2

Met de westwaartse uitbreiding en sluiting van de kustlijn gedroeg de Oude Rijn 

zich ter hoogte van het plangebied in de late prehistorie steeds meer als een 

meanderende laaglandrivier met de aanleg van (smalle) zandige kronkelwaarden in 

de binnenbochten, de vorming van een oeverdek rond de omliggende komgebieden 

en de afzetting van komkleien op grotere afstand van de rivier. Samenhangend 

met stuwende werking van de nabij gelegen zee traden bij hoge waterstand van 

de Rijn gemakkelijk oeverwaldoorbraken op. De oeverzone wordt hier dan ook 

gekenmerkt door een fijn stelsel van zogenaamde crevassen die tot diep in de 

omliggende komgebieden kunnen zijn doorgedrongen (Figuur 2.1). De oever- en 

crevasseafzettingen zijn in het perimariene gebied doorgaans sterk gelaagd met een 

afwisseling van meer kleiige en meer zandige of siltrijke afzettingen. 

In de Romeinse tijd maakt de zuidoever van de Oude Rijn deel uit van de Limes. De 

hier gesitueerde Limesweg volgt de hogere delen van het oeverwallenlandschap direct 

ten zuiden van de Oude Rijn. Met het ontstaan van de Lek bij Wijk bij Duurstede in 

de Laat-Romeinse tijd, nam de betekenis van de Kromme Rijn en de stroomafwaarts 

gelegen Rijnlopen zoals de Oude IJssel en de Oude Rijn als hoofdafvoer snel af. 

Waarschijnlijk zijn verleggingen van de rivierloop bij Leiden vanaf dan vooral 

geïnitieerd door menselijk ingrijpen.  Met de afdamming van de Kromme Rijn bij 

Wijk bij Duurstede in 1122 n. Chr. werd het lot van de Oude Rijn als fossiele rivierloop 

bezegeld. 

1  5730 BP, Cohen e.a. 2012.
2  Jansen 2012.
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Op de paleogeografische kaart van het Limesgebied ligt het plangebied op een 

laag deel van de oeverwal van de Rijn (Figuur 2.1).3 Onduidelijk is of met ‘oeverwal’ 

tevens de meandergordel wordt bedoeld, of alleen de oeverzones buiten de 

meandergordel. Gelet op de ruimtelijke verbreiding van de zone met oeverwallen 

lijkt eerder het eerste het geval, ook omdat een meandergordel (zone met zandige 

beddingafzettingen, waarbinnen de rivier heeft gemigreerd) niet op de kaart wordt 

aangegeven. Mogelijk ook dat een deel van de oeverwallenzone in de binnenbochten 

van de Oude Rijn als meandergordel moet worden geduid. Navraag bij de maker van 

de kaart (M. van Dinther) leert dat verschillende opties mogelijk zijn, samenhangend 

met de complexiteit van het gebied en het ontbreken van gericht (grootschalig) 

paleogeografisch veldonderzoek. Nader onderzoek is dan ook wenselijk. Zeker is 

wel dat de Rijngeul na de Romeinse tijd ter hoogte van het plangebied nog een 

westwaartse beweging heeft gemaakt (grijs weergegeven op de kaart).

Op basis van de resultaten van het booronderzoek en het daaropvolgende 

proefsleuvenonderzoek lijkt het plangebied geen deel uit te maken van de 

meandergordel van de Rijn, maar hier net ten noorden van te liggen.4 In de ondergrond 

(tot ca. 1,0 m -NAP) is namelijk sprake van een estuarium-afzetting van grijsbruine 

sterk siltige klei met zandlaagjesmilieu. Deze kwelderafzetting is afgedekt geraakt 

door gelaagde relatief zandige oeversedimenten. Naar boven worden deze afzettingen 

kleiiger en humeuzer. De top van de oeversedimenten reikt tot circa 0,1 m -NAP. In 

het oeverpakket is tijdens het booronderzoek een vegetatiehorizont aangetroffen, 

duidend op een stilstandsfase in de sedimentatie. Onduidelijk is de bron van de 

oeversedimenten. In de rapportage van het booronderzoek worden deze toegekend 

3  www.erfgoedleiden.nl; Van Dinther 2017.
4  Jansen 2016; Schute & Hermsen 2016.

Figuur 2.1 
Uitsnede erfgoedkaart Leiden met ligging van 
het plangebied (bron: van Dinther 2017). Op 
deze kaart maak het plangebied deel uit van 
de meandergordel van de Oude Rijn (situatie 
Romeinse tijd). Het plangebied is met een 
zwarte ster weergegeven.
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aan de Oude Rijn, in de resultaten van het proefsleuvenonderzoek worden deze als 

kreekafzettingen verklaard. In het gebied is één smalle kreek aangetroffen. 

Tijdens de grootschalige opgravingen van een groot Merovingisch nederzettingsterrein 

direct ten noordwesten van het plangebied is een opvallend patroon van geulen 

aangetroffen (Figuur 2.2 en Figuur 3.3). De meest westelijke wordt toegekend aan de 

meandergordel van de Oude Rijn hoewel deze ook als crevassegeul wordt geduid.5 Het 

nederzettingsterrein ligt op de noordoever daarvan. Over de genese van de overige 

geulen bestaat onduidelijkheid. Het lijkt te gaan om crevassegeulen van de Rijn maar 

het zouden ook kreken kunnen zijn van de estuariene ondergrond. Een combinatie 

van beiden, door crevassen gevolgde kreekgeulen, is ook een optie. De Merovingische 

sporen zijn aangetroffen in de top van een dik pakket met sterk gelaagde, naar boven 

fijner wordende crevasseafzettingen.6 

Al met al zijn er, ondanks het nodige veldonderzoek, veel onduidelijkheden over de 

precieze genese van het paleogeografische landschap. 

2.2 Historisch landgebruik

Het onderzoeksgebied ligt buiten de singels van de stad Leiden. Voor gegevens over 

het in gebruik zijn van het onderzoeksgebied in voorgaande eeuwen zijn we afhankelijk 

van archeologisch onderzoek en historische bronnen. Er zijn uit de periode kort voor 

en na het beleg van Leiden geen gedetailleerde kaarten beschikbaar van het gebied 

rondom de opgravingslocatie. Op de kaart van Jacob van Deventer uit 1545 valt het 

onderzoeksgebied net buiten de kaart. Op een kaart daterend uit 1574 waarop het 

5  De Bruin e.a. 2015.
6  De Bruin 2016 versus Jezeer 2011.

Figuur 2.3 
Kaart van de belegering van Leiden, 1574. 
Vindplaats met gele ster weergegeven. (bron: 
erfgoedleiden.nl).
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beleg van de stad Leiden is weergegeven is het onderzoeksgebied wel zichtbaar. Op 

deze niet gedetailleerde kaart is geen bebouwing te zien binnen het onderzoeksgebied 

(Figuur 2.3). Ook op een iets jongere, weinig gedetailleerde, kaart uit 1615 is geen 

bebouwing zichtbaar (Figuur 2.4). 

Uit historisch kaartmateriaal valt op te maken dat in het kader van het beleg van 

Leiden in 1573-1574 en kort daarvoor, bouwwerken in het buitengebied van de stad 

zijn gesloopt. Sinds het beleg werd een bebouwingsvrije zone van 500 roeden (1.883,5 

meter) rondom de stadsmuur/-wallen ingesteld. Dit om te voorkomen dat de Spaanse 

belegeraar zich in de bouwwerken kon verschansen en van daaruit de stad bestoken. 

Deze zone werd later nog verruimd naar 800 roeden. Volgens Van Oerle vormde de 

weg van ’s-Gravenhage naar Amsterdam, gelegen ten oosten van boerderij Veldheim, 

de grens van de eerste bebouwingsvrije zone (500 roeden, Figuur 2.5).7 Er zijn dus geen 

aanwijzingen voor bebouwing voor en tijdens het beleg van Leiden. 

Vanaf de 17e eeuw is het gebied in trek geweest voor het winnen van klei ten behoeve 

van de dakpan- en steenbakkerijen in de nabije omgeving. Dit wordt duidelijk uit een 

uitsnede van het kaartenboek van het Rijnland (Figuur 2.6) waarop langs de Oude 

Rijn in de omgeving van het onderzoeksgebied enkele steenovens staan aangeduid. 

Ook is op deze kaart een boerenerf zichtbaar, ook wel bekend als boerderij Veldheim, 

dat ten noorden van het onderzoeksgebied is gelegen. De oudste fase van boerderij 

dateert uit de tweede helft van de 15e eeuw en de jongste fase is in 1965 gesloopt. 

Het onderzoeksgebied maakt deel uit van de voormalige akkers die bij deze boerderij 

behoorden.8 Uit bronnenonderzoek blijkt dat rondom deze boerderij Veldheim 

7  Van Oerle 1975, 232-236.
8  Van der Leije 2018.
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Figuur 2.4 
Kaart van FL. Balthasar, B. Florisz. Van 
Berckenrode 1615 (bron: Nales & Wilbers 
2010).
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in mei 1940 gevechten hebben plaatsgevonden.9 Het gaat hierbij om een Duits 

duikbombardement met als doel het bombarderen van de boerderij waar het 15e 

departement bataljon stelling had genomen. Deze bommen troffen geen doel en 

vielen in een open weiland op 30 meter afstand. Tevens waren er in de moestuin van de 

boerderij Nederlandse mitrailleuropstellingen geplaatst.10 Uit dit onderzoek blijkt dat 

er geen bebouwing in het onderzoeksgebied is geweest. In de jaren ’60 is er binnen het 

onderzoeksgebied het knooppunt tussen de A44 en N206 aangelegd. Dit is de eerste 

grote verstoring binnen het gebied. Hiervoor is de bovengrond zowel afgegraven als 

opgehoogd.

2.3 Resultaten vooronderzoek

In 2014-2016 zijn twee elkaar opvolgende booronderzoeken uitgevoerd door RAAP.11 

Hieruit bleek dat het onderzoeksgebied zich bevindt in de paleolandschappelijke zone 

van het estuarium van de Oude Rijn. De afzettingen die zich in dit mondingsgebied 

hebben gevormd bestaan uit zandige platen en sterk gelaagde estuariene afzettingen. 

Deze afzettingen zijn gevormd in een sub- of intergetijdenmilieu. Vanaf het 

Neolithicum en de Bronstijd is er sprake van een supragetijdenafzettingsmilieu en 

werd het gebied geschikt voor (continue) bewoning. Bewoonbare gedeelten waren de 

oevers van de smalle getijdegeulen. Met name in de westelijke oksel is een cultuurlaag 

aangetroffen die aan de hand van enkele fragmenten aangetroffen aardewerk te 

9  Binnen het plangebied hebben geen oorlogshandelingen plaatsgevonden. Er is wel een ver-
melding dat een patrouille het plangebied doorkruist heeft in zuidwestelijke richting vanuit de 
hoeve maar rechtsomkeert heeft gemaakt nadat ze werden beschoten.

10  Van den Brandhof 2015, 11-12.
11  Jansen 2016; Wink 2015.

Figuur 2.5 
Kaart van Leiden en omgeving met daarop 
(in rood) de bebouwingsvrije zone van 500 
roeden (bron: Van Oerle 1975). Het onder-
zoeksgebied is met een gele ster weerge-
geven.
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dateren is in de Romeinse tijd maar een vroegmiddeleeuwse datering is niet uit te 

sluiten. 

In juni/juli 2016 is er een proefsleuven onderzoek uitgevoerd in het plangebied door 

RAAP. 12 Uit het onderzoek bleek dat de bodem bestaat uit oeverafzettingen van 

de Oude Rijn, de restgeul zelf is niet aangetroffen. Het landschap kenmerkt zich 

door getijdegeulen waarlangs zich oeverwallen vormden. Een smallere getijdegeul 

doorsnijdt de westelijke oksel. De oeverafzettingen worden afgedekt en deels 

verstoord door daarop liggende antropogene pakketten, waarschijnlijk samenhangend 

met de werkzaamheden aan de op en afrit van de A44. 

In het nabijgelegen plangebied Nieuw Rhijngeest-Zuid hebben diverse 

vooronderzoeken en definitieve opgravingen plaatsgevonden. 13 Uit deze onderzoeken 

is gebleken dat dit plangebied gelegen is tussen twee restgeulen van de Oude Rijn 

waarbij er één is aangetroffen aan de westzijde die de nederzetting begrenst. De 

nederzetting is gebouwd op oever en crevasseafzettingen gevormd door beide geulen. 

De bodemopbouw is verstoord door 17e eeuwse kleiwinning ten behoeve van steen- en 

dakpanfabrieken. 

12  Schute & Hermsen 2016.
13  Hemminga & Hamburg 2006; Hemminga, Hamburg, Dijkstra, Cavallo, Knippenberg Van Lith, 

Bakels & Vermeeren 2007. 

Figuur 2.6 
Uitsnede uit het Kaartenboek van het 
Rijnland (1746). Steenoven locaties blauw 
omcirkeld, Hoeve Veldheim rood omcirkeld 
en het onderzoeksgebied is aangegeven met 
een gele ster.
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3 Archeologisch en historisch kader

S.D. Hagedoorn

3.1 Regionaal archeologisch kader

De oeverzone van de Oude Rijn waarop het plangebied RijnlandRoute, aansluiting 

Leiden-West is gesitueerd, is al sinds 4500 v.Chr. in ontwikkeling. In minder actieve 

perioden van de Oude Rijn, 1600 -1000 v.Chr., 250 v.Chr.-250 n.Chr. en 4e – 8e eeuw 

n.Chr., was het gebied uitermate geschikt voor bewoning. In de loop van de ijzer- 

en Romeinse tijd concentreerde de bewoning zich rond de oeverwallen van met 

de Oude Rijn samenhangende getijdegeulen. Vanaf de midden bronstijd werd het 

kustgebied interessant voor bewoning, binnen het plangebied zijn voor bewoning 

uit deze periodes geen archeologische indicaties aangetroffen. Ten westen van 

de Darwinweg zijn in 2005/2006 tijdens een proefsleuvenonderzoek aanwijzingen 

gevonden voor bewoning uit de Romeinse Tijd.1 Met name vanaf de Romeinse tijd 

concentreerde de bewoning zich langs de zuidelijke oever van de Oude Rijn. Eén van de 

belangrijkste oorzaken hiervoor is de functie van de Oude Rijn als noordgrens (limes) 

van het Romeinse Rijk. Tijdens opgravingen in de gemeente Katwijk is de limesweg2 

herhaaldelijk aangetroffen. Op de hogere gedeelten van het landschap (hogere 

1  Hamburg 2006.
2  Limesweg: weg samenhangend met de noordelijke grens van het Romeinse Rijk. 

Figuur 3.1 
Locatie van de nederzetting RijnlandRoute, 
aansluiting Leiden-West (met ster) in relatie 
tot andere vroegmiddeleeuwse nederzett-
ingen (in rood aangegeven) langs de Oude 
Rijn (naar De Bruin 2018, fig.1). In geel is 
het duingebied aangegeven en overige 
zandgronden, in bruin de veengebieden, in 
donkergroen de stroomruggen, in lichtgroen 
de komgronden en met blauw de Rijn. De 
rode stippen zijn losse vondsten. De vermelde 
nederzettingen zijn:
1. Katwijk; 
2. Rijnsburg; 
3. Valkenburg; 
4. De Woerd; 
5. Oegstgeest en 
6. Boshuizerkade. 
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gedeelten van de oeverwallen) is de weg het minst aangetast door overstromingen. 

Vanaf de Romeinse Tijd blijft bewoning zich concentreren langs de oevers van de Oude 

Rijn.3

In de vroege middeleeuwen ontstaan er enkele grotere nederzettingen langs de Oude 

Rijn in het huidige Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg, De Woerd, Oegstgeest en aan de 

Boshuizerkade (Figuur 3.1).4 De rivier werd in die tijd gebruikt als transportroute en 

was onderdeel van handelsroutes naar Groot-Brittannië, Scandinavië en het achterland 

zoals Duitsland, Italië. De vroegmiddeleeuwse nederzettingen langs de Oude Rijn 

zijn allen verschillend qua indeling en grootte, aangepast aan de op die locatie meest 

gunstige bewoningswijze. Maar niet alleen paste men de nederzettingsstructuur 

aan op de natuurlijke omstandigheden, er werden ook maatregelen getroffen om 

de natuurlijke omstandigheden te onderwerpen/ veranderen. Dit is te zien aan 

grootschalige houten kadewerken en brugconstructies samenhangend met de loop van 

de Oude Rijn.5 

3.2 Archeologisch onderzoek in de omgeving van het plangebied 
RijnlandRoute, aansluiting Leiden-West

Op de Archeologische Monumenten Kaart (AMK) staat een gedeelte van het ten 

noordwesten gelegen plangebied Oegstgeest Nieuw Rhijngeest Zuid (verder in de 

tekst aangeduid als ONRZ) geregistreerd als terrein van ‘hoge archeologische waarde’. 

Van een terrein met deze status is bekend dat ze waardevolle archeologische resten 

bevatten die van provinciaal of regionaal belang worden geacht.6 Deze status is 

toegekend aan het terrein op basis van een kleinschalige proefopgraving in 1991 

waarbij behalve sporen van bewoning uit de vroege middeleeuwen ook aanwijzingen 

voor ijzerproductie uit dezelfde periode zijn aangetroffen.7 Deze proefopgraving werd 

verricht naar aanleiding van de melding van een vondst van twee zilveren munten 

tijdens werkzaamheden langs de rijksweg A44. Na de melding is de vindplaats van 

de munten geïnspecteerd en is in het cunet van het fietspad langs de afrit van de A44 

een aantal grondsporen opgetekend. Eén van deze sporen was een grote afvalkuil 

met veel vondstmateriaal. Naast een grote hoeveelheid aardewerk die rond 600 n. 

Chr. dateert zijn er een tiental metaalslakken geborgen. Deze metaalslakken leken 

onderdeel van een oven te zijn, waarschijnlijk behorende bij een ijzersmederij. 

Deze eerste vondstmelding en proefopgraving werd gevolgd door een karterend en 

waarderend onderzoek door RAAP in 19988 en een inventariserend veldonderzoek 

door het ADC in 2003 waarbij een bureauonderzoek, boringen en een veldkartering 

zijn uitgevoerd.9 In verband met toekomstige ontwikkelingen zijn in 2004 in het 

plangebied Nieuw Rhijngeest Zuid wegcunetten en locaties voor de te plaatsen 

studentenbarakken onderzocht. Aanvullend is in 2005 de locatie van het CORPUS 

museum ook onderzocht.10 In het voorjaar van 2009 is door het ADC een opgraving 

uitgevoerd in het zuidelijke deel van het ONRZ plangebied met een oppervlakte van 

ruim 10.000m2.11 In de periode 2009-2014 is het overige gedeelte van de nederzetting 

opgegraven door de fieldschool van Universiteit Leiden onder leiding van Jasper de 

3  Schute & Hermsen 2016.
4  De Bruin 2018.
5  De Bruin 2013. 
6  Monumentnummer 4048; De Boer & Van der Heijden, 2003. 
7  Hessing 1992.
8  Marinelli 1998.
9  De Boer & van der Heijden 2003.
10  Hemminga & Hamburg 2006; Hemminga et al. 2007.
11  Jezeer 2011. 
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Bruin.12 In totaal is er ruim 10 hectare opgegraven waarbij een vroegmiddeleeuwse 

nederzetting inclusief de periferie zijn opgegraven (Figuur 3.3). De nederzetting is te 

dateren tussen 575 en 725 n. Chr. en lijkt zich in fasen over het nederzettingsterrein te 

hebben verschoven. De gebouwen zijn allen haaks op of parallel aan de loop van de 

Oude Rijn gebouwd. Deze nederzetting is van belang voor het onderzoek binnen het 

onderzochte plangebied RijnlandRoute, aansluiting Leiden-West aangezien verwacht 

wordt dat de daar aangetroffen sporen tot dezelfde nederzetting behoren. Ruimtelijk 

gezien ligt plangebied ONRZ ten noordwesten van plangebied RijnlandRoute, 

aansluiting Leiden-West. 

Ten oosten van het plangebied is er in het voorjaar van 2018 een definitieve 

opgraving geweest ter hoogte van de voormalige sportvelden, plangebied Kop van 

Leeuwenhoek (Figuur 3.2). Het vooronderzoek binnen dit plangebied bestond uit een 

booronderzoek13 en een proefsleuvenonderzoek14. Een proefsleuvenonderzoek15 aan 

de zuidzijde van het plangebied Kop van Leeuwenhoek, parallel aan de Plesmanlaan, 

maakte ook deel uit van het vooronderzoek voor dit plangebied. Binnen het plangebied 

is 5000 m2 opgegraven bestaande uit hoger gelegen oeverafzettingen behorende bij 

de Oude Rijn en diverse getijdegeulen. De hier aangetroffen gebouwen, hooimijten, 

kuilen, geulen, waterputten en greppelstructuren dateren uit de Late Middeleeuwen. 

12  De Bruin in prep.
13  Jansen & Kruidhof 2008.
14  Goddijn 2018.
15  Van der Laan in voorbereiding.
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Figuur 3.2 
Overzicht plangebied RijnlandRoute, aansluit-
ing Leiden-West met in de omgeving uitgevo-
erd archeologisch onderzoek.
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Figuur 3.3 
Overzicht van de vroegmiddeleeuwse nederzetting binnen Oegstgeest Nieuw Rhijngeest Zuid. Groen zijn lager gelegen kleiige zones en geel en grijs 
zijn de hogere zandige gedeelten.
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De twee aangetroffen graven dateren zeer waarschijnlijk uit de vroege middeleeuwen 

en hangen samen met de nederzetting aangetroffen binnen de plangebied ONRZ en 

RijnlandRoute, aansluiting Leiden-West.16 

Ten noordenoosten van het plangebied, ter hoogte van Einsteinweg 1010, heeft in 

2016 een proefsleuvenonderzoek17 plaatsgevonden, gevolgd door een opgraving 

begin 2017 (Figuur 3.2).18 De oudste sporen dateren uit de periode 700-900 n. Chr. en 

betreffen enkele Karolingische paalsporen, kuilen en greppels. Ook uit de periode 

1000-1300 n. Chr. zijn enkele paalsporen en greppels gevonden behorende bij een 

greppelsysteem uit de volle Middeleeuwen. Daarnaast zijn resten van de voormalige 

boerderij Veldheim aangetroffen. De stenen boerderij dateert in de tweede helft van de 

15e en is grotendeels opgebouwd met hergebruikte kloostermoppen uit de 12e of 13e 

eeuw. In 1965 is de boerderij afgebroken om plaats te maken voor de nieuwbouw van 

de Universiteit Leiden.19 

3.3 Vooronderzoek binnen het plangebied RijnlandRoute, aan-
sluiting Leiden-West

Ten behoeve van de aanleg van de geplande Rijnlandroute zijn verschillende 

vooronderzoeken uitgevoerd door RAAP, startend met een bureauonderzoek en 

karterend booronderzoek in 2007 . Ter ondersteuning van de planontwikkeling en 

onderbouwing van de besluitvorming door Provinciale Staten werd de procedure voor 

een milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen. Hierbij zijn er in het gehele plangebied 

RijnlandRoute 413 boringen met een maximale diepte van 3,5 meter gezet.20 Hiervan 

is een briefrapport vervaardigd. Hieruit volgend is ten behoeve van het ontwerp 

Provinciaal Inpassingsplan (PIP) behorende bij de te realiseren RijnlandRoute21 een 

archeologisch rapport uitgewerkt door RAAP waarin de resultaten en een advies 

met betrekking tot de archeologische waarde voor het plangebied RijnlandRoute, 

aansluiting Leiden-West worden weergegeven.22 Het advies vanuit dit rapport was dat 

er een karterend en verkennend booronderzoek nodig was binnen het plangebied. Dit 

onderzoek is door RAAP in 2016 uitgevoerd, specifiek voor plangebied RijnlandRoute, 

aansluiting Leiden-West.23 Uit de gezette boringen bleek er binnen het plangebied een 

potentieel archeologisch niveau aanwezig. Op basis hiervan is er een hoge verwachting 

voor vroegmiddeleeuwse- en eventueel Romeinse bewoning voor het plangebied 

en is er geadviseerd om een proefsleuvenonderzoek uit te laten voeren binnen het 

plangebied.

Dit proefsleuvenonderzoek, eveneens uitgevoerd door RAAP is in 2016 uitgevoerd.24 

Binnen het plangebied zijn vijf proefsleuven aangelegd waarin met name in de 

westelijke oksel diverse paalsporen en kuilen zijn aangetroffen van een mogelijke 

structuur. De sporen doorsnijden de oeverafzettingen van de Oude Rijn, de restgeul 

van deze rivier is tijdens dit proefsleuvenonderzoek niet aangetroffen. Op basis 

van het aangetroffen vondstmateriaal werd de vindplaats tussen 550 en 700 n. Chr. 

gedateerd. Tevens zijn er binnen de oostelijke oksel greppels aangetroffen, te relateren 

16  Hemminga in voorbereiding.
17  Goossens 2017.
18  Van der Leije 2018.
19  Van der Leije 2018.
20  Jansen 2010.
21  Een te realiseren verbinding tussen Katwijk, A44 en de A4 bij Leiden.
22  Wink 2015.
23  Jansen 2016.
24  Schute & Hermsen 2016.
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aan boerderij Veldheim met een laatmiddeleeuwse datering. 25 De conclusie van dit 

onderzoek was dat archeologische resten zijn aangetroffen die als behoudenswaardig 

zijn aangemerkt. Bij verdere ontwikkeling van het plangebied zouden deze resten 

dermate worden verstoord dat het niet mogelijk was om ze in situ te bewaren. 

Daardoor is het advies uitgegeven om binnen het plangebied de archeologische resten 

veilig te stellen middels een definitieve opgraving waarbij de archeologische vindplaats 

volledig werd opgegraven en gedocumenteerd (behoud ex situ).

25  Schute & Hermsen 2016.

Figuur 3.4 
Overzichtskaart uitgevoerd booronder-
zoek binnen oorspronkelijk plangebied 
RijnlandRoute, aansluiting Leiden-West (bron: 
Jansen 2016).
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Jaar Type onderzoek Uitvoerder Referentie

2007 Bureauonderzoek en karterend booronderzoek (IVO-o) RAAP Jansen 2010 (briefrapport) 

2015 Bureauonderzoek en verkennend booronderzoek (IVO-o) RAAP Wink 2015

2016 Verkennend en karterend booronderzoek (IVO-b) RAAP Jansen 2016

2016 Proefsleuvenonderzoek (IVO-p) RAAP Schute & Hermsen 2016

Tabel 3 
Overzicht van het reeds uitgevoerde 
archeologisch onderzoek in plangebied 
RijnlandRoute, aansluiting Leiden-West.
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4 Doel- en vraagstellingen

S.D. Hagedoorn

4.1 Doelstellingen

Doel van het onderzoek is het ex situ veiligstellen van de vindplaats middels een 

opgraving. Duurzaam behoud in situ is gezien de planvorming aangaande de te 

ontwikkelen RijnlandRoute niet mogelijk.1 Hierbij is het van belang dat er specifiek 

aandacht wordt besteed aan de relatie tussen de binnen het plangebied aangetroffen 

sporen en de ten noorden gelegen nederzetting binnen het plangebied Nieuw 

Rhijngeest Zuid. Indien deze nederzetting binnen het plangebied doorloopt is de 

datering van deze sporen van belang om de fasering binnen de nederzetting te 

bepalen. In de oostelijke oksel is er aandacht voor zowel vroegmiddeleeuwse sporen 

als de relatie tussen de binnen het plangebied aangetroffen laatmiddeleeuwse / 

Nieuwe tijd sporen (voornamelijk greppels) en de noordoostelijk gelegen Nieuwe 

tijd boerderij Veldheim. Inhoudelijk dient de uitwerking en rapportage een zinvolle 

bijdrage te leveren aan de kennis over de ontwikkeling van de vroege middeleeuwse 

bewoning en inrichting van het landschap binnen dit gebied. De onderzoeksvragen en 

onderzoeksthema’s hebben betrekking op de volledige nederzetting, bewonings- en 

gebruiksfasen en het cultuurlandschap. Onderzoek aan de naastgelegen vindplaats 

heeft hier al een basis voor gelegd. Dit onderzoek dient hierop aan te sluiten en waar 

mogelijk aan te vullen, nuances of verbeteringen aan te brengen. 2 

4.2 Vraagstellingen 

De onderzoeksvragen gesteld in het PvE 3 zijn gebaseerd op het reeds uitgevoerde 

onderzoek in de omgeving van het plangebied en het in 2014-2016 uitgevoerde 

booronderzoeken.4 Daarnaast zijn er relaties gelegd met verschillende nationale 

onderzoeksagenda Archeologie (NOaA) kaders. De vragen betreffen de genese, 

gaafheid en dynamiek van het landschap in relatie tot de archeologische potentie. 

Binnen het programma van Eisen 5 zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld:

1. Zijn de bewoning en het gebruik van het plangebied op te delen in fasen? Zo ja, welke 

fasen zijn te onderscheiden en hoe zijn deze in de tijd te plaatsen? 

2. Wat zijn de lithogenetische en bodemkundige opbouw van het onderzoeksgebied? In 

welke mate is de bodem geërodeerd of verstoord?

3. Hoe was de nederzetting ingedeeld?

4. Is er sprake van speciale activiteitszones in de nederzetting?

5. Welk beeld geeft het vondstmateriaal van de materiële cultuur en het consumptiepa-

troon van de bewoners?

6. Is er sprake van een nederzetting met een agrarisch karakter en zo ja, hoe uit zich dat 

dan? Zo nee, om wat voor type nederzetting gaat het?

7. Is er sprake van een periferie van een nederzetting?

8. Hoe is de constructie van de verschillende gebouwen?

9. Hoe is het gebied rondom de nederzetting/boerderij ingedeeld?

1  Isarin & Bente 2017.
2  Isarin & Bente 2017.
3  Isarin & Bente 2017.
4  Wink 2015; Jansen 2016.
5  Isarin & Bente 2017.
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10. Zijn er binnen de vindplaats ambachtelijke zones aanwezig? Zo ja, welke en waar?

11. Wat kan gezegd worden over de verdeling tussen akkerareaal en de weidegronden 

(oostelijke oksel)?

12. Hoe groot waren de percelen en wat was de indeling?

13. Is binnen de percelen een fasering aan te brengen en zo ja, welke en op basis 

waarvan?

14. Wat was de voedingseconomie van de bewoners? Hierbij dient aandacht besteed te 

worden aan de aanwezigheid van zaden, vruchten (beiden verkoold/onverkoold), de 

variatie in soorten, lokaal verbouwd of aangevoerd.

15. Welke voedingsbronnen werden geconsumeerd en is hierin differentiatie in tijd en 

ruimte aan te geven?

16. Welke gewassen werden verbouwd?

17. Op welke wijze hebben de bewoners gebruik gemaakt van het landschap dan wel het 

landschap naar hun hand gezet?

18. Op welke wijze hebben de bewoners het terrein geschikt gemaakt voor 

landbouwgebruik? Is er sprake van ontwatering of ophoging?

19. Lag de nadruk op landbouw of veeteelt? Is er sprake van een surplusproductie, of 

betreft de productie van lokale voorziening, aangevuld via de handelskanalen van de 

Rijn die enkele tientallen meters ten westen van het plangebied lag?

20. Hoe verhoudt de vindplaats zich tot bekende vergelijkbare vindplaatsen uit de directe 

nabijheid? Denk daarbij aan de noordelijke gelegen nederzetting.

21. In welk opzicht wijkt deze vindplaats af van hetgeen bekend is?

22. Welke verbanden kunnen gelegd worden en op basis waarvan?

23. Is er sprake van verbindingsroutes? Zo ja, welke en waar?

24. Kunnen (bijbehorende) delen van de vindplaats worden verwacht onder de thans niet 

toegankelijke terreindelen, zoals taluds en wegdek van de A44? Zo ja, waar en welke?

4.3 Onderzoeksthema’s

Ten behoeve van het onderzoek zijn in het PvE verschillende onderzoeksthema’s 

opgenomen (paragraaf 5.26). Hierbij zijn per thema onderzoeksvragen opgesteld:

Uit de NOaA:
1.  Hoe heeft het mariene deel van de rivierdelta (estuaria) zich tijdens het Holoceen 

ontwikkeld (dit in relatie met de verleggingen in de riviersystemen in het achterland)?

2. De ontginningsgeschiedenis, de effecten van en wisselwerking tussen natuurlijke 

processen en het ingrijpen van de mens in het landschap vormen voor West-Nederland 

een centraal thema dat verder uitgewerkt dient te worden.

Uit de Provinciale Onderzoeksagenda Archeologie Zuid-Holland:
1. Strijd tegen het water; Inzicht in lokale en regionale landschappelijke ontwikkeling is 

gewenst. Er is behoefte aan dateringen van de onderdelen van het landschap en van 

de zeespiegelstijging vanaf het begin van het Holoceen tot in de Laat Romeinse tijd. 

Onderzoek naar waterwegen kan meer inzicht geven in handels- en uitwisselingscon-

tacten (transport over water) en visvangst. Ook dient er aandacht besteed te worden 

aan vroege vormen van beheersing van het water. 

2. Overgangsfasen in de bewoningsgeschiedenis; De overgangsfasen die door de 

provincie Zuid-Holland als bijzonder belangwekkend zijn aangemerkt zijn de 

overgangen tussen het Mesolithicum en het Neolithicum, tussen de IJzertijd en de 

6  Isarin & Bente 2017.
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Romeinse tijd en tussen de Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen. Samenhangend 

met de algemene thema’s vormt hier ook de ontwikkeling en het gebruik van het 

landschap een belangrijk vraagstuk. Er dient aandacht te worden besteed aan de 

positionering van de vindplaatsen in het landschap en hoe dit veranderde tussen de 

verschillende periodes. Voor de overgangsperioden is er behoefte aan ‘gidsfossielen’.

3. In kaart brengen van het lokale milieu en de landschappelijke ontwikkeling: absolute 

datering van afzettingen en bewoningssporen door middel van 14C, OSL en dendro-

chronologisch onderzoek in combinatie met de botanische gegevens. Hierbij wordt 

er inzicht verworven in het toenmalige cultuurlandschap alsmede de veranderingen 

daarbinnen door de tijd heen. 

 

Uit de Onderzoeksagenda Archeologie en Bouwhistorie Leiden:
1. Landschappelijke ontwikkelingen in relatie met de bewoning in het gebied: Welke 

delen van het landschap waren hoog en droog genoeg om op te wonen? Welke 

gebieden gebruikte men als akkergrond en hoe werden de tussenliggende natte 

gebieden gebruikt?

2. Hoe werden contacten onderhouden vanuit de regio met het Midden-Nederlandse 

rivierengebied en de landen rondom de Noordzee?

3. Was er als gevolg van deze contacten binnen West-Nederland al sprake van 

economische differentiatie?

4. Wanneer en hoe zijn specialismen zoals veeteelt, visserij en handel ontstaan en welke 

externe en interne factoren hebben hierbij een rol gespeeld?

5. Wat zijn de aanwijzingen voor (internationale) handelscontacten in de 

nederzettingen? 

6. Is er sprake van economische differentiatie en het ontstaan van specialismen onder de 

bewoners van de nederzettingen, welke factoren zijn hierop van invloed geweest en 

wanneer zijn deze ontstaan? 

7. Welke importproducten zijn aanwezig en in welke hoeveelheden/verhoudingen? 

8. Duidt het archeozoölogisch materiaal op een consumptie- of productiepatroon van 

vee, zoals wol/schapen?
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5 Methodiek veldwerk

S.D. Hagedoorn

5.1 Veldwerk strategie

Gezien de ligging van het plangebied binnen beide oksels van afrit Transferium van de 

A44 was de verwachting dat grote delen van het gebied verstoord/ opgehoogd zouden 

zijn. Uit het eerder door RAAP uitgevoerde proefsleuvenonderzoek1 bleek dat de mate 

van verstoring meeviel en het terrein in beide oksels met name aan de noordzijde 

sterk is opgehoogd. RAAP heeft vijf proefsleuven aangelegd met een totaal oppervlak 

van 960 m2 en een overwegend noord-zuid oriëntatie, vier stuks in de westelijke 

oksel en één in de oostelijke oksel. Een groot gedeelte van deze proefsleuven is niet 

her-opgegraven. Deze proefsleuven bevonden zich in/onderaan het talud van de A44. 

Vanwege veiligheidsrisico’s ten opzichte van de A44 mocht dit talud tijdens het huidige 

onderzoek niet worden afgegraven. Het plangebied binnen beide oksels beslaat een 

oppervlakte van ca. 10.000 m2. Binnen het gebied liggen sloten en een waterpartij die 

3500 m2 beslaan en die niet gedempt mogen worden ten behoeve van het onderzoek. 

De oppervlakte die uiteindelijk beschikbaar was om op te graven bedroeg 6500 m2. 

Binnen de oostelijke oksel en een klein deel in het noordoosten van de westelijke 

oksel moest OCE-onderzoek worden uitgevoerd voorafgaand aan het archeologisch 

onderzoek. Binnen de westelijke oksel is het gebied voorgegraven en daarna gescand. 

Na de vrijgave is de werkput aangelegd. Voor de oostelijke oksel is gekozen om eerst 

de gehele ophogingslaag af te graven en in depot te zetten. Deze laag dateert na de 

tweede wereldoorlog en bevatte geen gevaar voor eventuele explosieven. Dit afgraven 

is begeleid door een archeoloog om te zorgen dat de juiste hoogte werd aangehouden. 

Na het scannen is een aantal hits benaderd en kon het gebied worden vrijgegeven. 

Uitgangspunt van het uitgevoerde onderzoek is de KNA-versie 4.0. 

5.1.1 Westelijke oksel

De westelijke oksel wordt omringd door een sloot en doorsneden door twee sloten. 

Daarnaast is in het zuidelijk deel van de oksel een waterpartij met een afgeronde 

vorm gelegen. Dit verkleinde het gebied tot 4000 m2 beschikbaar voor opgraven en 

creëerde een logistieke uitdaging. Deze uitdaging bestaat uit de verhouding van een 

geringe breedte tussen de sloten in combinatie met een aanzienlijke hoeveelheid 

grond die moest worden uitgegraven en in depot gezet bij het aanleggen van de 

werkputten. Deze stort mocht niet in de sloot of op de slootkant werden geplaatst 

zodat de waterdoorgang niet werd belemmerd. Ook moesten de kraan en archeologen 

zich kunnen blijven verplaatsen van de ene naar de andere zijde van de oksel. Er is 

voor gekozen om hiervoor aan de oostzijde, parallel aan de A44, een ‘rijpad’ open te 

houden. 

De gebieden tussen de sloten zijn door middel van drie werkputten, twee smalle en 

één brede in het midden, opgegraven. De middelste putten werden eerst open gelegd 

en de stort aan beide zijdes geplaatst. Na handmatig - en machinaal couperen en 

afwerken van deze putten werden de naastgelegen smallere putten aangelegd. Na 

afwerking van het meest noordelijke blok (putten 1, 4 en 5, Figuur 5.1) kon het daar 

1  Schute & Hermsen 2016.
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Figuur 5.1 
Sleuven- en puttenkaart met nummers en 
beschreven profielen (P).

Figuur 5.2 
Overzichtsfoto westelijke oksel plangebied. 
Foto: Archol.
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geplande rijpad worden opgegraven (put 12). De putnummers zijn onafhankelijk ten 

opzichte van de aanlegvolgorde uitgedeeld. Bij het tweede blok (putten 2, 6 en 7) is 

ervoor gekozen om het bijbehorende rijpad korter aan te leggen om de kraan toegang 

te laten houden tot put 6 en 7. Binnen het laatste blok (putten 3, 8 en 9) is de zone 

parallel aan het rijpad eerst afgewerkt zodat het rijpad (put 11) in zijn geheel kon 

worden aangelegd. Na het dichtdraaien van de werkputten is de kraan verzet naar de 

oostelijke oksel om de werkzaamheden te vervolgen. 

5.1.2 Oostelijke oksel

De oostelijke oksel wordt aan de zuidzijde begrensd door een sloot, en verdeeld in 

vier blokken door drie sloten. Aan de oostzijde is een zone met bomen gelegen welke 

moeten worden behouden. Uit eerder booronderzoek2 bleek dat er in deze oksel 1,5 

tot maximaal 2 meter ophoging is aangebracht op de natuurlijke ondergrond. Daarom 

is ervoor gekozen om deze ophogingslaag in depot te zetten op het meest noordelijke 

blok. Het afgraven van deze ophogingslaag is begeleid door een archeoloog. Dit 

resulteerde in een totaal oppervlak van 2500 m2 dat kon worden opgegraven. De 

eerste put per blok is op maximale breedte uitgegraven waarbij op de resterende 

strook de aanlegstort was geplaatst. Na afwerken is deze stort omgezet en de laatste 

strook aangelegd. In het middelste blok is ervoor gekozen om drie smallere werkputten 

(put 14, 17 en 19) aan te leggen in verband met een ‘natuurlijke breekpunt’ aan het 

einde van de werkdag. Het rijpad was gelegen tussen de A44 en de omringende sloot. 

Dit rijpad is tijdens het proefsleuvenonderzoek van RAAP3 al onderzocht en kan 

door de huidige richtlijnen niet nogmaals worden opengelegd (in verband met het 

ondergraven van het talud van de A44). Het eerste blok bevat de putten 15 en 16 en het 

laatste blok de putten 13 en 18. De putnummers zijn onafhankelijk ten opzichte van de 

aanlegvolgorde uitgedeeld. Alleen put nummer 19 is tijdens de aanleg uitgeschreven. 

2  Jansen 2016.
3  Schute & Hermsen 2016.

Figuur 5.3 
Overzichtsfoto oostelijke oksel plangebied. 
Foto: Archol.
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5.2 Opgravingsmethodiek

Voorafgaand aan het archeologisch onderzoek is zowel in de noordoostelijke hoek 

van de westelijke oksel als de oostelijke oksel OCE-onderzoek uitgevoerd in verband 

met het mogelijk aanwezig zijn van explosieven daterend uit de Tweede Wereldoorlog. 

De ophogingslaag die in de noordoostelijke hoek van de westelijke oksel en in de 

oostelijke oksel aanwezig is recenter. Deze is dan ook zonder OCE-begeleiding 

verwijderd Na de vrijgave van het opgravingsgebied, met betrekking tot OCE, konden 

alle werkputten worden aangelegd met een graafmachine met een gladde bak. 

Tijdens de aanleg zijn zowel het vlak als de stort visueel en met een metaaldetector 

geïnspecteerd op vondstmateriaal. Vondsten uit de natuurlijke ondergrond zijn 

verzameld in vakken van 5 x 5 m en ingemeten als puntvondst. Vondsten uit sporen zijn 

verzameld per spoor en vulling. Kwetsbare vondsten zijn conform KNA 4.0 behandeld. 

Het sporenvlak is ingekrast, gefotografeerd en digitaal ingetekend met behulp van 

een GPS. Putomtrek en vlakhoogtes zijn eveneens ingemeten. De vlakbeschrijving 

van alle sporen, inclusief de vermoedelijke datering, zijn in het veld ingevoerd in 

een database op een veldcomputer. Vervolgens zijn alle sporen gecoupeerd met 

uitzondering van recente verstoringen en natuurlijke sporen. Bij de gecoupeerde 

sporen is de informatie in de database aangevuld op basis van de coupes (spoordiepte, 

vorm in coupe en vulling beschrijving). De sporen zijn vervolgens voor en na het 

aankrassen gefotografeerd. Sporen met complexe vulling opbouw zijn getekend. Bij 

sporen met een houtconstructie is deze door middel van een detailtekening en foto’s 

gedocumenteerd. Constructiedelen zijn per stuk genummerd en op kantoor door 

de specialist bekeken. Na documentatie zijn de sporen afgewerkt en, indien zinvol, 

bemonsterd. De werkputten, sporen en vondsten zijn genummerd vanaf nummer 1. 

Omdat kennis van de landschappelijke ontwikkeling van het gebied onmisbaar is voor 

een goed begrip van de bewoningsgeschiedenis zijn er in elke proefsleuf zowel in de 

kopse- als lange zijde profielen gezet met ongeveer 15 meter onderlinge afstand. 

Op deze manier is zowel een lengte- als dwarsprofiel gedocumenteerd. Op de 

locaties waar een getijdegeul is aangetroffen is de dwarsdoorsnede daarvan, indien 

mogelijk, in de profielwand gedocumenteerd. De profielen zijn met behulp van een 

GPS driedimensionaal ingemeten. De profielen zijn voor en na het aankrassen door 

de fysisch geograaf gefotografeerd, de profielgegevens zijn in het veld ingevoerd in 

Deborah op een veldlaptop. Textuurbepaling is volgens de NEN 5104 normering en ASB 

uitgevoerd.  In de oostelijke oksel is in overleg met de fysisch geograaf een pollenbak 

geslagen om de relatieve datering van de daar aangetroffen greppels ten opzichte van 

de natuurlijke ondergrond te bepalen. Deze pollenbak is gefotografeerd, ingetekend en 

ingemeten met een GPS. 

5.3 Uitwerking

5.3.1 Landschap

Het landschap is door middel van profielen om de 15 meter gedocumenteerd. Tevens 

zijn er dwarsprofielen over de aangetroffen getijdegeulen gezet. Rekening houdend 

met de vragen in het PvE is er door fysisch geograaf E. Heunks extra aandacht besteed 

aan de lithogenetische en bodemkundige opbouw van het onderzoeksgebied door 

middel van het beschrijven van alle profielen en het (indien relevant) zetten van 

aanvullende boringen ter hoogte van deze profielen. Het landschap is door de fysisch 

geograaf beschreven aan de hand van de veldwaarnemingen, vlakhoogtekaart, 
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profielkolommen, dwarsprofielen en de ruimtelijke spreiding van afzettingen. Hierbij 

is gelet op het paleoreliëf, de natuurlijke bodem (indien aanwezig) en de antropogene 

pakketten. Tevens is in de oostelijke oksel een pollenbak geslagen om door middel van 
14C onderzoek de aangetroffen ‘oude’ bouwvoor en daaronder aangetroffen mogelijke 

ploegsporen te dateren. 

5.3.2 Sporen en structuren

Essentieel voor het reconstrueren van de bewonings- en gebruiksgeschiedenis 

van het onderzoeksgebied is het herkennen en dateren van structuren. Door het 

relatief hoge aantal werkputten en de slechte werkomstandigheden is er in het veld 

geen mogelijkheid geweest om eventuele structuren te herkennen. Dit is tijdens 

de technische uitwerking gedaan. Er zijn in totaal 19 structuren herkend, allen 

daterend uit de vroege middeleeuwen: vier huizen, één spieker, zes waterputten, vijf 

voorraadkuilen en twee laagtes. Hierbij kon 42% van de oudtijdse, antropogene sporen 

aan een structuur worden toegewezen. Met uitzondering van de laagtes zijn alle 

structuren voorzien van een uniek nummer en in de catalogus beschreven. Tijdens de 

aanleg zijn de laagtes niet overal herkend, daarom sluiten ze in het overzicht niet aan 

maar zijn ze wel als doorlopende laagtes beschreven. De geul en laagtes hebben allen 

een uniek nummer gekregen en worden in het rapport besproken. 

Alle structuren zijn op deze wijze aan een periode toegekend. Deze periodisering 

is gehanteerd als contextdatering voor specialistisch onderzoek naar natuursteen, 

metaalslak, bouwkeramiek en verbrande kleileem. Hierbij dient in gedachten te 

worden gehouden dat, net als bij het aardewerk, er sprake kan zijn van opspit/

contaminatie. Omdat deze categorieën chronologisch minder tot niet diagnostisch 

zijn, is niet altijd vast te stellen in welke mate hiervan sprake is. Waar relevant wordt bij 

de resultaten hier aandacht aan besteed. 

Type VME NT/Recent Onbekend

Dierbegraving - 1 -

Geul - - 17

Greppel/Sloot 1 11 -

Natuurlijke verstoring / vlek - - 9

Drainage / recent - 6 -

Kuil 83 1 -

Geologische lagen - - 5

Paalsporen 77 3 -

Staken 8 - -

Waterputten 6 - -

5.3.3 Vondsten

Het aantal vondsten varieert sterk per context. De aangetroffen huizen bevatten geen 

vondstmateriaal. Mogelijk ontbreekt het vondstrijke gedeelte van de paalsporen door 

de aftopping van het gebied (zie paragraaf 6.2). Daarnaast zijn de paalsporen niet in 

het veld herkend als behorende bij een structuur en dus niet bemonsterd. Datering van 

de huizen heeft alleen op basis van de typologische kenmerken van de plattegronden 

plaatsgevonden. Met uitzondering van de geul en laagtes bevatten de andere 

structuren wel vondstmateriaal. De aangetroffen hoeveelheden en vondstcategorieën 

kunnen als gebruikelijk voor vroegmiddeleeuwse nederzettingen worden gezien. De 

sporen zijn op basis van het aangetroffen vondstmateriaal per structuur en per cluster, 

indien het niet om structuren ging, beschreven en gedateerd. In de waterputten zijn 

Tabel 4 
Aangetroffen spoortypen met aantallen per 
periode.
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ook houtconstructies aangetroffen welke allen bemonsterd zijn ten behoeve van den-

drochronologisch onderzoek. De monsters zijn uitgezocht door dr. Y.F. van Amerongen 

van Archol. De datering van de dendrochronologische monsters is uitgevoerd door 

Sjoerd van Daalen. De resultaten zijn niet kritiekloos overgenomen. Er wordt zowel 

in de catalogus als in het rapport ingegaan op de invloed van depositieprocessen 

en ‘oud’ hout effecten.4 Uit analyse van de houtconstructies is niet gebleken dat de 

waterputten zijn gerepareerd of herbouwd. In de catalogus worden per structuur de 

daterende elementen gepresenteerd en besproken.  

Vondstcategorie sporen 
(N)

sporen 
(g)

lagen 
(N)

lagen 
(g)

natuurlijk/ 
recent (N)

natuurlijk/ 
recent (g)

totaal 
(N)

totaal 
(gr)

Aardewerk 273 6246.72 2 11.2 7 95 282 6352.9

Glas 1 2.5 1 2.5

Baksteen 33 6253.4 1 242.8 34 6496.2

Bouwmateriaal keramisch 8 1161 8 1161

Verbrande klei 422 21373.1 1 12.5 423 21385.6

Weefgewicht 9 791.4 9 791.4

Metaal brons 1 9 1 6 2 15

Metaal ijzer 4 71.5 4 71.5

Metaal koper 1 6 1 6

Metaal lood 1 9.6 1 9.6

Metaalslak 6 111.8 2 48 8 159.8

Bot onbepaald 1248 26174.9 51 830.5 2 33.6 1301 27039

Houtskool 6 12 6 12

Schelp 4 15.1 1 45.8 5 60.9

Steen onbepaald 101 29766.5 3 110.7 1 143 105 30020.2

 Totaal 2116 91989.5 58 1007.2 14 338.1 2190 93583.6

5.3.4 Specialistisch onderzoek

Per vondstcategorie zijn alle vondsten bekeken en geanalyseerd. Er is een eerste 

selectierapport geschreven, waar is voorgesteld om alle vondstcategorieën te laten 

bekijken door een specialist. Uitzonderingen hierop zijn het glas, houtskool en de 

ecologische monsters. Het glas betreft slechts één fragment en het is door deze 

geringe hoeveelheid niet nodig om te laten beschrijven. Het houtskool is gebruikt 

als achtervang mochten er geen goede dendrochronologische dateringen genomen 

kunnen worden. Er is geen specialistisch onderzoek uitgevoerd naar grondmonsters. 

Gezien de intensieve bemonstering en analyse daarvan binnen het plangebied 

Nieuw Rhijngeest Zuid zijn er geen monsters geanalyseerd. Er is veel dierlijk 

botmateriaal aangetroffen en geanalyseerd wat ons een voldoende inzicht geeft 

in de voedseleconomie. Tevens zijn de huizen niet een op een te associëren met de 

waterputten dus is er geen mogelijkheid om de functie of indeling van specifieke 

gebouwen te achterhalen. Dit was mogelijk geweest indien de plattegronden meer 

compleet waren geweest en de paalsporen waren bemonsterd. Dit werd echter 

niet nodig geacht vanwege de onvolledigheid van de huisplattegronden, die niet 

gelijk in het veld als zodanig zijn erkend alsmede de beperkte meerwaarde t.a.v. het 

grootschalige onderzoek op het naastgelegen terrein (ONRZ). 

Aardewerk
Aardewerk is een veel toegepast middel in de (middeleeuwse) archeologie om 

dateringen van nederzettingen te verkrijgen. De mogelijkheden die keramiek biedt om 

inzicht te krijgen in de functie van de nederzetting, de sociale positie van de bewoners 

4  Lanting & Van der Plicht 2003, 150-152 en 158.

Tabel 5 
Vondsten aangetroffen bij de opgraving.
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en de relatie met economische activiteiten zijn veel minder verkend. Onderhavig 

aardewerkonderzoek heeft tot doel om over al deze aspecten informatie te verzamelen 

en om vergelijkingen met andere nederzettingen mogelijk te maken, speciaal met de 

vroegmiddeleeuwse nederzetting te Oegstgeest Nieuw Rhijngeest Zuid die in de jaren 

2006-2014 is onderzocht en waarvan binnenkort de eindrapportage wordt afgerond.5

De werkprocedure was als volgt. Na het wassen, drogen en splitsen van de vondsten 

werden alle scherven aardewerk van één vondstnummer zo veel mogelijk aan elkaar 

gepuzzeld tot grotere fragmenten om meer grip op de vorm en het type voorwerp 

te verkrijgen. Het voordeel van het puzzelen is dat er een kleiner aantal grotere 

fragmenten ontstaat dat een beter beeld geeft van het daadwerkelijke aantal potten 

dat er op de vindplaats aanwezig is geweest. Verder bieden grotere fragmenten meer 

kans om het type van de pot te bepalen. Vervolgens is het aardewerk macroscopisch 

onderzocht en ingedeeld op bakseltype en eventueel onderscheiden subbaksels. Per 

bakseltype en eventueel per subbaksel zijn de scherven waar mogelijk ingedeeld 

in te onderscheiden potfragmenten: randen, oren, tuiten, wanden en bodems, en 

vervolgens op te onderscheiden potvormen en typen. Voor het kwantificeren van het 

aardewerk zijn aaneenpassende scherven als één fragment geteld. De determinaties 

zijn ingevoerd in een Access database en de gegevens zijn vervolgens geanalyseerd 

met behulp van draaitabellen in Excel.

Voor de determinatie van de aardewerkfragmenten uit de vroege middeleeuwen 

is gebruik gemaakt van de bakselindeling die door M. Dijkstra is gebruikt bij het 

beschrijven van verschillende nederzettingen in West- en Centraal Nederland.6  De 

randen van het ruwwandige gedraaide aardewerk uit de Merovingische periode zijn 

eveneens ingedeeld naar het classificatiesysteem dat door Dijkstra is gebruikt bij de 

determinatie van het vondstmateriaal van Rijnsburg en voor meerdere nederzettingen 

uit de Merovingische periode in West- en Centraal Nederland. De randtypen van dit 

materiaal zijn gedateerd met behulp van de typochronologie die door Van Spelde is 

opgesteld.7  Voor het laatmiddeleeuwse aardewerk en aardewerk uit de Nieuwe tijd is 

het boek Steden in scherven van Bartels als basis gebruikt.8  

Natuursteen
Alle fragmenten zijn met een 10x vergrotende handloep onderzocht. De in drie delen 

gebroken kalksteen (vnr. 224) is onderzocht op kalkhoudende mineralen middels 

een verdunde HcL-oplossing (10%). Naast aantal en gewicht zijn de gesteenten 

beschreven op de volgende kenmerken: steensoort, grootte, gebruik, compleetheid 

en de aanwezigheid van sporen die wijzen op verbranding, gebruik van mortel. 

Vervolgens is de omvang vastgesteld van de gebruiksvoorwerpen. Tot slot zijn overige 

bijzonderheden beschreven in het opmerkingenveld. 

De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd in hoofdstuk 8. Het verslag is 

opgebouwd uit drie onderdelen, waarna enkele concluderende opmerkingen volgen. 

Hierbij volgt eerst een beschrijving van de verschillende materiaalgroepen, waarna de 

materialen worden geplaatst in een ruimtelijk kader, gevolgd door opmerkingen over 

de herkomst van de gesteenten, aanvoer en gebruik.  

5  Bakels et al, in prep.
6  Dijkstra 2006; Dijkstra 2007; Dijkstra 2009; Van Grinsven & Dijkstra 2007, 85-98.
7  Van Spelde 2014.
8  Bartels 1999. 
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Metaal en metaalslak
De metaalvondsten zijn gedetermineerd aan de hand van literatuur en de 

vondstcontext. De determinatiegegevens zijn opgeslagen in een Access-database.  

Op basis van diverse Nederlandse materiaalstudies zijn de vondsten onderverdeeld 

in hoofdcategorieën, in dit geval gebouw, lichaam, handel en nijverheid en overig. 

De datering van de ringfibula, de sierspeld en de munt is (mede) bepaald aan de 

hand van literatuur. De overige dateringen op basis van de algemene datering van de 

vroegmiddeleeuwse nederzetting van Oegstgeest-Nieuw Rhijngeest Zuid.9 

De slakfragmenten zijn macroscopisch gedetermineerd, waarbij is gelet op het 

kenmerkende uiterlijk van de slakken. Hierbij is tevens gelet op inclusies en andere 

fenomenen die informatie kunnen geven over de activiteiten waarbij het slakmateriaal 

is ontstaan. Zo is onder meer aandacht besteed aan eventuele indrukken in de slakken 

en aan de constructie van de oven of haard. Tevens is onderzocht of het slakmateriaal 

al dan niet magnetisch was en is gekeken in hoeverre zich tussen het slakmateriaal ook 

brokken ruw ijzer bevonden. De determinatiegegevens zijn opgeslagen in dezelfde 

Access-database als die van de metaalvondsten.

Dierlijk botmateriaal
Al het dierlijk botmateriaal dat is aangetroffen bij de opgraving is aangeboden voor 

onderzoek. In totaal gaat het om 1205 met de hand verzamelde skeletelementen, 

bestaande uit 1724 fragmenten. Er is niet gezeefd, de kleinste resten ontbreken dus. 

Het botmateriaal is op basis van de in de KNA gedefinieerde degradatieklassen te 

omschrijven als goed geconserveerd.10 Het onderzoek is uitgevoerd door Archeoplan 

Eco met behulp van de eigen vergelijkingscollectie van Archeoplan Eco te Delft en de 

vergelijkingscollectie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Amersfoort.

Van de aangeboden skeletelementen zijn gegevens genoteerd met betrekking tot 

diersoort, skeletelement, leeftijd, sekse, fragmentatie, afmetingen en specifieke 

kenmerken zoals hak- of snijsporen en sporen van verbranding, vraat of pathologische 

aandoeningen. Deze gegevens zijn opgeslagen in een databestand dat specifiek is 

ontworpen voor de opslag van archeozoölogische data.

De skeletten van schapen en geiten lijken sterk op elkaar en zijn in veel gevallen 

niet van elkaar te onderscheiden. Bij een aantal skeletelementen, zoals de kop, 

de middenhands- en de middenvoetsbenen, is het wel mogelijk om op basis van 

morfologie een onderscheid te maken. Wanneer dit onderscheid onmogelijk bleek, zijn 

de skeletelementen genoteerd als zijnde afkomstig van schaap/geit.

De zoogdier- en vogelresten die niet meer op soort konden worden gebracht, zijn 

ingedeeld naar diergrootte. Zoogdieren ter grootte van een rund of paard vallen 

onder de grote zoogdieren, terwijl schaap, geit, varken en hond tot de middelgrote 

zoogdieren zijn te rekenen. Katten worden beschouwd als kleine zoogdieren. Onder 

andere ganzen en zwanen vallen onder de grote vogels. Kippen, eenden en kauwen 

worden gezien als middelgrote vogels en spreeuwen en mussen als kleine vogels. Van 

de zoogdieren zijn de broosheid- (hoe sterk het bot nog is) en verweringsstadia (hoe 

aangetast het bot is) van de elementen bepaald via de categorieën van Huisman et al.11 

9  De Bruin 2013, 311.
10  “Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) versie 4.0.” 2016, OS11 subspecificatie dierlijk 

materiaal, 49.
11  Huisman et al. 2009.
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Het indelen van de botten in deze categorieën geeft een goed inzicht in de conservatie 

van het materiaal doordat deze twee aspecten de conservatie elk van een aparte 

invalshoek belichten.

Ook informatie betreffende de leeftijd van de dieren is genoteerd. Deze informatie 

bestaat uit de slijtagestadia van de kiezen uit de onderkaak en de vergroeiingsstadia 

van de groeischijven (epifysen) van post-craniale (niet tot de schedel behorende) 

elementen. De slijtagestadia van de kiezen zijn bepaald volgens de methode 

van Grant.12 Aan de hand van de methode van Hambleton zijn met deze stadia 

leeftijdsschattingen gemaakt.13 Onder meer Habermehl heeft overzichten gemaakt 

van de leeftijden waarop de epifysen vergroeien met de rest van het bot, welke 

hier gebruikt worden voor de leeftijdsschattingen aan de hand van de post-craniale 

elementen.14 De verhouding tussen het voorkomen van de skeletelementen van een 

paar diersoorten is visueel weergegeven volgens de methode van Spennemann.15 De 

maten die van de verschillende skeletelementen zijn genomen, zijn gemeten volgens 

de methode van Von den Driesch.16 De bepaalde schofthoogte van schaap is berekend 

aan de hand van de factoren van Teichert en die van runderen met de factoren van Von 

den Driesch en Matolsci.17

14C / pollenbak
In de oostelijke oksel is een pollenbak geslagen over een mogelijk oude bouwvoor, de 

daaronder aanwezige ploegsporen en het onderliggend laagpakket. Deze pollenbak 

is gewaardeerd en bleek geschikt te zijn voor 14C datering, ten dele bruikbaar voor 

palynologisch onderzoek en niet geschikt voor macrobotanisch onderzoek. Gezien 

de kwaliteit van de monsters is besloten om geen palynologisch- en macrobotanisch 

onderzoek uit te voeren. Hiervoor zijn andere monsters beter geschikt indien nodig. De 

laag met ploegsporen is van belang om te dateren. Daarom is ervoor gekozen om op 

de hierin aanwezige zaden een 14C datering te laten doen. Dit is uitgevoerd door het 

Poznan laboratorium in Polen. 

Hout 
Allereerst zijn alle houtvondsten schoongemaakt om eventueel aanwezige 

bewerkings- en gebruikssporen beter zichtbaar te maken. Hierbij zijn foto’s gemaakt 

van elke vondst en van eventuele specifieke opvallende details. Bij de macroscopische 

beschrijving van het hout zijn de afmetingen gedocumenteerd en sporen van 

bewerking en (her)gebruik beschreven. Sporen op het hout kunnen inzicht geven in 

het gebruik van bepaalde onderdelen van de boom of de manieren van bewerking. De 

bewerkingssporen kunnen inzicht geven in de technologische kennis en de tradities 

van de houtbewerker, terwijl de aanwezigheid van kenmerken van het hout zelf meer 

informatie kan geven over de kwaliteit, de import/handel en het eventuele hergebruik 

van het hout.

Voor de houtsoortbepaling van eik kan door de opvallende soort-specifieke kenmerken 

vaak worden volstaan met een determinatie met het blote oog. Voor de overige 

boomsoorten is een microscopische beschrijving vereist. Hiervoor zijn subsamples van 

12  Grant 1982.
13  Hambleton 1999.
14  Habermehl 1975.
15  Spenneman 1985.
16  Von den Driesch 1976.
17  Von den Driesch & Boessneck 1974; Matolsci 1970.
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de vondsten genomen voor determinatie18 onder de microscoop. Van de subsamples 

zijn met de hand secties gemaakt in drie richtingen (dwars, radiaal en tangentiaal). 

Deze coupes zijn met een doorvallend-lichtmicroscoop op soortspecifieke kenmerken 

onderzocht met vergrotingen tot 400x.

Dendrochronologie en 14C (a.d.h.v. houtmonsters)

Bij de inventarisatie voor dendrochronologische datering is gelet op de houtsoort (o.a. 

eik (Quercus), iep (Ulmus), beuk (Fagus), es (Fraxinus) en den (Pinus) zijn geschikt voor 

datering), maar ook het aantal jaarringen (tenminste 70-80). Een andere factor die 

meespeelt is welk deel van het hout aanwezig is. Hoe dichter bij de buitenkant van de 

stam, hoe nauwkeuriger de datering. Bij voorkeur wordt hout gedateerd dat zich vlak 

onder de bast of schors bevindt. Bij de waardering voor 14C-datering is in het bijzonder 

gelet op de aanwezigheid van twijgjes/takjes of van buitenste jaarringen. Deze 

soorten materiaal zijn het meest geschikt voor 14C-analyse omdat ze een relatief korte 

groeiperiode representeren die zo dicht mogelijk aan de te dateren fase kan worden 

gekoppeld.

18  Schweingruber 1982
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6 Resultaten landschappelijk onderzoek 

E. Heunks

S.D. Hagedoorn

6.1 Paleografie 

In het hele plangebied wordt de ondergrond gekenmerkt door sterk klei-zand gelaagde 

estuariene afzettingen. De top van deze afzettingen wordt daarnaast gekenmerkt 

door humeuze kleiige banden en bevatten lokaal veel houtresten. Opvallend is de 

aanwezigheid van schelp- en wormgangen waardoor de bovenste lagen van het 

pakket soms sterk gedeformeerd zijn. In de top wisselen meer zandige en meer kleiige 

varianten van de estuariene afzettingen elkaar af zonder eenduidig ruimtelijk patroon. 

Waar dieper is geboord is overal binnen 2,5 m -Mv sprake van matig fijnzandige, sterk 

klei-gelaagde afzettingen. Dieper neemt het kleigehalte verder af. 

De aanwezigheid van deze afzettingen geeft aan dat hier de geul van de Oude Rijn 

niet gelegen kan hebben. Veel eerder passen de afzettingen bij een kwelderlandschap 

dan bij een kronkelwaard van de Rijn. De Rijngeul lag dan ook vermoedelijk altijd ten 

zuiden van het plangebied. 

Voordat de kustlijn rond 2000 voor Chr. werd afgesloten vormde de Rijngeul 

één geheel met het intergetijden milieu. De Rijngeul was daarbij behalve een 

hoofdafvoer van rivierwater tevens een hoofdgetijdegeul, waardoor verschillende 

afzettingsmechanismen hier van invloed zijn geweest op de sedimentaire opbouw. Het 

Figuur 6.1 
Profielkolom 1503 (put 15). Representatief 
profiel met fluviatiele oever- /crevasse-
afzettingen op estuariene afzettingen (Foto: 
Archol).
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gebied liep dagelijks tweemaal onder water en was ongeschikt voor bewoning. De top 

van de estuariene afzettingen ligt rond 1,0 m -NAP. 

De estuariene afzettingen zijn afgedekt geraakt door een circa 60-80 cm dik pakket 

met zand-klei gelaagde kleiige oeverafzettingen (Figuur 6.1). Deze hebben over 

het algemeen een kleiige top en een wat silt- en zandrijkere basis. Daarbij neemt 

de gelaagdheid naar boven af wijzend op een steeds rustiger milieu, afnemende 

overstromingsfrequenties en geleidelijk steeds drogere omstandigheden. Anders 

dan onderliggende estuariene lagen is het oeverdek niet humeus en ontbreken 

plantenresten en bioturbatie sporen. In de basis is het pakket over het hele 

onderzoeksgebied redelijk uniform, maar hoger in het profiel treden er grote 

verschillen op.  Deze hangen samen met de aanwezigheid van lage crevassenruggen 

Figuur 6.2 
Uitsnede zuidprofiel put 15 (omgeving pro-
fielkolom 1504). Overgang van zandige- /
siltrijke crevassserug (links) naar aangren-
zende kleiige depressie. In de ondergrond 
is onder beide eenheden sprake van een 
uniform doorlopende opbouw van estuariene 
afzettingen met daarboven de basis van het 
oeverpakket (Foto: Archol).

Figuur 6.3 
Crevassegeul 7 (Foto: Archol).
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en corresponderende laagten daartussen (Figuur 6.2). Ter hoogte van de ruggen is 

het oeverpakket in de top relatief zandig en siltrijk (Figuur 6.2). In de aangrenzende 

laagten is het profiel juist kleiiger, resulterend in ‘natte’ grijze profielen met een hoger 

reductieniveau. Het onderliggende estuariëne landschap lijkt geen relatie te hebben 

met de ligging van deze laagten en ruggen, hetgeen een fluviatiele oorsprong van het 

crevassecomplex ondersteund. Dat wordt daarnaast ondersteund door de oriëntatie 

van de ruggen/laagten min of meer dwars op de Rijngeul (Figuur 6.5) van waaruit de 

crevassen in de late prehistorie over het oevergebied zijn afgezet (Figuur 6.4). Na 

vorming van de crevasseruggen zullen deze nauwelijks nog overstroomd zijn geweest, 

anders dan de laagten daartussen. Dat de laagten (6 en 8) niet als werkelijke (crevasse) 

geultjes hoeven te worden opgevat, wordt ondersteund door het ontbreken van een 

erosieve grens tussen de aangrenzende oeverafzettingen en onderliggende estuariene 

afzettingen. Daarnaast wijst de uniforme kleiige vulling zonder gelaagdheid op een 

zeer rustig verlandingsmilieu, ontstaan na vormig van de crevasseruggen. Afwijkend 

hierop is geul 7 (Figuur 6.4). Gelet op de erosieve overgang naar onderliggende 
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Figuur 6.4 
Paleogeografische hoofdstructuren van het 
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afzettingen en het steile verhang naar aangrenzende crevasserug lijkt hier wel sprake 

van werkelijke geulinsnijding met een breedte van circa 10 meter (Figuur 6.3). 

De verbreiding van de crevasseruggen is niet eenduidig te geven omdat ook 

omliggende oeverpakket zandig kan zijn. De kleiige laagten daarentegen zijn wel 

met enige voorzichtigheid gekarteerd. De verbreiding daarvan stemt overeen met de 

tijdens het proefsleuvenonderzoek aangetroffen ‘geulafzettingen en depressie’ (Figuur 

3.3). 
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Figuur 6.5 
Ruggen, laagtes en crevassegeul in het 
plangebied.
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6.2 Bodemopbouw westelijke oksel

In de top van de oeverafzettingen is geen restant van een oude bouwvoor 

aangetroffen. Gelet op de aangetroffen vrij diepe paalsporen kan worden 

geconcludeerd dat de oorspronkelijke bodemopbouw niet diep is afgetopt. Het 

sporenvlak wordt direct afgedekt door een recentere (begraven) bouwvoor die varieert 

in dikte. Deze bouwvoor wordt gekenmerkt door veel recent en subrecent puin en 

heeft een scherpe grens met de ondergelegen laag. Deze bouwvoor wordt afgedekt 

door een ophogingspakket dat samenhangt met de aanleg van de A44. Dit pakket 

bestaat uit een zandige klei, grof zand en her en der puin. Door deze ophoging is het 

vlak plaatselijk sterk verblauwd wat de zichtbaarheid van de sporen bij de aanleg sterk 

heeft verslechterd. 

Spoornummer Beschrijving Dikte (cm)

5000 bouwvoor 40 cm

5005 ophogingslaag Max 150 cm

5020 oude akkerlaag 20 cm

5030 C-horizont -

6.3 Bodemopbouw oostelijke oksel

In de top van de oeverafzettingen is alleen in de oostelijke oksel het restant van een 

oude bouwvoor aangetroffen. Deze toont minder donker dan de actuele (begraven) 

bouwvoor daarboven, en wordt op enkele plaatsen aan de onderkant gekenmerkt 

door de aanwezigheid van ploegsporen (Figuur 6.6). Deze bouwvoor wordt afgedekt 

door de recente bouwvoor en een ophogingslaag gelijkend aan de westelijke oksel. De 

ophoging is binnen deze oksel hoger met een maximum van 150 centimeter dikte. De 

verblauwing is hier wel minder sterk en de oorspronkelijke bodemopbouw lijkt minder 

te zijn afgetopt. Een aanwijzing hiervoor is de vaststelling van een oude bouwvoor. 

Van belang voor de interpretatie van deze bouwvoor is de datering ervan. Er is voor 

gekozen om een pollenbak in profiel 1301 te slaan om zo het materiaal afkomstig 

uit de ploegsporen en akkerlaag te kunnen waarderen op geschiktheid voor een 
1414C datering (Figuur 6.6). Bij de waardering van het materiaal in de pollenbak voor 
14C-datering is in het bijzonder gelet op de aanwezigheid van zaden en vruchten van 

eenjarige landplanten en houtskool van twijgjes/takjes of van buitenste jaarringen. 

Deze soorten materiaal zijn het meest geschikt voor 14C-analyse omdat ze een 

relatief korte groeiperiode representeren die zo dicht mogelijk aan de te dateren 

Tabel 6 
Laagnummering van de bodemopbouw 
onderzoeksgebied.

Figuur 6.6 
Uitsnede profielkolom 1301 (put13) waarin 
pollenbak is geslagen over een oude akker-
laag, mogelijke ploegsporen en een natuurlijk 
pakket. De sterren geven de locatie van de 
genomen monsters weer (Foto: Archol).



48 RijnlandRoute, aansluiting leiden-West

afzettingslaag kan worden gekoppeld. De pollenbak bleek na waardering helaas geen 

geschikt materiaal te bevatten voor datering. De pollenbak heeft echter wel aardewerk 

uit de ploegsporen opgeleverd. Dit betreft roodbakkend, geglazuurd aardewerk dat 

in de Nieuwe tijd gedateerd kan worden. Op basis van deze gegevens kan er gezegd 

worden dat de akkerlaag een middeleeuwse of Nieuwe tijd bewoningslaag is. 

6.4 Relatie landschap en archeologie 

Het landschapsonderzoek heeft duidelijk gemaakt dat de Rijngeul niet in dit gebied 

heeft gelegen maar juist ten westen hiervan gezocht moet worden. De ondergrond 

bestaat uit estuariene afzettingen waarvan de top rond 1,0 m -NAP ligt. Deze worden 

afgedekt door een circa 80 cm dik pakket sterk klei-zand gelaagde oeverafzettingen 

die voornamelijk vanuit de Rijn moeten zijn afgezet. Daarop wijst de oriëntatie van 

de zandige en siltrijke crevasse-ruggen en tussenliggende laagten. Die laagten zijn 

eerder als passief opgevulde depressies op te vatten dan als actieve geulen. De 

crevasseruggen reiken tot aan de premoderne bouwvoor en het lijkt er dan ook op dat 

na vorming ervan er geen of nauwelijks nog sprake is van een verticale opbouw van het 

sedimentpakket. Wel worden de laagten opgevuld met relatief zware klei hetgeen wijst 

op een rustig milieu. Dat kan worden gerelateerd aan de afnemende betekenis van de 

Oude Rijn als hoofdafvoer van het Rijnstelsel vanaf de Vroege Middeleeuwen1. 

De hoogste delen van de zandige crevasse-ruggen waren de meest aantrekkelijke 

locaties voor bewoning in de vroege middeleeuwen gelet op de verbreiding van 

aangetroffen huisplattegronden. Die concentreren zich binnen het plangebied en ook 

in omliggende opgegraven delen op deze iets hoger gelegen delen van de oeverzone 

van de Rijn. De nabijheid van de Rijngeul maakte de oeverzone nog aantrekkelijker 

voor bewoning. De Rijngeul verzorgde de natuurlijke drainage van de oeverzone, 

en was onder andere van betekenis als verbindingsroute (handel en vervoer), als 

voorziening in drink- en waswater en als voedselbron (visvangst). 

1  Samenhangend met het ontstaan van de Lek als nieuwe hoofdafvoer van de Rijn vanaf Wijk-bij-
Duurstede richting zee. Hierdoor nam de waterafvoer van de Kromme Rijn in korte tijd sterk af 
en inclusief de Vecht en de Oude Rijn benedenstrooms daarvan (Cohen et al 2012).
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7 Sporen en structuren

S.D. Hagedoorn

7.1 Inleiding

Tijdens de opgraving zijn in totaal 228 sporen gedocumenteerd (bijlage 1), waarvan 

er 189 aan antropogene activiteiten zijn toegeschreven (Figuur 7.1). De overige 

sporen (N=31) zijn van natuurlijke oorsprong, namelijk geulen, vlekken, natuurlijke 

verstoringen en bodemlagen. Een aantal sporen (N=8) is van recente oorsprong, 

betreffende drains, sloten en recente verstoringen. Een gedeelte van de sporen, 

greppels, kuilen, geulen en lagen, staat in verschillende putten met een unieke 

spoornummers geregistreerd. Hierdoor ligt het werkelijke aantal sporen lager dan het 

in de projectdatabase geregistreerde aantal. Het grootste deel van de aangetroffen 

sporen is te relateren aan de vroegmiddeleeuwse bewoningsfase. Daarnaast zijn er nog 

sporen aanwezig die dateren in de late middeleeuwen / Nieuwe tijd. 

7.2 Vroege middeleeuwen

Er zijn tijdens de opgraving 175 sporen gedocumenteerd daterend in de vroege 

middeleeuwen. Het overgrote deel van deze sporen is in de westelijke oksel 

aangetroffen. De helft van de vroegmiddeleeuwse sporen heeft een donkergrijs tot 

zwarte opvulling bestaande uit zwak tot sterk siltige klei. De begrenzingen van de 

sporen zijn scherp, de vullingen heterogeen en duidelijk te onderscheiden in het vlak. 

De andere helft van de sporen, met name de paalsporen, was slecht zichtbaar in het 

vlak en lijkt qua kleur en invulling sterk op de natuurlijke ondergrond. Deze sporen 

zijn homogeen licht bruingrijze van kleur en zijn opgevuld met zwak tot sterk siltige 

klei. Mogelijk is bij deze sporen de voor de vroegmiddeleeuwse sporen kenmerkende 

donkere, vondstrijke nazak afgetopt. In het merendeel van de kuilen en waterputten is 

deze nazak nog wel aangetroffen omdat deze sporen dieper zijn en dus meer nazakken 

in vergelijking met ondiepere sporen. Een andere mogelijkheid is dat de lichtere sporen 

direct na het buiten gebruik raken door een overstroming zijn dichtgespoeld/ opgevuld 

voordat er een vulling/nazak kon vormen. 

Spoortype Aantal

Greppel 1

Kuil 83

Paalspoor 77

Staak 8

Waterput 6

Totaal 175

Er is binnen de opgraving geen vondstlaag of oude bouwvoor daterend uit de vroege 

middeleeuwen aangetroffen. In de westelijke oksel zijn de sporen afgedekt door een 

jongere bouwvoor (s5005) en in de oostelijke oksel door een jongere bouwvoor (s5005) 

met daar op een recent ophogingspakket (S5000) (Tabel 6). Het noordelijke deel van 

de oostelijke oksel bevat een oude bouwvoor met daaronder hangende ploegsporen. 

Deze bouwvoor en ploegsporen zijn in de Nieuwe tijd gedateerd op basis van het 

daarin aangetroffen aardewerk. Deze datering is gebaseerd op aardewerk wat is 

verzameld uit een pollenbak die in het profiel is geslagen. Op sommige locaties binnen 

de oostelijke oksel zijn recente sporen aangetroffen als gevolg van het verzakken van 

de bovenste bodemlagen tijdens het rijden met zwaar materieel. 

Tabel 7 
Aangetroffen vroegmiddeleeuwse sporen per 
type.
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Legenda

greppel
paalspoor
kuil
waterput
recent
natuurlijke verstoring
dierbegraving
drain
laagte
gestelde rij palen
staak
sloot
vlek
laag
geul

Figuur 7.1 
Spoortypekaart.
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7.2.1 Huisplattegronden

Tijdens het onderzoek is een viertal huisstructuren gereconstrueerd op basis van 

paalzettingen die tijdens de opgraving zijn aangetroffen (Tabel 8). Deze structuren 

worden in deze paragraaf besproken.

Structuur Typologie Oriëntatie Lengte (m) Breedte (m) Datering ADa

10 Katwijk B / Odoorn B WZW-ONO <11,5 6 ca. 610-702

11 Katwijk B / Odoorn A/B OZO-WNW 21,7 10,2 ca. 606-706

12 Katwijk B / Odoorn C NNO-ZZW 25 6,7 ca. 700-800

13 Katwijk A/B / Odoorn A/B NNO-ZZW 26 5 ca. 500-700

Huis 10
Structuur 10 bestaat uit negen paalsporen die een noordoost – zuidwest 

georiënteerd gebouw met een minimale lengte van 15,7 m en een breedte van 6 

meter vormen (Figuur 7.3). De plattegrond is niet compleet maar de constructie en 

functie van het gebouw zijn wel te herleiden. Het gebouw bestaat uit minimaal vier 

dubbel gestelde paren van wand- en buitenstijlen. Aan de noordoostzijde is een 

middenstaander aangetroffen. Deze is uitgelijnd op een paar wandstijlen. Daarnaast 

is één paalspoor aangetroffen dat het restant vormt van de binnen indeling, 

duidelijk afwijkend ten opzichte van de middenstaander door de geringere diepte 

van het paalspoor. Gezien het geringe aantal aangetroffen paalsporen zijn er geen 

ingangen aan te duiden. Aan de noordzijde wordt de structuur oversneden door 

een laagte (structuur 7) waardoor de noordelijke kopse kant en een gedeelte van de 

noordwestelijke lange zijde ontbreekt. Het gebouw is in dezelfde oriëntatie gelegen 

als geul 7 en laagte 8. Naast de oversnijding door de laagte en de ligging aan de rand 

van het plangebied zijn de sporen ook onderhevig aan een slechte conservering. 

De zuidwestelijke kopse kant en een gedeelte van de noordwestelijke lange zijde 

van de structuur kon niet binnen het plangebied worden opgegraven waardoor 

niet is te bepalen welke afmetingen de structuur in totaal heeft gehad. Er is geen 

vondstmateriaal in de paalsporen aangetroffen. 

De oriëntatie, constructie en minimale afmetingen van het gebouw doen vermoeden 

dat het een huisplattegrond betreft van het type Katwijk. Hierbij wordt nog 

onderscheid gemaakt in de types Katwijk A/B/C. Op basis van de nu aangetroffen 

paalsporen lijkt de plattegrond twee beukig te zijn. Huizen van het type Katwijk A 

zijn driebeukig, huizen van het type Katwijk B hebben een driebeukig staldeel en 

tweebeukig woondeel en huizen van het type Katwijk C zijn éénbeukig. Het huis 

kan dus tot het type Katwijk B gerekend worden. Huizen van het type Katwijk B 

dateren tussen 550 en 700 n. Chr.1 Daarnaast kan de plattegrond ook volgens de 

typologie van Huijts2 worden geclassificeerd. Voor de vroege middeleeuwen wordt 

het type Odoorn A, -B en -C onderscheiden. Verschil tussen A en B is de plaatsing 

van de wand en buitenstijl. Type C heeft hierbij nog verder naar buiten geplaatste 

buitenstijlen. De beschreven plattegrond valt onder het type Odoorn B, de wand is 

tussen de buiten- en wandstijlen in geplaatst. Huizen van dit type dateren tussen 

600 en 700 AD.3 Er is geen vondstmateriaal aangetroffen in de sporen behorende 

tot de huisplattegrond. Aan de hand van de typologie kan deze huisplattegrond 

vermoedelijk, gezien de beperkte data, worden gedateerd tussen 600-700 AD.

1  Dijkstra 2011, 196-205.
2  Huijts 1992.
3  Huijts 1992, 137-148.

Tabel 8 
Vroegmiddeleeuwse huizen binnen het 
plangebied.
a Datering op basis van dateringen huistypes 
nederzetting Oegstgeest-Nieuw Rhijngeest 
Zuid.   
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Figuur 7.2 
Overzichtskaart met de vroegmiddeleeuwse 
huizen (nrs. 10-13), spieker (nr.14) en water-
putten (nrs. 1/5 en 21 gedateerd).
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Huis 11
Van structuur 11 is slechts één middenstaander bewaard gebleven. Vermoedelijk 

behoort deze toe aan een rij met middenstaanders. Het dak zal door deze 

middenstaanders en dubbel gestelde paren wand- en buitenstijlen zijn gedragen. Deze 

wandstijlen zijn voornamelijk in het noordelijk deel van de structuur aangetroffen. 

Het gebouw is zuidwest-noordoost georiënteerd en meet minimaal 27,5 bij 6,6 meter 

(Figuur 7.4). De locaties van de ingangen zijn door de fragmentarische aard van de 

plattegrond niet te herleiden. De paalsporen zijn slecht bewaard gebleven door de 

afgetopte natuurlijk ondergrond. Daarnaast is de plattegrond ten zuiden van de 

crevassegeul 7 gelegen en wordt laagte 8 oversneden of oversnijdt de plattegrond. 

Deze oversnijding is in het veld niet goed gezien. Dit heeft ook gevolgen voor de 

zichtbaarheid van de paalsporen. De aangetroffen plattegrond is zeer fragmentarisch 

bewaard gebleven, maar geeft toch een indruk van hoe de constructie er mogelijk uit 

heeft gezien.

De oriëntatie, constructiewijze en minimale afmetingen doen vermoeden dat het 

een huisplattegrond van het type Katwijk B betreft. Hierbij gaat het om een zowel 

twee- als driebeukige structuur. Deze plattegronden dateren tussen 550 en 700 n. 

Chr.4  Daarnaast is de plattegrond ook als een Odoorn A of -B te typeren op basis van 

de aan de noordzijde aangetroffen dubbel gestelde palen. Gezien de fragmentarische 

aard van de plattegrond is geen nauwkeurigere typering te maken. Hiermee dateert 

de plattegrond tussen 500 en 700 AD.5 Er is geen vondstmateriaal aangetroffen in de 

sporen behorende tot de huisplattegrond. Aan de hand van de typologie kan deze 

huisplattegrond vermoedelijk worden gedateerd tussen 500-700 AD.

Huis 12 
Structuur 12 is het best bewaard gebleven waardoor de interne indeling van de 

structuur zich goed laat lezen. De structuur bestaat uit vier paren van binnenstijlen 

4  Dijkstra 2011, 196-205.
5  Huijts 1992, 137-148.
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Figuur 7.3 
Huisplattegrond 10.
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met daarbuiten paren van buitenstijlen. Het is niet duidelijk of deze gepaard stonden, 

waarschijnlijk wel. Het laatste paar buitenstijlen lijkt naar buiten geplaatst te zijn. 

Dit duidt op een schilddak aan deze kant. Er zijn aan de noordoostzijde zeven 

middenstaanders, in paren van twee geplaatst, aangetroffen. Op de zuidoostelijke 

kopse kant is één middenstaander aangetroffen. Aan de noordoostzijde zijn naast 

de dragende constructie ook fragmentarische restanten van een binnen indeling 

aangetroffen. Zeer waarschijnlijk betreft het een huis met aan de noordoostzijde een 

driebeukig staldeel en aan de zuidwestzijde een tweebeukig woondeel (Figuur 7.5). 

Een recente sloot heeft zeer vermoedelijk het noordoostelijke deel van de structuur 

verstoord.  De ligging van de ingangen is niet te herkennen. De oriëntatie van de 

plattegrond is noordoost – zuidwest, dit is gelijk aan de oriëntatie van de laagte 6 

welke ten zuiden is gelegen. Er is één paalspoor behorende tot de huisplattegrond die 

laagte 6 doorsnijdt. Dit doet vermoeden dat deze laagte niet meer actief was tijdens 

het in gebruik zijn van het huis. De structuur meet minimaal 28,2 bij 8,4 meter. De 

afmetingen van de plattegrond zijn niet exact te meten, want aan de noordoostelijke 

kopse kant van de structuur wordt deze door een recente sloot doorsneden. De 

zuidwestelijke kopse kant is wel nog intact. Er is geen vondstmateriaal in de paalsporen 

aangetroffen. 

Ondanks de ontbrekende delen is deze structuur op basis van de oriëntatie, 

constructiewijze en minimale afmetingen als huisplattegrond te identificeren. 

Deze huisplattegrond is het beste bewaard gebleven ten opzichte van de andere 

aangetroffen huizen. Het huis kan tot het type Katwijk B gerekend worden. Dit type 

dateert tussen 550 en 700 n. Chr.6  Daarnaast is de plattegrond volgens de typologie 

van Huijts als een Odoorn C plattegrond te typeren. De wand van deze plattegrond 

loopt tussen de wand- en buitenstijlen door en is dichter bij de wand- dan de 

buitenstijlen geplaatst. Huizen van het type Odoorn C dateren tussen 700 en 800 AD.7 

6  Dijkstra 2011, 196-205.
7  Huijts 1992, 149-160.
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Figuur 7.4 
Huisplattegrond 11.
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Huis 13
Structuur 13 is net als structuur 10 en 11 fragmentarisch bewaard gebleven. De 

constructie van het huis wordt gedragen door midden- en wandstijlen en meet 

minimaal 27,4 bij 5,5 meter (Figuur 7.6). Er zijn zes binnenstijlparen aangetroffen. Deze 

staan gepaard met buitenstijlen. Aan de zuidzijde staat het laatste paar buitenstijlen 

verder naar buiten geplaatst ten opzichte van het bijbehorende wandstijlpaar. Dit zijn 

aanwijzingen voor een schilddak aan deze kopse kant van de constructie. Er zijn aan 

de noordoostelijke zijde van de plattegrond vier mogelijke middenstijlen aangetroffen 

die dubbel geplaatst zijn. Het is niet duidelijk of dit een volledig of deels driebeukige 

plattegrond betreft. Aan de noordoostzijde is de kopse kant (deels) onder een recente 

sloot gelegen en zijn er geen aanwijzingen voor een specifiek daktype. De ligging van 

de ingangen is niet te herkennen. De structuur is noordoost – zuidwest georiënteerd, 

net als de ten noorden gelegen laagte 6 en ten zuiden gelegen geul 7. Aan de 

noordoostelijke kopse kant wordt de structuur oversneden door een recente sloot. De 

zuidwestelijke kopse kant is wel in zijn geheel bloot gelegd. Er is geen vondstmateriaal 

in de paalsporen aangetroffen. 

Ondanks de ontbrekende gedeelten is deze structuur op basis van oriëntatie, 

constructiewijze en minimale afmetingen als huisplattegrond te identificeren. Het 

betreft een huisplattegrond van het type Katwijk A of B. Deze types dateren tussen 

475 en 700 n. Chr.8  Volgens de typologie van Huijts is deze plattegrond als Odoorn 

A /-B te classificeren op basis van het ontbreken van ver naar buiten geplaatste 

buitenstijlen. Deze plattegronden dateren tussen 500 en 700 AD.9 Aan de hand van 

beide typologieën kan deze huisplattegrond worden gedateerd tussen 500-700 AD.

8  Dijkstra 2011, 196-205.
9  Huijts 1992, 137-148.
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Figuur 7.5 
Huisplattegrond 12.
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7.2.2 Spieker

Binnen het plangebied is een vierpalige structuur aangetroffen, waarvan één paal is 

vergraven door een kuil. De paalsporen hebben een diepte variërend van 14 tot 39 

cm. De palen liggen haaks ten opzichte van elkaar en vormen een vierkante structuur 

(Figuur 7.7). Dit typeert de structuur als spieker. De redenen waarom ervoor is gekozen 

om de structuur niet tot de huisplattegrond 11 te rekenen zijn als volgt:

- De spieker ligt iets gedraaid ten opzichte van de westelijke lange zijde 

van huisplattegrond 11. Dit maakt dat de palen qua ligging niet binnen de 

huisplattegrond passen (Figuur 7.2).

- De drie palen liggen perfect in een hoek van 90 graden en vormen zo een haaks 

vierkant. Hierbij is het logisch dat de vierde, ontbrekende paal is vergraven door 

een kuil. 

str. oriëntatie Type Palen gevon-
den (N)

Palen geschat 
(N)

Oppervlakte 
(m2)

Lengte 
(M)

Breedte 
(M)

Spoordiepte 
(cm)

14 ONO-WZW IA 3 4 6.3 2.7 2.4 14-39

De spieker zal zeer waarschijnlijk gediend hebben als opslag en is getypeerd naar 

de indeling van Schinkel10 als type IA. De spieker is op basis van de typologie niet te 

dateren. Evenmin is er vondstmateriaal aangetroffen in de sporen behorende tot de 

spieker waarmee een datering kan worden gegeven. 

10  Schinkel 1998, 255-266.
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Figuur 7.6 
Huisplattegrond 13. 

Tabel 9 
Vroegmiddeleeuwse spieker.
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7.2.3 Waterputten

In de directe nabijheid van de huisplattegronden is een vijftal waterputten 

aangetroffen (Figuur 7.2, Tabel 10). Er zijn drie waterputten aangetroffen (waterput 

1, 2 en 21) die na gebruik lijken te zijn ontmanteld. Zij bevatten allen resthout wat 

tijdens de ontmanteling is achter gebleven. Hieraan is de oorspronkelijke constructie 

te herleiden. De waterputten hebben allen een vierkante constructie bestaande uit 

vier hoekpalen en daartussen verticaal of horizontaal geplaatste planken gehad. De 

waterputten hebben een doorsnede variërend van 1,6 tot 2,0 meter en een diepte 

tussen de 100 en 135 centimeter. 

Waterput Spoor-
nummer

Type Diepte t.o.v. 
sporenvlak

Associatie Datering 
AD

1 33 Gesloopte vierkante bekisting 124 cm Huisplattegrond 10 575-650

2 93 Gesloopte vierkante bekisting 132 cm Huisplattegrond 13 610-670

3 26 Boomstamput 110 cm Huisplattegrond 10 560-610 

4 27 Vierkante bekisting met verticale 
planken

140 cm Huisplattegrond 10 652-702

5 194 Vierkante bekisting met verticale 
planken

114 cm Huisplattegrond 11 656-706

21 137 Gesloopte vierkante bekisting 102 cm Huisplattegrond 11 725-850a

Er zijn twee waterputten aangetroffen waarbij de vierkante bekisting min of meer 

intact is gelaten (waterput 4 en 5). Waterput 4 bestaat uit vier aangepunte hoekpalen 

van maximaal 113 centimeter lang. Aan drie zijdes zijn verticaal geplaatste aangepunte 

planken gebruikt en de vierde zijde bestaat uit verticaal geplaatste aangepunte 

ronde paaltjes. Waterput 5 daarentegen heeft vier vierkante hoekpalen die aan de 

onderzijde scheef zijn aangekapt en een maximale lengte hebben van 64 cm. De zijdes 

bestaan uit aangepunte planken die verticaal zijn geplaatst. Alle vier de zijdes zijn erg 

onregelmatig en lijken incompleet te zijn. Mogelijk is de waterput ingeklapt en is er 

daarna geprobeerd het hout te verwijderen wat niet is gelukt. 

Waterput 3 (Figuur 7.8) heeft een boomstam als bekisting. Deze boomstam bestaat 

uit verschillende aangekapte delen die tegen elkaar aan in de put zijn geplaatst. In 

de boomstam bevinden zich houten pengat verbindingen en half geboorde gaten. 

Dit zijn aanwijzingen dat deze delen eerst ergens anders voor zijn gebruikt voordat 
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Figuur 7.7 
Spieker 14.

Tabel 10 
Waterputten daterend in de vroege mid-
deleeuwen, dateringen op basis van dendro-
chronologie en aardewerk.
a  Op basis van aardwerktypologie van 
Van Spelde.    
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zij in de waterput zijn geplaatst. De put had een doorsnede van 1,4 meter en was 

110 centimeter diep. Dit is niet afwijkend ten opzichte van de andere aangetroffen 

waterputten. 

7.2.4 Voorraadkuilen

Er zijn bij de opgraving een aantal vroegmiddeleeuwse kuilen aangetroffen (Figuur 7.2). 

Een selectie van zes kuilen (Figuur 7.9 en Figuur 7.10) worden hieronder besproken. 

De zes kuilen hebben alle een ovale tot rechthoekige vorm in het vlak. Er zijn twee 

kuilen die geen sporen hebben van secundair gebruik, namelijk kuil 9 en 15. Deze 

hebben een afmeting van 1,4 bij 1,1 meter en in de coupe rechte wanden en een 

vlakke bodem. Bij kuil 9 bestaan de rechte wanden uit een restant houtpulp wat 

representatief is voor een achtergebleven houtconstructie. Deze was zodanig dun 

of van slechte kwaliteit hout dat er nu nog slechts houtpulp van over is. Onder de 

vlakke bodem was een ronde tot rechthoekige verrommelde vulling aanwezig die 

is ontstaan door het leeghalen van de kuil. Deze vulling is bij alle hier beschreven 

kuilen aangetroffen. Het aangetroffen restant van een houten constructie wijst 

op het gebruik van de kuilen als voorraadkuil. De kuilen 22, 23, 24 en 27 (Figuur 

7.10) hebben ook een vlakke bodem met daaronder een ronde tot rechthoekige 

verrommelde vulling. Afwijkend is het ontbreken van rechte wanden. Dit kan worden 

verklaard doordat de houtconstructie na de gebruiksfase van de kuil is verwijderd. Een 

eventuele tweede optie is dat het hier ontmantelde waterputten betreft waarbij de 

Figuur 7.8 
Dwarsdoorsnede waterput 3.

Figuur 7.9 
Vroegmiddeleeuwse voorraadkuilen, links kuil 
9, midden kuil 15 en rechts kuil 22.
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houtconstructie heeft bestaan uit een kleine boomstam of tonput houtconstructie die 

na gebruik van de waterput is verwijderd. De geringe diepte van de kuilen (onder de 

100 centimeter) pleit hier echter tegen en doet vermoeden dat het om voorraadkuilen 

gaat waarbij de constructie na gebruik is verwijderd. In voorraadkuil 27 is een benen 

kam aangetroffen.   

 
Voorraadkuil Spoor-

nummer
Diepte t.o.v. 

sporenvlak (cm)
Associatie Datering

9 92 61 Huisplattegrond 10 550-700 AD

15 130 88 Huisplattegrond 13 550-700 AD

22 61 65 Huisplattegrond 12 725-825 ADa

23 68 75 Huisplattegrond 12 550-700 AD

24 70 52 Huisplattegrond 13 675-750 ADb

27 158 43 Huisplattegrond 11 675-750 ADc / 610-670 ADd  

7.2.5 Kuilen 

Er zijn bij de opgraving 78 sporen aangetroffen die als kuil te typeren zijn. Het gaat hier 

om sporen met een diameter variërend tussen 1,0 en 2,7 meter. De diepte van deze 

kuilen varieert van 5 tot 100 centimeter. De kuilen zijn onder te verdelen in twee typen 

(Figuur 7.11). Het eerste type heeft een invulling met dezelfde kleur en textuur als de 

natuurlijke ondergrond. Het is zeer waarschijnlijk dat deze sporen tijdens of na gebruik 

zijn dichtgeslibt bij een overstroming van het gebied. Het andere type spoor heeft een 

kenmerkende donkere nazak met houtskoolspikkels en vondstmateriaal en een grijze 

invulling welke ook houtskoolspikkels en vondstmateriaal bevat. De kuilen liggen zowel 

binnen de huisplattegronden als daarbuiten. Hierbij is het niet duidelijk of de kuilen die 

zich binnen de huizen bevinden gelijktijdig met deze huizen zijn of uit een andere fase 

dateren. Het gebruiksdoel van de kuilen is aan de vorm en doorsnede niet af te leiden. 

Gezien de locatie hebben ze waarschijnlijk te maken met huishoudelijke activiteiten in 

en om het huis en het boerenerf alhoewel ze niet altijd huishoudelijk afval bevatten.

Figuur 7.10 
Vroegmiddeleeuwse voorraadkuilen, links kuil 
23, midden kuil 24 en rechts kuil 27.

Tabel 11
 Vroegmiddeleeuwse voorraadkuilen.
a  Op basis typologie Van Spelde, randtype E4.
b  Op basis typologie Van Spelde, randtype E3 
en G3.     
c  Op basis typologie Van Spelde, randtype E4 
en G3.     
d  Op basis van knikwandpot KWT-5C met 
radstempel. 

Figuur 7.11 
Voorbeelden van vroegmiddeleeuwse kuilen 
op de opgraving, rechts type 2 en links type 2.
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7.2.6 Greppels 

Er is in de westelijke oksel één greppel (spoor 177) aangetroffen behorende bij de 

vroegmiddeleeuwse bewoning. Deze greppel komt vanuit de rand van het plangebied. 

De greppel heeft een lengte van een meter, is 45 centimeter breed en heeft een diepte 

van 10 centimeter. 

7.2.7 Conclusie

De sporen van de vroegmiddeleeuwse nederzetting bestaan uit donkere houtskoolrijke 

sporen en lichte natuurlijk opgevulde sporen. Dit onderscheid is vermoedelijk ontstaan 

doordat de lichtere sporen direct na gebruik zijn ingevuld, hetzij door een overstroming 

hetzij handmatig. Hierbij was er nog geen dikke vuile vondstlaag aanwezig op de 

oppervlakte die in de sporen kon terechtkomen. Dit betekent dat de lichtere sporen 

ouder zouden zijn dan de houtskoolrijke sporen. Hierbij moet worden opgemerkt dat 

het ook mogelijk is dat het materiaal wat bij het graven van een nieuwe kuil werd 

gewonnen in oude kuilen werd gestopt om zo het loopoppervlak vlak te houden. 

De westelijke oksel bestaat uit twee crevasse ruggen die worden doorsneden door 

een (passieve) laagte die gevormd moeten zijn in de late prehistorie of mogelijk nog 

Romeinse tijd. Op beide ruggen waren vermoedelijk per bewoningsfase twee huizen 

aanwezig met bijbehorende waterputten, voorraadkuilen en overige kuilen.  

7.3 Late middeleeuwen / Nieuwe tijd

7.3.1 Greppels en sloten

In de oostelijke oksel zijn vijf greppels (structuur 16, 17, 18, 25 en 26) en één sloot 

(spoor 220 en 215) aangetroffen (Figuur 7.12). De greppels 16, 25 en 26 hebben een 

zuidwest-noordoostelijke oriëntatie en de greppels 17 en 18 zijn noordwest-zuidoost 

georiënteerd. Greppel 26 bestaat uit twee smalle greppeltjes met een diepte van 

31 en 8 centimeter. De greppels oversnijden een oudere laagte (nr. 19). Greppel 25 

is 1,8 meter breed en aan de zuidzijde van deze greppel is een drietal paalsporen 

aangetroffen die met de greppel geassocieerd kunnen worden. Ook deze greppel 

loopt aan de zuidwest- en noordoostzijde door tot buiten het plangebied. Er zijn twee 

stuks Romeins bouwkeramiek in beide greppels aangetroffen. Dit kan opspit zijn dus 

hoeft niets te zeggen over de datering van de greppels. Greppel 16 heeft dezelfde 

oriëntatie als 25 en is in het noordoosten slecht in het vlak herkend. De greppel heeft 

een breedte van 1,6 meter en word in het noordelijke deel door een dierbegraving 

oversneden. Haaks op de hiervoor beschreven greppels zijn greppel 17 en 18 gelegen. 

Deze greppels lopen aan de zuidoostzijde tot buiten het plangebied en worden aan 

de noordwestkant door een sloot oversneden. Beide greppels zijn goed herkend in 

het vlak. In greppel 17 is een fragment vroegmiddeleeuws aardewerk aangetroffen; in 

greppel 18 diverse fragmenten baksteen en bouwkeramiek daterend in de Nieuwe tijd. 

Gezien dezelfde oriëntatie en uiterlijk van deze twee greppels worden ze beide in de 

Nieuwe tijd worden gedateerd, waarbij het fragment vroegmiddeleeuwse aardewerk 

opspit betreft. De hierboven beschreven greppels vormen gezamenlijk een patroon 

van haaks op elkaar staande greppels. In 2018 heeft er een archeologisch onderzoek 

ten oosten van de A44 plaatsgevonden op de voormalige sportvelden (plangebied Kop 

van Leeuwenhoek). Binnen deze opgraving is eenzelfde patroon van haaks op elkaar 

staande greppels aangetroffen met eenzelfde oriëntatie als in de oostelijke oksel 
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Figuur 7.12 
Nieuwe tijd sporen.
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van de opgraving. Deze opgraving is nog niet gepubliceerd, maar uit de voorlopige 

gegevens kan worden afgelezen dat deze greppels in de late middeleeuwen tot 

Nieuwe tijd gedateerd kunnen worden. Een preciezere datering kan nog niet worden 

gegeven.11 

De aangetroffen sloot (spoor 215 en 220) is ingevuld met grof vulzand en lijkt van zeer 

recente datum te zijn. Op de huidige topografische kaart is te zien dat de opgegraven 

sloot op een nog bestaande sloot buiten het plangebied aansluit (Figuur 3.2). 

7.3.2 Dierbegraving

In de oostelijke oksel is tijdens het aanleggen van het vlak een dierbegraving 

aangetroffen (Figuur 7.12). Het gaat om een groot gedeelte van het skelet van een 

rund. Opvallend is zowel de benen als het hoofd ontbreken. Er zijn geen slachtsporen 

op de botten aangetroffen. Het skelet ligt in een zuidwest-noordoostelijke oriëntatie 

en oversnijdt greppel 16. Gezien de ligging en het ontbreken van alle uitstekende 

lichaamsdelen is het goed mogelijk dat het skelet door verspoeling op deze locatie 

is terecht gekomen. Door het ontbreken van slachtsporen wordt deze theorie 

ondersteund. Het is ook mogelijk dat het dier in deze greppel is verdronken en dat de 

uitstekende lichaamsdelen als eerste van de romp werden gescheiden door degradatie 

van het lichaam. Het skelet oversnijdt een greppel die dateert in de Nieuwe tijd dus 

is het zeer waarschijnlijk dat het skelet te associëren is met de boerderij Veldheim die 

ten noordoosten van de opgraving heeft gelegen. Dit maakt dat het een rund uit de 

Nieuwe tijd betreft. 

7.3.3 Conclusie

Er is een vijftal greppels en een recente sloot aangetroffen binnen de oostelijke oksel 

daterend in de late middeleeuwen tot Nieuwe tijd. De greppels liggen haaks ten 

opzichte van elkaar en dateren in de Nieuwe tijd. Dit greppelsysteem is bij een latere 

opgraving ten oosten van het plangebied ook aangetroffen. Dit duidt erop dat het 

gebied op grote schaal is ontgonnen om als akkerareaal in gebruik te kunnen nemen. 

Deze ontginningen startten in de late middeleeuwen. 

11  Meetgegevens en database veldwerk voorjaar 2018, plangebied Kop van 
Leeuwenhoek, Archol.
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8 Vondsten

8.1 Aardewerk 

E. Bult

Aardewerk is een veel toegepast middel in de (middeleeuwse) archeologie om 

dateringen van nederzettingen te verkrijgen. De mogelijkheden die keramiek biedt om 

inzicht te krijgen in de functie van de nederzetting, de sociale positie van de bewoners 

en de relatie met economische activiteiten zijn veel minder verkend. Onderhavig aar-

dewerkonderzoek heeft tot doel om over al deze aspecten informatie te verzamelen 

en om vergelijkingen met andere nederzettingen mogelijk te maken, speciaal met de 

vroegmiddeleeuwse nederzetting te Oegstgeest Nieuw Rhijngeest Zuid die in de jaren 

2006-2014 is onderzocht en waarvan binnenkort de eindrapportage wordt afgerond.

Het aantal fragmenten aardewerk uit de opgraving bedraagt 266 stuks (Tabel 12). De 

conserveringsgraad van het aardewerk van de opgraving is redelijk goed. De vondsten 

werden gedaan in grondsporen en nazakkingslagen in sporen en hebben daardoor 

waarschijnlijk niet lang aan het oppervlak gelegen. 

Op grond van de ouderdom van de scherven zijn de baksels in twee chronologische 

perioden ingedeeld: Merovingische tijd (VMEAB: 450 – 725 n. Chr.) en Nieuwe tijd 

(NTAB: 1500-1850). Het overgrote merendeel van de aardewerkscherven dateert uit de 

vroege middeleeuwen. Uit de Nieuwe tijd zijn slechts twee scherven aangetroffen, van 

twee overige fragmenten kon het baksel niet nader worden vastgesteld en gedateerd. 

Baksel rf of wf bf fr Totaal Percentage %

Gedraaid ruwwandig oxiderend aardewerk 33 1 140 24 . 198 74,4

Gedraaid ruwwandig reducerend aardewerk 6 . 25 3 . 34 12,8

gedraaid gladwandig reducerend aardewerk . . 3 . . 3 1,1

handgevormd 3 . 22 2 . 27 10,2

roodbakkend . . 1 . . 1 0,4

S2 . . 1 . . 1 0,4

Indet . . 1 . 1 2 0,8

Totaal aardewerk 42 1 193 29 1 266 100

8.1.1 Aardewerk uit de vroege middeleeuwen

Aardewerk uit de Merovingische tijd is met 98,8% het meest aangetroffen 

aardewerk binnen het plangebied. De keramiek uit deze tijd laat zich grofweg 

in twee hoofdgroepen indelen: op de pottenbakkersschijf gedraaid aardewerk 

(89,7%) en handgevormd aardewerk (10,3%). Het gedraaide aardewerk wordt 

verder onderverdeeld in drie groepen, waarvan er slechts twee in de nederzetting 

zijn aangetroffen, te weten gladwandig aardewerk en ruwwandig aardewerk. De 

zogenoemde rotgestrichene waar die ook elders zéér spaarzaam in nederzettingen 

voorkomt, ontbreekt. Een overzicht van de verschillende baksels van 

vroegmiddeleeuwse scherven draaischijfaardewerk is weergegeven in Tabel 13 en 

Tabel 14. De andere hoofdgroep Merovingische keramiek bestaat uit handgevormd 

aardewerk (Tabel 26). Dit aardewerk is opgebouwd uit worsten klei die aan elkaar zijn 

gekneed. 

Tabel 12 
Overzicht van de aantallen aangetroffen 
baksels per fragmenttype van de opgraving 
en het percentage ervan uit de Romeinse 
tijd, Vroege Middeleeuwen en Nieuwe tijd. 
Legenda: archeologisch compleet (ac), rand-
fragmenten (rf ), rand-oorfragmenten (rof ), 
oorfragmenten (of ), tuitfragmenten (tf ), 
steelfragmenten (sfr), wandfragmenten (wf), 
bodemfragmenten (bf ), overige fragmenten 
(fr).
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Vroegmiddeleeuws gedraaid aardewerk
Het is zonder microscopisch onderzoek veelal niet mogelijk om een uitspraak te 

doen over de exacte plaats van herkomst, te meer daar lang niet alle potentiële 

productieplaatsen bekend, onderzocht en gepubliceerd zijn. Er is daarom voor het 

gedraaide aardewerk gekozen om een onderverdeling van het baksel te maken in 

reducerend en oxiderend afgestookt baksel. Soms zijn beide wijzen van afstoken op 

dezelfde pot(scherf) aanwezig. Dit wordt veroorzaakt indien het zuurstofgehalte 

tijdens het bakproces fluctueerde. In dat geval is gekozen om de overheersende kleur 

aan de buitenzijde van de scherf als uitgangspunt te nemen. Reducerend gebakken 

aardewerk is in de regel donkergrijs, blauwgrijs tot zwart van kleur, oxiderende baksels 

zijn gewoonlijk gelig, witgrijs, of oranje(rood). 

De stookwijze is terug te vinden in de codering van de baksels, te weten als 

uitgang van de bakselcode: RED voor reducerend gebakken aardewerk en OX voor 

oxiderend afgestookte baksels. Beide baksels worden nader onderverdeeld naar hun 

oppervlaktebehandeling door de bakselcode G voor gladwandig en R voor ruwwandig. 

De notering van de hardheid van het baksel (H voor hard of Z voor zacht) en de 

grofheid van magering (g voor grof en f voor fijn) gaan vooraf aan deze notering. 

Hardgebakken baksels houden in dat er met een stalen pen niet in het oppervlak 

gekrast kan worden, in zacht gebakken baksels blijven inkrassingen met de nagel 

zichtbaar. Voor de ruwwandigheid speelt de korrelgrootte van de magering een rol. 

Scherven met een magering van circa < 1 mm werden als fijn ruwwandig beschouwd, 

scherven met een magering van circa > 2 mm werden als grof ruwwandig beschouwd. 
1 Door bovengenoemde kenmerken toe te passen op de fragmenten gedraaid 

aardewerk krijgt bij voorbeeld een baksel dat oxiderend is afgestookt, ruwwandig is en 

hardgebakken en met grove magering is verschraald de code gHROX; een baksel dat 

reducerend is afgestookt, gladwandig en zacht is gebakken, krijgt de code fZGRED. 

Gladwandig aardewerk is fijn gemagerd met zand en veelal gepolijst. In de regel is 

gladwandig aardewerk in een reducerend milieu gestookt, waardoor de pot een grijze 

tot zwarte kleur heeft gekregen. Oranjerode exemplaren komen echter ook voor. 

Gladwandig aardewerk is vooral gebruikt om knikwandpotten van te maken, maar ook 

andere vormen die in de regel schaars aanwezig zijn, zoals tuitkannen, schaaltjes en 

flessen. 

Ruwwandig aardewerk wordt gekenmerkt door een duidelijk voelbare magering aan 

het oppervlak. Het vaatwerk wordt zowel in een oxiderend als in een reducerend milieu 

gebakken, maar meestal in een oxiderende atmosfeer. Veel voorkomende kleuren zijn 

oranjerood, geel en witgrijs. De magering is in de regel iets grover dan het ruwwandige 

aardewerk uit de laat-Romeinse tijd.

Baksels
Voor het gedraaide aardewerk van de opgraving ziet de indeling van de baksels er als 

volgt uit (Tabel 13 en Tabel 14). Uit de vergelijking van Tabel 13 en Tabel 14 blijkt dat 

bij de gedraaide keramiek het reducerend gebakken aardewerk in de minderheid is 

ten opzichte van het oxiderend gebakken gedraaide aardewerk. Het merendeel van 

het oxiderend gebakken aardewerk bevindt zich in de categorie middel ruwwandig 

1  In de publicaties van Dijkstra is geen criterium voor de grofheid van de magering in het baksel 
vermeld. Volgens zijn zeggen deelt hij de baksels naar grofheid in, op hoe de scherven aan het 
oppervlak aanvoelen. Hierdoor zullen scherven met een wat fijnere magering dan 2 mm, maar 
die door het bakproces meer door de huid van de scherf aan het oppervlak heen prikken, door 
hem als grof ruwwandig worden beschouwd. Hierdoor zullen er in verhouding meer grof ruw-
wandige scherven geteld worden dan bij het hier gehanteerde criterium.
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aardewerk (86,9%). Ook blijkt dat 67,7% van het oxiderend gebakken aardewerk 

middelhard gebakken is. Het zachte oxiderende baksel is met 2,5% vertegenwoordigd, 

het harde geoxideerde baksel met 29,8%. Gladwandig aardewerk is bij de oxiderende 

baksels niet vertegenwoordigd.

Magering/hardheid zacht N middel N hard N Totaal Percentage %

Gladwandig ZGOX . GOX . HGOX . 0 0

Fijn ruwwandig fZROX 1 fROX 16 fHROX 4 21 10,6

Middel ruwwandig ZROX 4 ROX 116 HROX 52 172 86,9

Grof ruwwandig gZROX . gROX 2 gHROX 3 5 2,5

Totaal . 5 . 134 . 59 198 .

Percentage . 2.5 . 67.7 . 29.8 . 100

Magering/hardheid zacht N middel N hard N Totaal Percentage %

Gladwandig ZGRED . GRED 3 HGRED . 3 8,1

Fijn ruwwandig fZRRED . fRRED 3 fHRRED . 3 8,1

Middel ruwwandig ZRRED 1 RRED 24 HRRED 6 31 83,8

Grof ruwwandig gZRRED . gRRED . gHRRED . . 0

Totaal . . 30 . 6 37 .

Percentage . 2.7 . 81.1 . 16.2 . 100

Bij het reducerend gestookte aardewerk is 83,8% van de scherven middel ruwwandig 

gemagerd, gevolgd door fijn ruwwandig en gladwandig aardewerk met ieder 8,1%. 

Ook blijkt dat middel hardgebakken aardewerk bij de reducerend afgestookte baksels 

het meeste voorkomt, 81,1%, op afstand gevolgd door de harde baksels met ruim 

16,2%. 

Baksel/roetsporen Buiten onberoet Buiten beroet Totaal Percentage beroet

fZROX . 1 1 100

ZROX 1 3 4 75

fROX 10 6 16 37,5

ROX 76 40 116 34,5

gROX . 2 2 100

fHROX 4 . 4 0

HROX 33 19 52 36,5

gHROX 1 2 3 66,7

Eindtotaal 125 73 198 .

Percentage 63.1 36.9 . 36,9

Het gedraaide aardewerk is vaak als kookgerei gebruikt. Van het oxiderend gestookte 

aardewerk is bijna 37% van de scherven aan de buitenzijde in contact geweest met 

vuur (Tabel 15). Het blijkt ook dat er een lichte voorkeur bestond om de zachte en 

fijnere baksels (fZROX en ZROX) te gebruiken als kookgerei, evenals de grove en 

hardere baksels (gROX en gHROX), maar omdat het om een gering aantal fragmenten 

gaat, kan hieraan niet veel waarde worden toegekend. Van het reducerend afgestookte 

aardewerk is 56,8% van de scherven aan de buitenzijde beroet (Tabel 16). Het 

gladwandig aardewerk en het fijngemagerde aardewerk is niet als kookgerei is 

gebruikt. Het middel ruwwandige baksel is het meeste aangewend als kookgerei.

Baksel/roetsporen Buiten onberoet Buiten beroet Totaal Percentage beroet

GRED 3 . 3 0

fRRED 3 . 3 0

RRED 5 20 25 80

HRRED 4 2 6 33,3

Eindtotaal 16 21 37 56,8

Percentage 43.2 56.8 . 100

Tabel 13 
Verdeling van de gedraaide baksels die oxider-
end zijn afgestookt naar oppervlakte behan-
deling, magering en hardheid.

Tabel 14 
Verdeling van de gedraaide baksels die redu-
cerend zijn afgestookt naar oppervlaktebe-
handeling, magering en hardheid.

Tabel 15 
Oxiderend afgestookte scherven verdeeld 
naar het al dan niet aan de buitenzijde beroet 
zijn en het percentage beroete scherven per 
baksel.

Tabel 16 
Reducerend afgestookte scherven verdeeld 
naar het al dan niet aan de buitenzijde beroet 
zijn en het percentage beroete scherven per 
baksel.
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Conclusie baksels
Geconcludeerd kan worden dat reducerend en oxiderend afgestookte baksels weinig 

gelijkenis vertonen in het percentage aardewerk dat in contact is gekomen met vuur 

en dat reducerend afgestookte baksels significant het meest met vuur in aanraking 

zijn geweest.2 Er is ook gekeken of baksels insluitsels hebben van vulkanische as, 

augite genaamd. Deze manifesteren zich als glimmende zwarte puntjes in het baksel. 

Ze geven de aanwijzing dat dit aardewerk is geïmporteerd uit het Eifelgebied, waar 

een belangrijk pottenbakkerscentrum bij Mayen lag. Bij 16 van de 198 geoxideerde 

baksels (8,1%) bleek augite mede als magering te zijn gebruikt. Bij het reducerend 

afgestookte aardewerk bedraagt dit 1 van de 37 fragmenten (2,7%). Dit wijst erop dat 

zowel reducerend als oxiderend aardewerk uit de Eifel werd geïmporteerd en dat dit 

tenminste 7,3% van het gedraaide aardewerk was. Ook is erop gelet of er mica in het 

baksel zichtbaar was. Dit werd bij geen enkel fragment geconstateerd. Aangenomen 

wordt dat de kleur van aardewerk in de Middeleeuwen associaties heeft opgeroepen 

met aspecten van reinheid, onreinheid en andere gebruiken. Zo is het opvallend dat 

na circa 700 de kleur rood voor aardewerk veel minder wordt toegepast dan daarvoor.3 

Daarom is er gekeken naar de kleur van de buitenzijde van de scherf.

Voor het gedraaide aardewerk uit de nederzetting RijnlandRoute, aansluiting 

Leiden-West blijkt dat 42,7% van de baksels een oranjerode tint had, iets meer dan 

geel/witte kleuren (41,9%), terwijl 15,4% van de scherven een grijs/zwarte kleur hadden 

(Figuur 8.1). Er is gekeken of voor kookpotten soms een favoriete kleur potten werd 

gebruikt. Het blijkt dat 58,3% van de grijs gekleurde potten met vuur in aanraking is 

geweest, 36% van de oranjerood getinte scherven en 37,8% van de geelwitte scherven. 

Hieruit kan worden geconcludeerd dat er geen specifieke voorkeur bestond voor 

een bepaalde kleur pot om in te koken, behalve dat de grijze potten relatief meer in 

aanraking met vuur zijn geweest. 

2  X2 is 5.1378. De p-waarde is 0.023411. Het resultaat is significant bij p<0.05.
3  Verhoeven 2011, 152.

42,7%

15,4%

41,9%

oranje/rood
grijs/zwart
wit/geel

Figuur 8.1 
Verdeling van het gedraaide aardewerk naar 
kleur van de buitenzijde van de scherf.
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Knikwandpotten (KWT)
Het meest voorkomende type vaatwerk dat van gladwandig aardewerk is gemaakt, 

is de knikwandpot (KWT). Dit vaatwerk wordt gekarakteriseerd door een knik in de 

wand, waardoor de potten een biconische of dubbelconische vorm hebben gekregen. 

De wand van de schouder kan versierd zijn met een rolstempel, losse stempels, rechte 

of golvende lijnen. Vormen van gladwandig aardewerk die in de regel schaars aanwezig 

zijn, zoals tuitkannen, schaaltjes en flessen, zijn onder het materiaal van de opgraving 

niet aangetroffen.

Knikwandpotten zijn niet uitsluitend uitgevoerd in gladwandig aardewerk. Er komen 

ook knikwandpotten voor die zijn gemaakt in (fijn) ruwwandig aardewerk, al zijn deze 

baksels in de regel ver in de minderheid ten opzichte van uitvoeringen in gladwandig 

aardewerk. Ook op de opgraving is een exemplaar van fijn ruwwandig aardewerk 

aangetroffen dat in een oxiderende omgeving is gestookt.

In het knikwandpotaardewerk is een duidelijke ontwikkeling te bespeuren. Wat vorm 

betreft begint de ontwikkeling van deze potten met exemplaren met een concave 

bovenhelft.4  De daaropvolgende potten hebben een rechte bovenhelft en ontwikkelen 

zich van brede naar hoge, slankere vormen. Door het fragmentarische karakter 

van het aardewerk uit de nederzetting is meestal geen nadere indeling te maken in 

potten van een breed, normaal of slank model en is voor een datering vaak alleen 

het versieringspatroon te gebruiken. Ook de versieringen op de schouder laten een 

ontwikkeling zien. Aanvankelijk bestond het versieringspatroon uit losse stempels. 

Later werden de losse stempels verdrongen door lijn- en golfpatronen, die op hun 

beurt door radstempelpatronen werden vervangen. Ten slotte worden in de 7e eeuw de 

slanke potten versierd met rolstempels met een composiet patroon.5  

Knikwandpotten komen voor het eerst voor in de periode 460/470. De jongste 

knikwandpotten zijn geproduceerd tot ongeveer 710.6  Nadien worden ze in een 

grafveldcontext in het Duitse Rijnland niet meer aangetroffen. Dat wil echter niet 

zeggen dat de gebruiksduur van dit aardewerk in de nederzettingen dan ook stopt. 

Late varianten van de knikwandpot zijn tot in het begin van de 8e eeuw in Mayen 

vervaardigd.7  In Dorestad worden slanke knikwandpotten aangetroffen die worden 

aangeduid met de term biconical pot (WVII) en worden gedateerd tot ná het midden 

van de 8e eeuw.8  

Op basis van synthetiserend onderzoek door Siegmund naar Merovingische grafvelden 

in het Duitse Nederrijnse gebied9 en de Franken Arbeitsgruppe voor de Kolner Bucht10 

zijn de versieringen op knikwandpotten die op de opgravingen zijn aangetroffen, 

ingedeeld naar één van de twaalf Rheinlandfasen.11  Omdat de fragmenten van de 

opgraving RijnlandRoute, aansluiting Leiden-West archeologisch niet compleet 

zijn, kunnen ze niet worden gebruikt om ze te dateren met gebruikmaking van de 

methode van Will, die gebaseerd is op de verhoudingen hoogte en breedte van 

de pot in combinatie met andere kenmerken,12 of door middel van Siegmunds’ 

4  Böhner1958, 45.
5  Vergelijk Nieveler & Siegmund 1999, 12.
6  Dijkstra 006, 57 tabel 8.
7  Redknap 1999, 235-266.
8  Van Es & Verwers 190, 94-97, 152 fig. 80 type WVII.
9  Siegmund 1998, 120-135.
10  Nieveler & Siegmund 1999, 8-20.
11  Siegmund 1998, 203.
12  Will 2005.
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indelingsschema.13 De knikwandpotten van de opgraving RijnlandRoute, aansluiting 

Leiden-West zijn weergegeven in Tabel 17.

KWT-type/ datering baksel Datering n. Chr. Rheinlandfase fROX GRED Totaal

KWT-3A 530-570 4-5 1 . 1

KWT-5C 610-670 8-9 . 1 1

KWT-5F 585-640 7-8 . 1 1

KWT-? . . . 1 1

Totaal . . 1 3 4

Sommige fragmenten van knikwandpotten hebben een onbekende versiering, 

omdat de scherf afkomstig is van de onversierde buik, of te klein is om een eventueel 

aanwezige versiering op de schouder te laten zien; de datering is daarom onbekend. 

Een knikwandpot van fijn ruwwandig oxiderend gebakken aardewerk waarop een 

versiering met horizontale groeven voorkomt (KWT-3A), heeft een vrij scherpe 

overgang van buik naar schouder (Figuur 8.2;v115.2).14  De schouder loopt recht. Dit is 

een aanwijzing voor een pot uit de tweede en derde kwart van de 6e eeuw.  

Een fragment van gladwandig reducerend gebakken aardewerk is een knikwandpot 

met een slank model versierd met een meerregelige radstempels. Het fragment 

behoort het type KWT-5C. Deze wordt gedateerd in Rheinlandfase 8-9, die wordt 

gedateerd tussen 610-670. Er is één potscherf gevonden die is versierd met een 

onderbroken composietstempel. De scherf is een wandfragment van gladwandig grijs, 

reducerend gebakken aardewerk, waarvan de bovenwand licht concaaf is (Figuur 

8.2; v100.1). Het fragment wordt gerekend tot het type KWT-5F. Dit model wordt 

gedateerd in Rheinlandfase 7-8 (585-640).

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de bewoning op grond van het 

knikwandaardewerk tussen 530 – 570 heeft bestaan en tenminste zal hebben 

doorgelopen tot in de periode 610 - 670.

Tonvormige potten (WWT)
Van de categorie ruwwandig aardewerk zijn vooral tonvormige of stijlwandige potten 

gedraaid. Deze potten worden ook wel Wölbwandtöpfe (WWT) genoemd. Het zijn 

potten met een vlakke tot licht concave bodem en een grote variatie aan randvormen. 

Er zijn in totaal 34 randen van tonvormige potten aangetroffen. De meeste randen 

zijn van ruwwandige, oxiderend afgestookte baksels (ROX) en van de harde oxiderend 

gestookte ruwwandige (HROX) baksels. Er lijkt geen verband te bestaan tussen 

baksel en randvorm (Tabel 18). Hieronder volgt een beschrijving van de aangetroffen 

randtypen.

13  Siegmund 1998, 129 afbeelding 52.
14  Volgens Will (2005, 22) is dit geen indicatie voor de chronologie.

Tabel 17 
Aantal aangetroffen fragmenten knikwand-
potten (KWT) per baksel verdeeld naar type 
versiering en geplaatst in de Rheinlandfase 
met de daarvoor door Nieveler en Siegmund 
(1999) gehanteerde datering.

v.115.2 v.100.1

Figuur 8.2 
Fragmenten van knikwandpotten uit de 
Merovingische tijd. Schaal 1:2.
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 Type A3 heeft een onverdikte afgeronde rand die toebehoort aan een steilwandige, 

grotere pot. Van het gevonden exemplaar bedraagt de buitendiameter van de potrand 

18 cm en is de oranje, oxiderend gebakken pot aan de buitenzijde beroet (Figuur 8.3; 

v109.4). Type A4 is een onverdikte, afgeronde rand van steilwandige kleine pot. Van 

dit type rand zijn twee exemplaren gevonden, een fijn gemagerd oxiderend exemplaar 

met een randdiameter van 13 cm (Figuur 8.3; v114.1) en een reducerend afgestookt 

exemplaar met een buitenranddiameter van 14 cm (Figuur 8.3; v68.2). De buitenzijde 

van de grijze reducerend gebakken pot is beroet, het rode oxiderende exemplaar is 

onberoet.

Randtype/baksel ZROX fROX ROX  fHROX HROX fRRED RRED Totaal Percentage %

WWT-A3 . . 1 . . . . 1 2,9

WWT-A4 . 1 . . . . 1 2 5,9

WWT-B1 . . . . . . 1 1 2,9

WWT-C1 . . 3 . 1 . 1 5 14,7

WWT-D1 . . 3 . . 1 . 4 11,8

WWT-D2 . . 1 . . . . 1 2,9

WWT-E1 . . . . . . 1 1 2,9

WWT-E2 . . . . 2 . . 2 5,9

WWT-E3 . . 2 1 2 . . 5 14,7

WWT-E4 . 1 1 . . . . 2 5,9

WWT-F1 . 1 2 . 2 . . 5 14,7

WWT-G1 . . 1 . . . . 1 2,9

WWT-G3 . . 1 . 1 . . 2 5,9

WWT-Z 1 . 1 . . . . 2 5,9

Totaal 1 3 16 1 8 1 4 34 100,0

v.109.4

v.114.1

v.68.2

v.107.1

Figuur 8.3 
Randfragmenten van het type A3, A4 en B1. 
Schaal 1:2.

Tabel 18 
Aantal en percentage aangetroffen randen 
van Merovingische tonvormige potten (WWT) 
ingedeeld naar baksel en naar randtype.
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Type B1 heeft een amandelvormig verdikte rand. De rand komt één keer voor als een 

blauwgrijze, reducerend afgestookte pot met een randdiameter van 26 cm met roet 

tegen de buitenwand (Figuur 8.3; v107.1) Amandelvormig verdikte randen zijn onder 

meer aangetroffen bij het pottenbakkersafval in Cuijk, dat uit de 6e eeuw dateert,15  in 

de pottenbakkerij van Krefeld16 en in de nederzetting Wijk bij Duurstede-De Geer.17 

Type C1 heeft een vloeiend uitlopende verdikte rand met (lichte) ondersnijding. Er 

zijn vijf fragmenten van een WWT-pot met dit randtype aangetroffen. (Tabel 18). Van 

vier exemplaren kon de diameter van de buitenrand worden vastgesteld. De rand van 

een oranjekleurige, oxiderend gebakken pot heeft een diameter van 22 cm (Figuur 

8.4; v90.1). Een tweede, eveneens oranjekleurige pot heeft een diameter van 20 

cm (Figuur 8.4; v98.1). Twee andere potten hebben een diameter van 14 cm en zijn 

respectievelijk oxiderend en reducerend afgestookt. Dit randtype komt voor onder het 

pottenbakkersafval van de oven in Maastricht-Wyck uit de 6e eeuw,18  maar ook in de 

nederzetting Leithon in Leiderdorp in een context uit de 7e – eerste helft 8e eeuw.19  

Type D1 heeft een ronde verdikte rand waarvan in totaal vier fragmenten zijn 

aangetroffen. Op één lichtgrijze, fijn gemagerde reducerend gebakken pot na, zijn de 

overige drie potranden oxiderend afgestookt en hebben twee ervan een diameter van 

14 cm (Figuur 8.5;v147.4). Randen van dit type komen onder meer in een 7e – eerste 

helft 8e eeuw voor in de nederzetting Leiderdorp, maar kunnen mogelijk al eerder 

dateren.20 Type D2 heeft een ronde verdikte rand met extra ribbel direct onder de 

rand. Er is één oxiderend gebakken exemplaar van dit type rand aangetroffen met een 

diameter van 24 cm (Figuur 8.5; v175.1). 

Type E1 heeft een snuitvormige rand. Er is één exemplaar van dit randtype gevonden 

met een reducerend gestookt baksel en een diameter van 18 cm (Figuur 8.6; v147.4). 

Type E2 heeft een snuitvormige rand met dekselgeul. Er zijn twee exemplaren van dit 

type aangetroffen, allebei van een hardgebakken oxiderend gestookt baksel. Van één 

15  Verhoeven in voorbereiding.
16  Pirling 1960.
17  Van Es & Verwers 2010, 14 figuur 6.
18  Van Wersch 2004.
19  Verhoeven 2016, 161.
20  Verhoeven 2016, 161.

v.90.1

v.98.1

Figuur 8.4 
Randfragmenten van het type C1. Schaal 1:2.
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v.175.1

v.147.4

Figuur 8.5 
Randfragmenten van het type D1 en 
D2. Schaal 1:2.

v.147.4

v.151.3

v.109.4

v.135.1

v.87.2

v.72.1

Figuur 8.6 
Randfragmenten van het type E1, E2, E3 en E4. 
Schaal 1:2.
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fragment kon de randdiameter worden bepaald op 20 cm (Figuur 8.6; v151.3), van het 

andere randfragment kon geen diameter worden vastgesteld (Figuur 8.6; v72.1). Type 

E3 heeft een gefacetteerde snuitvormige rand en is met 14,7% (5 exemplaren) één van 

de meest voorkomende randtypen (Figuur 8.6; v109.4). De range van de randdiameter 

varieert van 14 tot 24 cm. Een randdiameter van 18 cm komt tweemaal voor. Alle 

potten zijn oxiderend afgestookt, waarvan twee hardgebakken zijn. Type E4 heeft een 

gefacetteerde snuitvormige rand met een dekselgeul. Er zijn twee randen van dit type 

aangetroffen, beide oxiderend afgestookt en een randdiameter van respectievelijk 14 

en 16 cm (Figuur 8.6; v135.1 en v87.2). De randen van het E-type worden veelvuldig 

aangetroffen in de pottenbakkerijen van het Vorgebirge.21 

Type F1 heeft een horizontaal omgeslagen rand en is niet of nauwelijks verdikt. Er zijn 

vijf fragmenten aangetroffen, waarvan twee exemplaren hardgebakken en oxiderend 

zijn afgestookt. Drie van deze exemplaren hebben een randdiameter van 16 cm 

(Figuur 8.7; v98.1 en v181.4), één exemplaar heeft een randdiameter van 17 cm (Figuur 

8.7; v161.2) en één van 22 cm (Figuur 8.7; v56.3). Ook voor dit type rand zijn goede 

parallellen aanwezig in de pottenbakkerijen van het Vorgebirge.22  Ze zijn ook aanwezig 

onder het 6e-eeuwse pottenbakkersafval van Maastricht-Wijck.23 

21  Müssemeier/Schneider 2012, 202-203.
22  Müssemeier/Schneider 2012, 202-203.
23  Van Wersch 2004.

v.161.2

v.181.1

v.98.1

v.56.3

Figuur 8.7 
Randfragmenten van het type F1. Schaal 1:2.
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Type G1 heeft een afgeronde rand met relatief hoog opstaande dekselgeul. Dit type 

is de opvolger van de tonvormige potten met een Alzey 27 rand.24  Het aangetroffen 

fragment is vrij groot en heeft een flauwe dekselgeul. De diameter van de pot is 16 cm 

en vertoont aan de buitenzijde roetsporen (Figuur 8.8; v72.1).

Type G3 heeft een korte, vrijwel horizontale rand met scherpe binnenrand en 

rudimentaire dekselgeul. Er zijn twee randen van dit type aangetroffen. Een rand 

(Figuur 8.8; v135.2) heeft een diameter van 16 cm en een vrij scherpe binnenrichel. De 

andere rand heeft een kleinere diameter, namelijk 13 cm (Figuur 8.8; v82.4). De pot 

met de grootste randdiameter vertoont roetsporen aan de buitenzijde van de pot en is 

klaarblijkelijk gebruikt als kookpot.

Type Z Onder dit randtype zijn de overige randvormen samengenomen. Eén rand 

betreft een stijlwandige pot met bovenop een groef. De diameter van de rand bedraagt 

22 cm. Er zijn geen roetsporen op de scherf waarneembaar (Figuur 8.9; v 94.1). Het 

andere fragment heeft een manchetvormige rand die schuin naar buiten staat en 

ondersneden is. De randdiameter van deze pot is 22 cm en er komen roetsporen voor 

op de binnen- en buitenzijde van de pot. 

De tonvormige potten kunnen voor verschillende doeleinden zijn gebruikt. De twee 

meest voor de hand liggende functies zijn koken en opslag. De grootte van de pot kan 

daarvoor een indicatie geven, maar omdat de hoogte en grootste diameter van de pot 

niet aan de fragmenten te meten is, is de diameter van de buitenrand van de tonpot 

als richtlijn gebruikt. In totaal konden de randdiameters van 30 van de 34 exemplaren 

worden vastgesteld. (Tabel 19).

24  Van Spelde 2014, 103 figuur 7.

v.135.2

v.82.4

v.72.1

Figuur 8.8 
Randfragmenten van het type G1 en G3. 
Schaal 1:2.

v.94.1

Figuur 8.9 
Randfragment van het type Z. Schaal 1:2.
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Randtype/  
diam. in cm

Indet 13 14 16 17 18 20 22 24 26 Totaal Percentage %

WWT-A3 . . . . . 1 . . . . 1 2,9

WWT-A4 . 1 1 . . . . . . . 2 5,9

WWT-B1 . . . . . . . . . 1 1 2,9

WWT-C1 1 . 2 . . . 1 1 . . 5 14,7

WWT-D1 2 . 2 . . . . . . . 4 11,8

WWT-D2 . . . . . . . . 1 . 1 2,9

WWT-E1 . . . . . 1 . . . . 1 2,9

WWT-E2 1 . . . . . 1 . . . 2 5,9

WWT-E3 . . 1 . . 2 1 . 1 . 5 14,7

WWT-E4 . . 1 1 . . . . . . 2 5,9

WWT-F1 . . . 3 1 . . 1 . . 5 14,7

WWT-G1 . . . 1 . . . . . . 1 2,9

WWT-G3 . 1 1 . . . . . . 2 5,9

WWT-Z . . . . . . . 2 . . 2 5,9

Totaal 4 2 7 6 1 4 3 4 2 1 34  .

Percentage % 11,8 5,9 20,6 17,6 2,9 11,8 8,8 11,8 5,9 2,9  . 100,0

Uit Tabel 19 blijkt dat er geen duidelijk verband bestaat tussen de randvorm en de 

diameter van de pot. Uitzondering vormen de potten met de randtypen A4, D1, E4 

en G1 en G3. Deze hebben een randdiameter van uitsluitend <16 cm. Opvallend is dat 

de laatste drie randtypen zijn voorzien van een dekselgeul. Verder komt hetzelfde 

randtype zowel voor bij potten met een kleine randdiameter als bij potten met een 

grote randdiameter. Wel moet worden bedacht dat het aantal aangetroffen randen 

vrij gering is, zodat er geen grote conclusies uit deze constatering kunnen worden 

getroffen. Indien naar de diameter van de randopening van de potten wordt gekeken, 

dan kan er grofweg een tweedeling in de potgrootte worden gemaakt (Figuur 8.10). 

In de kleinste klasse bevinden zich de meeste potten, 20 stuks, met een diameter van 

tussen de 11,5 en 19,5 cm. De piek van de randdiameter in deze klasse ligt bij 13,5 cm 

met negen individuen. De tweede klasse bestaat uit tien potten met een randdiameter 

van 19,5 – 25,5 cm met een piek met vier potten bij 21,5 cm. Daarna neemt het aantal 

potten met een nog grotere diameter snel af. De grootste diameter die is gemeten, 

bedraagt 26 cm. 

Dat vele potten zijn gebruikt om te verwarmen, wordt duidelijk als wordt gelet op het 

voorkomen van roetsporen op en tegen de buitenzijde van de rand. Bij de tonvormige 

potten is bij 55,9% roetaanslag op de buitenzijde van de pot aanwezig (Tabel 20). 

Tabel 19 
Relatie tussen het randtype en de diameter 
van de buitenrand van de WWT- potten.
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 Figuur 8.10 
Randdiameters van de tonvormige potten 
(WWT) in klassen van 2 cm.
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Dit is meer dan bij alle fragmenten van de gedraaide baksels tezamen, waar 40% 

van alle scherven roetsporen op de buitenzijde vertoont. Voor de binnenzijde van de 

randfragmenten is het percentage potten met roetaanslag een stuk lager, namelijk 

11,8% (Tabel 20). Overigens valt het op dat bij de potranden met een dekselgeul (E2, 

E4, G1 en G3) vijf van de zeven randen roetsporen op de buitenzijde vertonen (71%). 

Daarmee lijkt er een voorkeur te bestaan om potten met een dekselgeul als kookpot te 

gebruiken. Het verschil met potten zonder dekselgeul is echter niet significant.25 

Randtype/ 
diam in cm

Buiten beroet Buiten 
onberoet

Binnen 
beroet

Binnen 
onberoet

Totaal Percentage %

WWT-A3 1 . . 1 1 2,9

WWT-A4 1 1 . 2 2 5,9

WWT-B1 1 . . 1 1 2,9

WWT-C1 3 2 1 4 5 14,7

WWT-D1 1 3 . 4 4 11,8

WWT-D2 1 . 1 . 1 2,9

WWT-E1 1 . . 1 1 2,9

WWT-E2 2 . . 2 2 5,9

WWT-E3 2 3 . 5 5 14,7

WWT-E4 1 1 . 2 2 5,9

WWT-F1 2 3 . 5 5 14,7

WWT-G1 1 . . 1 1 2,9

WWT-G3 1 1 1 1 2 5,9

WWT-Z 1 1 1 1 2 5,9

Totaal 19 15 4 30 34 .

Percentage % 55,9 44,1 11,8 88,2  . 100,0

Indien de aanwezigheid van roetsporen wordt gebruikt om te zien op welke grootte 

van de potten deze voorkomt, dan blijkt dat roetsporen vooral worden aangetroffen 

op potten, met een diameter kleiner dan 19,5 cm (Tabel 21). Bij deze potten vertoont 

53,3% van de exemplaren aan de buitenzijde roetsporen. Voor de categorie potten 

groter dan 19,5 cm is het percentage potten met roetsporen 46,7% (Tabel 21). Het 

verschil is niet significant.26 

Buitendiam. rand Buiten onberoet Buiten beroet Totaal Percentage % beroet

<19,5 cm 10 13 23 56,5

>19,5 cm 4 3 7 42,9

Totaal 14 16 30

Percentage % 46,7 53,3 100

Er is ook gekeken of er een relatie bestaat tussen het type rand en de kleur van de 

buitenzijde van de pot (Tabel 22). Volgens Verhoeven zou kleur een belangrijke rol in 

de Middeleeuwen hebben gespeeld en verschillende associaties voor de middeleeuwse 

mens hebben opgewekt.27 Uit Tabel 22 blijkt dat er voor alle tonvormige potten 

tezamen geen absolute voorkeur voor kleur bestaat, evenmin als voor één van de 

randtypen van de tonpot. In het materiaal van Leiderdorp ziet Verhoeven bijvoorbeeld 

een duidelijke voorkeur bij de E1 en F1-randen voor de kleur geel, en ook in de 

nederzetting RijnlandRoute, aansluiting Leiden-West zijn de F1-randen vooral in gele 

tinten aanwezig. De C1-randen komen vooral in de oranje en rode kleuren voor. Dit is 

in Leiderdorp ook vaak het geval met de C1-randen, maar daar zijn de randen net iets 

meer grijs van kleur.28 

25  De X2 is 0.8641. De p-waarde is 0.352587. Het resultaat is niet significant bij p < 0.05.
26  De X2 is 0.4026. De p-waarde is 0.525741. Het resultaat is niet significant bij p < 0.05.
27  Verhoeven 2011, 152-153.
28  Verhoeven 2016, 162.

Tabel 20 
Relatie tussen randtypen WWT-potten en de 
aanwezigheid van roetsporen op de binnen-
en buitenzijde van de potten.

Tabel 21 
Relatie tussen potgrootte, gemeten aan de 
hand van de diameter van de buitenrand en 
het aantreffen van roetsporen op de buitenzi-
jde van de pot.
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Randtype/kleur Wit/geel Oranje/rood Grijs/zwart Totaal Percentage %

WWT-A3 . 1 . 1 2,9

WWT-A4 . 1 1 2 5,9

WWT-B1 . . 1 1 2,9

WWT-C1 . 4 1 5 14,7

WWT-D1 . 3 1 4 11,8

WWT-D2 . 1 . 1 2,9

WWT-E1 . . 1 1 2,9

WWT-E2 2 . . 2 5,9

WWT-E3 1 4 . 5 14,7

WWT-E4 1 1 . 2 5,9

WWT-F1 4 1 . 5 14,7

WWT-G1 . 1 . 1 2,9

WWT-G3 1 1 . 2 5,9

WWT-Z 1 1 . 2 5,9

Totaal 10 19 5 34  .

Percentage % 29,4 55,9 14,7  . 100,0

Verder is er gekeken of er een relatie bestaat tussen de kleur van de pot en de grootte 

van buitendiameter van de potrand (Tabel 23). Daarbij is de tweedeling grote potten 

(randdiameter >19,5 cm) en kleine potten (randdiameter <19,5 cm) als uitgangspunt 

genomen. Het blijkt dat er een voorkeur voor de kleur oranje/rood bij de kleine potten 

bestaat. Verder komt de grijze kleur van het reducerend gebakken aardewerk relatief 

weinig bij de grote potten voor. De relatie tussen kleur en grootte van de pot is niet 

significant.29 

Randdiam/kleur Wit/geel Oranje/rood Grijs/zwart Totaal Percentage %

<19,5 5 12 3 20 66,7

>19,5 4 5 1 10 33,3

Totaal 9 17 4 30 .

Percentage % 30,0 56,7 13,3 . 100,0

Ook is onderzocht of er een verband bestaat tussen kleur en het gebruik als kookpot 

(Tabel 24). Uit de tabel blijkt dat van de rode en gele potten vrijwel net zoveel 

exemplaren wel als geen roetsporen vertonen. Alleen bij de grijskleurige potten is het 

aantal beroette exemplaren beduidend hoger. De verschillen zijn niet significant.30 

Kleur/beroet Onberoet Beroet Totaal Percentage %

Geel 5 5 10 29,4

Rood 9 10 19 55,9

Grijs 1 4 5 14,7

Totaal 15 19 34 .

Percentage % 44,1 55,9  . 100,0

Een ander aspect dat is onderzocht, is in hoeverre de verschillende randtypen een 

chronologische betekenis hebben gehad. De datering van de tonvormige potten 

is te plaatsen tussen ongeveer 530 en 725 AD.31  Hun voorgeschiedenis ligt in de 

laat-Romeinse tijd. Daar kwamen potten van het type Alzey 27 en Alzey 32/33 voor. 

Het type Alzey 27 wordt gekenmerkt door een vlakke of licht concave bodem en 

een sikkelvormige rand met een diepe dekselgeul.32  Alzey 32/33 is een wijdmondige 

pot met vlakke of licht concave bodem met een duidelijke ribbel of cordon onder 

29  X2 is 0.7426. De p-waarde is 0.689821. Het resultaat is niet significant bij p<0.05.
30  X2 is 1.4014. De p-waarde is 0.496228. Het resultaat is niet significant bij p<0.05.
31  Van Grinsven & Dijkstra 2007, 91.
32  Unversagt 1916, 34.

Tabel 22 
Relatie tussen type rand van de tonvormige 
potten en de hoofdkleur van de buitenzijde 
van het aardewerk.

Tabel 23 
Relatie tussen de kleur van de tonpotten en 
de diameter van de buitenrand van de pot.

Tabel 24 
Relatie tussen de kleur van de tonvormige 
potten (WWT) en beroeting die kan wijzen op 
het gebruik van kookpot.
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naar buiten uitstaande rond verdikte rand.33 Gedurende de Merovingische periode 

evolueerden beide potvormen. Volgens Nieveler en Siegmund zouden de tonvormige 

potten voorkomen in de Rheinlandfase 3-5 (480-570) en de fasen 9-11 (640-740) 

en verder geen chronologische ontwikkeling laten zien.34  Hun onderzoek is echter 

uitsluitend gebaseerd op grafveldeninventarissen. Ook Verhoeven ziet in de 

variatie aan randvormen die hij in de Merovingische nederzetting Leithon aantrof 

eerder de weerspiegeling van de wijze hoe West-Nederland lag ingebed in de 

uitwisselingsnetwerken, dan in chronologische ontwikkelingen binnen de tonvormige 

potten.35  

Van Spelde heeft aannemelijk gemaakt dat, redenerend vanuit de beide laat-Romeinse 

Alzey-typen, een logische ontwikkeling via twee lijnen te trekken valt die beide 

uitmonden in potvormen die veelvuldig voorkomen in de Karolingische tijd. Zo 

ontstaat langs de lijn van de ontwikkeling vanuit Alzey 27 de klassieke Badorfpot 

(WII) en de bolle pot (WIIIB/C), terwijl uit de Alzey 32/33 zich de bolle pot van het type 

WIIIA en de middelgrote pot met vlakke bodem (WVA) ontwikkelt. Deze ontwikkeling 

gaat voor de Alzey 27 lijn in vijf stappen en via de Alzey 32/33 in vier etappes, waarbij 

deze ontwikkeling via onder meer de randen is te volgen.36  Deze stappen werden 

door Van Spelde gedateerd middels het vergelijken van de randtypes van de potten 

met vondsten uit gesloten complexen van graven in gepubliceerde grafvelden, uit 

de seriatie van het voorkomen of ontbreken van de randtypen in nederzettingen in 

West- en Midden-Nederland met een begin- en einddatering37  en uit het dateren 

van de randtypen aan de hand van dateerbare knikwandpotten uit de Merovingische 

nederzetting Oegstgeest.38  In deze studie wordt voor de tonvormige potten gebruik 

gemaakt van de typochronologie die door Van Spelde is ontwikkeld, maar omdat deze 

methode nog niet is getoetst op andere nederzettingen, dient deze typochronologie 

voorlopig met de nodige voorzichtigheid te worden gebruikt. De datering die Van 

Spelde aan de verschillende randen toekent, is weergegeven in Tabel 25. Deze 

chronologie van het door Dijkstra opgezette classificatiesysteem zal in de analyse van 

het aardewerk verder worden onderzocht.

Randtype Aantal Datering 5b 5c 5d 6a 6b 6c 6d 7a 7b 7c 7d 8a 8b 8c

WWT-A3 1 6c-7b            

WWT-A4 2 6c-7c              

WWT-B1 1 6a-6d            

WWT-C1 5 5c-6b            

WWT-D1 4 6d-7c            

WWT-D2 1 n.d.      

WWT-E1 1 6b-8a                  

WWT-E2 2 7a-8b                

WWT-E3 5 7a-8b                

WWT-E4 2 7a-8a              

WWT-F1 5 7a-8b                

WWT-G1 1 5d-6d            

WWT-G3 2 6d-7b          

WWT-Z 2 n.d.                          

Totaal 34   1 2 3 4 5 7 9 9 7 5 5 3 .

33  Unversagt 1916, 36.
34  Nieveler & Siegmund 1999, 12.
35  Verhoeven 2016, 162.
36  Van Spelde 2014, 101-106.
37  Bult 2012, 273.
38  Van Spelde 2014, 100-101.

Tabel 25 
Relatie tussen randtypen van tonvormige pot-
ten en de datering ervan volgens Van Spelde 
2014, met uitzondering van de datering van 
de Alzeyranden. n.d.=niet dateerbaar.
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Kannen
Er zijn twee randfragmenten van kannen aangetroffen van ruwwandig oxiderend 

baksel. Eén fragment betreft de uitschenktuit van een kan en is niet nader op type 

determineerbaar. Het andere randfragment is van een klaverbladvormige kruik 

met geknepen uitschenktuit. De kan heeft een randdiameter van 6 cm en aan de 

buitenzijde een oranje kleur. De rand staat schuin naar buiten en heeft een iets verdikte 

ronde randlip en een flauwe dekselgeul (Figuur 8.11; v109.4). Het is niet duidelijk of het 

kruiklichaam van de pot kogelbuikvormig is of niet, zodat het type van de kruik niet 

nader kan worden bepaald als type Redknap A43 of A44.39 Redknap dateert deze typen 

kruik respectievelijk in de fasen 3-4 en 4-5 van de pottenbakkersproductie in Mayen 

(datering: 5d-8a). 

Schalen of schotels
Er zijn twee schalen of schotels aangetroffen van respectievelijk het type Redknap 

A8 en Redknap A30. De eerstgenoemde schaal is een voetloze randschotel met een 

afgezet, ingesnoerd bovenlichaam. De schaal is reducerend gebakken en zwart van 

kleur. De diameter van de rand bedraagt 20 cm (Figuur 8.11; v.8-122.4). Redknap 

dateert deze schotel vrij ruim, in de Mayenstufen 3-4 (laat 5e – 7e eeuw).40  Dit type 

knikwandschaal wordt in het Rheinlandschema van Siegmund aangeduid als type 

Scha.2.42 en gedateerd in de Rheinlandfase 8A en 9 (610-670).41 

Het andere fragment is een wijde schotel met uitgebogen rand en concave 

bovenwand. De scherf is witgrijs van kleur en de diameter is groter dan 20 cm (Figuur 

8.11; v.10-90.1). In de classificatie van Redknap is de rand van het type A30. Deze wordt 

gedateerd in de Mayenstufen 4-5 (7e - vroeg 8e eeuw).42  In het classificatiesysteem 

van Siegmund behoort deze rand tot het type Scha 1.13 en wordt door hem in de 

Rheinlandfase 11 geplaatst (710-740).43 

Vroegmiddeleeuws handgevormd aardewerk
Het handgevormde aardewerk maakt een minderheid uit van het Merovingische 

aardewerk (10,3%). De baksels laten zich vaak moeilijk onderscheiden van de laat-

prehistorische en inheems-Romeinse baksels. Het vroegmiddeleeuwse aardewerk 

is over het algemeen wat harder en gladder afgewerkt. De organische magering 

39  Redknap 1999, 202.
40  Redknap 1999, 184.
41  Siegmund 1998, 156; Nieveler & Siegmund 1999, 17-18.
42  Redknap 1999, 198.
43  Siegmund 1998, 154; Nieveler & Siegmund 1999, 20.

v.122.4

v.90.1 v.109.4

Figuur 8.11 
Randfragmenten van een kan en twee schalen 
of schotels van gedraaid aardewerk. Schaal 
1:2.
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is bovendien in een grotere dichtheid aan het oppervlak waarneembaar.44 Voor 

het handgevormde aardewerk bestaat geen algemeen erkende en toegepaste 

typologie.45  Dit is te wijten aan het vrijwel ontbreken van gesloten grafveldcontexten 

en aan het gebrek aan stratigrafisch verzameld materiaal.46 Ook de naamgeving 

van het aardewerk wordt niet altijd consequent gebruikt. Het vroegmiddeleeuwse 

handgevormde aardewerk is onder verschillende namen beschreven: Anglo-Fries,47  

Odoorn-Godlinze aardewerk,48  Hessens-Schortens-aardewerk,49  proto-kogelpot, 

Eitöpfe,50  Gefäβe mit ausgebogenem Rand,51  of in de Dorestad-typologie HIII.52 Het 

is de vraag of er van een Hessen-Schortens (HS) type vaatwerk kan worden gesproken. 

Onder deze naam wordt vaatwerk met verschillende vormen verstaan, terwijl ook 

het baksel flinke verschillen kan vertonen. Eerst wordt naar de baksels gekeken. Het 

aardewerk is over het algemeen zacht gebakken en is zwart of donkergrijs op de breuk. 

Het buitenoppervlak kan vele kleuren aannemen, maar de kleur ligt in de regel in het 

beige/bruine segment (ruim 74%). Ook donkergrijs en zwart treden regelmatig op 

(18,5%). Slechts in 7,4% komen er gele en oranje tinten voor (Tabel 26). Kenmerkend 

voor het meeste aardewerk is dat de scherf relatief dik is. 

Magering/kleur Beige/bruin Grijs/zwart Oranje/geel Totaal Percentage %

Plantaardig 5 4 1 10 37,0

Potgruis 1 1 . 2 7,4

Fijn zand . . 1 1 3,7

Kwarts 13 . . 13 48,1

Steengruis, kwarts 1 . . 1 3,7

Totaal 20 5 2 27 .

Percentage % 74,1 18,5 7,4 . 100,0

In Tabel 26 is ook de frequentie in het voorkomen van de verschillende mageringen 

te zien. Daarbij is de macroscopisch meest opvallende magering het uitgangspunt. 

Mengvormen van mageringen in hetzelfde baksel komen ook voor, zoals plantaardige 

magering samen met fijn zand en of kwarts. De meeste scherven aardewerk 

(ruim 48%) zijn hoofdzakelijk met (fijne) kwarts gemagerd. Daarbij moet worden 

aangetekend dat 14 fragmenten waarschijnlijk tot een pot hebben behoord. Dat 

betekent dat in verhouding het percentage kwartsgemagerd handgevormd aardewerk 

is geflatteerd en in feite het plantaardig gemagerd aardewerk het meeste voorkomt. 

Plantaardig materiaal maakt met 37% de tweede meest toegepaste methode van 

kleiverschraling uit, gevolgd door potgruis (7,4%). Opvallend is dat steengruis- en 

fijne zandmagering (3,7%) vrijwel niet als een belangrijk verschralingsmiddel zijn 

toegepast. In twee gevallen is geconstateerd dat er veel partikels mica in met witte 

kwarts gemagerde scherven voorkomen. De aanwezigheid van stukjes mica is ook 

waargenomen in zowel het Merovingische als het Karolingische handgevormd 

aardewerk in Koudekerk,53 Valkenburg-‘de Woerd,’54  Katwijk- De Zanderij55  en 

44  Dijkstra 2007, 52.
45  Van Es 1979, 207; Knol 1993, 53; Dijkstra 2007, 52.
46  Dijkstra 2007, 52.
47  Boeles 1951, 249-253.
48  Dijkstra 2007, 53.
49  Tischler 1956, 79-87.
50  In de Duitse literatuur wordt de term Eitopf in de ruimere zin gebruikt (Lanting & Van der 

Plicht 2010, 135).
51  Röber 1990, 7.
52  Van Es & Verwers 1980, 122.
53  Van Grinsven & Dijkstra 2007, 98.
54  Jezeer & Jongma 2001, 21.
55  Doesburg & Müller 2008, 64; Dijkstra 2008, 281; Dijkstra 2011, 65.

Tabel 26 
Relatie tussen de kleur van het buitenopper-
vlak en de magering van het handgevormde 
Merovingische aardewerk.
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Naaldwijk.56  Ook in Noordwest Groningen komen vroegmiddeleeuwse baksels 

handgemaakt aardewerk voor met ”goudspikkels.”57 In de relatie tussen magering en 

kleur van het buitenoppervlak valt op dat de bruin/beige tint bij de baksels het meeste 

voorkomt bij met fijn kwarts gemagerde scherven. Grijs/zwarte kleuren worden in 

verhouding het meest aangetroffen bij plantaardig gemagerd aardewerk. 

Merovingisch handgevormd aardewerk met een plantaardige magering wordt in 

de literatuur vaak aangeduid met de term Tritsum-aardewerk. Dit aardewerk heeft 

naast een plantaardige magering als kenmerk dat het vrij zacht gebakken is en vrij 

dikwandig. Versiering is zeldzaam.58  Volgens Lanting en Van der Plicht dient de naam 

Tritsum-aardewerk specifiek te worden gereserveerd voor handgevormd aardewerk 

in de variant met plantaardige magering en voor de gehele groep handgevormd 

aardewerk de naam Hessens-Schortens te worden gebruikt.59 

Over de herkomst en de datering van het plantgemagerde aardewerk kan het volgende 

worden opgemerkt. Het Tritsum-aardewerk dateert volgens Knol in de late 4e en 5e 

eeuw, volgens Taayke op grond van begeleidend gedraaid importaardewerk eerder 

uit de 6e eeuw.60  Op de Wijnaldum-Tjitsma terp (Friesland) komt Tritsum aardewerk 

al in de 5e eeuw voor en is karakteristiek voor de 6e eeuw.61 Verder is dit baksel op 

meerdere terpen in het Friese gebied van Westergo aangetroffen, als ook in Tritsum,62  

Achlum en Birdaard-de Roomschotel.63  In laatstgenoemde nederzetting is bovendien 

organisch gemagerd aardewerk aangetroffen in potten met een Angelsaksische 

versiering en vorm.64  Angelsaksisch aardewerk wordt gedateerd in de 4e eeuw en de 

eerste helft van de 5e eeuw65 en is de directe voorloper van het Tritsum-aardewerk. 

Het vroege Angelsaksische aardewerk loopt door in de tijd en daaruit ontstaan de 

late Angelsaksische vormen in de 6e/7e eeuw.66 Overigens komt laat-Angelsaksisch 

aardewerk ook nog regelmatig tezamen voor met HS-aardewerk.67  

Het Tritsum-aardewerk in het kustgebied werd waarschijnlijk tussen de 5e en 7e eeuw 

gemaakt,68 maar lijkt in Zuid-Holland vooral in de (5e?) 6e eeuw voor te komen.69 

Dit wordt vooral duidelijk uit de verspreiding van plantgemagerde scherven in 

Katwijk Zanderij-Westerbaan, waar dit baksel uitsluitend in de noordelijke (oudere) 

nederzetting voorkomt70 en het nauwelijks aanwezig is onder het handgemaakte 

aardewerk van de 7e -eeuwse nederzetting Rijnsburg-Abdijterrein.71 Het is opvallend 

dat vrijwel dezelfde vormen die met een plantaardige magering in het Zuid-Hollandse 

kustgebied werden vervaardigd, ook elders worden vervaardigd, maar vrijwel 

uitsluitend in baksels met een steengruismagering. Laatstgenoemde handgevormde 

baksels zijn kenmerkend voor het HS-aardewerk dat in Noordwest Europa in een 

ruime regio ten noorden van de rivier de Rijn en de Lippe voorkomt, tot aan Sleeswijk-

56  Bult 2012, 234.
57  Miedema 1983, 91 baksel G.
58  Nieuwhof 2014, 89.
59  Lanting & Van der Plicht 2010, 135.
60  Taayke & Knol 1992, 85.
61  Gerrets & de Koning 1999, 96.
62  Taayke & Knol 1992.
63  Boon 2011, 28.
64  Taayke & Knol 1992, 85; Boon 2011, 59 afbeelding 6.1.
65  Nieuwhof 2014, 77.
66  Lanting 1977, 241.
67  Lanting 1977, 242; De Clerq & Taayke 2004, 67; Nieuwhof 2008, 285.
68  Taayke 1996, 180-181; Nieuwhof 2014, 87.
69  Dijkstra 2006, 68.
70  Dijkstra 2008, 293.
71  Dijkstra 2006, 68.
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Holstein aan toe.72 Deze vorm bestaat uit potten met een onregelmatige, niet vlakke, 

instabiele bodem (Wackelboden), waarop een eivormig of buidelvormig potlichaam 

met vloeiend wandprofiel, een flauwe overgang naar de schouder, een korte hals 

die rechtop of licht naar buiten helt en een rand die meestal onverdikt is afgerond of 

puntig toeloopt (Dorestad type HIII). Een andere veelvoorkomende vorm is een kom 

met een verticale of naar binnen staande onverdikte rand met ronde randlip (Dorestad 

type HIV).

Het HS-aardewerk ontbreekt in de nederzetting van Feddersen Wierde die rond 450 

eindigt.73 Rond 500 vinden er grote veranderingen in het aardewerkspectrum plaats 

waarbij simpele, vrijwel steeds onversierde HS-vormen die van de vaak rijk versierde 

5e -eeuwse en in vorm veel meer gevarieerd handgemaakt vaatwerk vervangt.74 

Zeer waarschijnlijk dateert de aanvang van het HS-aardewerk dus vanaf die tijd. 

HS-aardewerk zou volgens Lanting en Van der Plicht in Noordoost Nederland in de 

eerste helft van de 5e eeuw zijn ontstaan, rond 440 in Westergo zijn geïntroduceerd 

door immigranten uit het Groningse kustgebied en van de Drentse zandgronden en 

samen met het ‘Saksische’ aardewerk na 455 in het Zuid-Hollandse kustgebied zijn 

geïntroduceerd.75 Het HS-aardewerk blijft gedurende de vroege middeleeuwen in 

gebruik totdat het geleidelijk in de 8e eeuw wordt vervangen door kogelpotaardewerk. 

HS-aardewerk wordt op grond van 14C-dateringen gedateerd tot in het derde 

kwart van de 8e eeuw.76 In het Duitse kustgebied bleef het HS-aardewerk, naast 

kogelpotaardewerk, nog de hele 9e eeuw in gebruik.77 In Drenthe komen HS-potten 

naast kogelpotten in Peelo78 en in Odoorn tot in de vroege 9e eeuw voor.79 Salland 

en Twente lijken met Drenthe in de pas te lopen,80 maar in Zutphen is geconstateerd 

dat in het derde kwart van de 9e eeuw nog een kwart van de potten uit HS-aardewerk 

bestaat.81 In het begin van de 10e eeuw is het HS-aardewerk ook in Salland geheel 

uit beeld verdwenen.82 Zo lang lijken de HS-potten in het kustgebied niet te zijn 

voorgekomen. Volgens Verhoeven zou de verdringing van de HS-potten door de 

kogelpotten zijn bespoedigd in de gebieden waar de Karolingische rijksmacht en het 

christendom waren doorgedrongen.83 Deze opvatting lijkt te worden bevestigd door 

het handgevormde aardewerk dat is aangetroffen aan de Frankenslag in Den Haag, 

waar het einde van de nederzetting wordt gedateerd in de vroege 8e eeuw84 en waar al 

wel kogelpotaardewerk voorkomt, maar HS-potten ontbreken.85  

Er zijn in totaal 3 randfragmenten aangetroffen die op grond van hun vorm kunnen 

worden gerekend tot het HS-type aardewerk. Het betreft 3 potten die in de 

Dorestadtypologie worden aangeduid met HIII: Eitopf.86 De potten zijn onderverdeeld 

naar de vorm van de rand. Bij de potten gaat het om twee onverdikte randen met 

een ronde randlip (Figuur 8.12; v116.1 en v56.3), waarvan één fragment met een 

72  Boon 2011, 57; Verhoeven 2015, 500 figuur 1.
73  Schmid 2006; Nieuwhof 2014, 87.
74  Nieuwhof 2014, 88; Verhoeven 2015, 500.
75  Lanting & Van der Plicht 2010, 135.
76  Lanting & Van der Plicht 2010, 151 figuur 8.
77  Verhoeven 1998a, 56-57.
78  Kooi 1994.
79  Van Es 1979.
80  Verhoeven 2008, 308.
81  Mittendorff & Vermeulen 2004, 64-66.
82  Van de Velde 2011, 220.
83  Verhoeven 1998a, 266.
84  Magendans & Waasdorp 98, 27.
85  Magendans & Waasdorp 1989, 33. Overigens zou de vierde pot van bovenaf gezien op pag. 33 

wel een HS-pot kunnen zijn geweest.  
86  Van Es & Verwers 1980, 119.
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randdiameter van 12 cm en één rand met een iets puntig uitlopende randlip met een 

randdiameter van 16 cm (Figuur 8.12; v107.1). 

Conclusie

Kenmerkende baksels en typen keramiek
Er is slechts een beperkt assortiment keramiek in de nederzetting aangetroffen. Het 

merendeel bestaat uit gedraaide, ruwwandig verschraalde baksels die voornamelijk 

zijn gebruikt voor het vervaardigen van tonvormige potten (WWT). Ook komen er 

twee fragmenten van borden of schotels voor en twee fragmenten van een kan. Een 

kleine minderheid bestaat uit gedraaid gladwandig aardewerk dat is gebruikt voor 

het vervaardigen van knikwandpotten (KWT). Van deze gedraaide baksels wordt 

aangenomen dat ze werden geïmporteerd.

De derde categorie aardewerk is vervaardigd van handgevormde baksels. Van dit 

aardewerk is een belangrijke groep gemagerd met kwarts. Verder is er ook plantaardig 

materiaal als magering gebruikt. Steengruismagering vormt slechts een klein 

percentage van het handgevormde aardewerk. Het handgevormde aardewerk bestaat 

uit vormen die bekend zijn in het Hessens-Schortens assortiment: buidelvormige 

potten met een verticale of iets uitstaande hals en een vlakke of onstabiele bodem 

(Wackelboden).

Datering van het aardewerk en van de nederzetting
De datering van het aardewerk ligt in de vroege middeleeuwen. Tot de vroegste 

aangetroffen potten behoren vijf randen van het type WWT-C1, die worden gedateerd 

tussen circa 450 en het midden van de 6e eeuw. Een rand van het type WWT-G1 

worden gedateerd vanaf het laatste kwart van de 5e eeuw en het einde van de 6e eeuw. 

Ook is een kan gevonden die dateert vanaf het laatste kwart van de 5e eeuw tot in het 

eerste kwart van de 8e eeuw. De drie KWT-potten dateren tussen 530 en 670 en de 

twee schalen tussen 610 en 740. 

Volgens de datering van Van Spelde van de randen van tonvormige potten vangt de 

bewoning op zijn vroegst aan in het derde kwart van de 5e eeuw met randen van het 

v.116.1

v.56.3

v.107.1

Figuur 8.12 
Randen van handgevormd aardewerk uit de 
Merovingische periode. Schaal 1:2.
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C1-type en loopt met het voorkomen van de E2, E3 en F1 randen door tot maximaal 

aan het midden van de 8e eeuw. Bedacht moet worden dat de typochronologie van 

de WWT-potten nog niet goed op andere nederzettingen is uitgetest, zodat deze 

typochronologie voorlopig met de nodige voorzichtigheid dient te worden gebruikt.

Indien wordt aangenomen dat het aantal gedateerde aardewerkvormen representatief 

is voor de bewoningsintensiteit, kan een indruk worden verkregen over de relatieve 

dichtheid van de bewoning in de nederzetting gedurende de bewoningsperiode.

In Figuur 8.13 zijn de drie dateerbare knikwandpotten, de twee schalen en 31 

dateerbare WWT-potten gegroepeerd naar hun datering en is het aantal potten 

gedeeld door de duur van de periode waarbinnen het type pot wordt gedateerd. 

Hierdoor ontstaat een berekend gemiddelde van het aantal potten dat per jaar in de 

nederzetting is gesneuveld. Vervolgens kan het percentuele aandeel van perioden van 

25 jaar ten opzichte van de som van het aantal potten dat per jaar uit alle perioden in 

de nederzetting is gesneuveld worden berekend. Er ontstaat zo een inzicht in perioden 

dat er geen, minder, of juist een intensieve bewoning heeft plaatsgevonden.

De begindatum zoals in de afbeelding is waarschijnlijk wat te vroeg. Deze wordt 

veroorzaakt door de vijf fragmenten WWT-C1 randen die al vroeg voorkomen en een 

relatief korte looptijd hebben, waardoor ze relatief zwaar in deze figuur meetellen. 

Wellicht dat een aanvang van de nederzetting na 500 reëler is. Hoewel een argument 

e silentio niet zonder gevaar is, zeker met de lage aantallen aardewerkfragmenten 

waarmee voor deze opgraving moet worden gewerkt, is het ontbreken van 

WWT-potten met een Alzey-rand, die vooral uit de 5e eeuw dateren, ook een 

aanwijzing dat de nederzetting op zijn vroegst pas rond 500 zal zijn begonnen. 

Opvallend is dat er in het derde kwart van de 6e eeuw een lichte terugval in het aantal 

potten dat is gesneuveld valt waar te nemen. Of dit wordt veroorzaakt door een 

minder intensief gebruik van de nederzetting, een hiaat tussen twee bewoningsfasen 
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Figuur 8.13 
Verdeling van drie knikwandpotten, twee 
schalen en 31 WWT-potten, waarbij de duur 
van hun datering is gedeeld door het aantal 
jaren van die datering en vermenigvuldigd 
met het aantal potten. Hierdoor ontstaat 
een gemiddeld aantal potten dat per jaar is 
gebroken. Van het totaalaantal gemiddeld per 
jaar gebroken potten is een gemiddelde pro-
centuele verdeling van de voorwerpen over 
perioden van 25 jaar gemaakt.
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of doordat het aantal gedateerde aardewerkfragmenten vrij gering is, is onduidelijk. 

Het zwaartepunt van de bewoning ligt volgens de datering zoals gepresenteerd in 

Figuur 8.13 tussen circa 575 en 675. In het laatste kwart van de 7e eeuw treedt er een 

dip in de intensiteit van de gebroken potten op, waarna vanaf circa 700 de intensiteit 

weer wat aantrekt. De sluitdatum van het aardewerk eindigt in het tweede kwart van 

de 8e eeuw. Verantwoordelijk voor de doorloop in de 8e eeuw is de lange doorlooptijd 

van de gefacetteerde randen E2 en E3 en de dubbel omgeslagen randen van het type 

F1. Van deze randtypen wordt aangenomen dat ze gemiddeld 200/150 jaar in omloop 

zijn geweest. Het is zeer aannemelijk dat deze potten in de 7e eeuw in de nederzetting 

aanwezig waren en ze vanwege hun lange looptijd niet geschikt zijn om het einde 

van de nederzetting te bepalen. Echter, de rand van een schaal van het type Scha 1.13 

dateert van na 710 en maakt duidelijk dat de bewoning tenminste tot in het eerste 

kwart van de 8e eeuw heeft doorgelopen.

Indien de randtypen van tonvormige potten worden vergeleken met andere 

nederzettingen in het westelijk kustgebied en de nederzettingen op chronologische 

volgorde van aanvang van de bewoning worden geplaatst, dan kan het relatieve 

aantal WWT-randtypen van de nederzetting RijnlandRoute, aansluiting Leiden-West 

RijnlandRoute, aansluiting Leiden-West worden vergeleken met die van andere 

gedateerde nederzettingen. 

Het is opvallend dat er in de nederzetting RijnlandRoute, aansluiting Leiden-West geen 

Alzey-randen zijn teruggevonden (bijlage 6). Duidelijk is dat Alzey-randen sedert de 

tweede helft van de 6e eeuw niet meer in de nederzettingen worden aangetroffen en al 

eerder in aantal is teruggelopen. In de nederzetting Katwijk Zanderij Noord,87 waarvan 

de bewoning is bepaald tussen circa 450 – 550, zijn Alzeyranden ruim aanwezig en 

ook in de nederzettingen Monster Molenslag88 en Utrecht Leidsche Rijn 55 komen 

ze voor.89 Het lage percentage randen van het type WWT-A heeft de nederzetting 

gemeen met de nederzetting Utrecht Leidse Rijn 55 (5d-9),90 Koudekerk Lagewaardse 

Polder (500-8A)91 en Katwijk Zanderij 4.11 (550-750).92 Voor de randen van het type 

WWT-B vormen de nederzettingen Utrecht Leidse Rijn 51 (6d-8c)93 en Leiderdorp 

Leithon (7c-9b)94 de beste vergelijking. Het relatief hoge aandeel randen van het type 

WWT-C is goed vergelijkbaar met de vroegere nederzetting Koudekerk Lagewaardse 

Polder. In later begonnen nederzettingen is het aandeel WWT-C-randen veel lager.

Ook het percentage randen van het type WWT-D laat zich goed vergelijken met de 

nederzetting Koudekerk-Lagewaardse Polder en met de nederzetting Naaldwijk 

Hoogeland (6A-9).95 Opvallend is dat de snuitvormige randen (randtypen E) die vanaf 

het tweede kwart van de 6e eeuw dateren, in vrijwel elke nederzetting het meest 

vertegenwoordigd zijn met aantallen die variëren tussen de 22 en 60% (bijlage 6). Dit 

wordt mede veroorzaakt door randtype WWT-E1, dat een looptijd van ongeveer 200 

jaar heeft gekend. Alleen in het aardewerkassemblage van de nederzetting Katwijk-

Zanderij Centraal96  komt randtype WWT-E op de tweede plek, waarschijnlijk als gevolg 

87  Dijkstra 2008, 291-292.
88  Bult 2019, in druk.
89  Dijkstra 2010, 70.
90  Dijkstra 2010, 70.
91  Van Grinsven & Dijkstra 2007, 86-87.
92  Dijkstra 2008, 289.
93  Dijkstra 2009, 173.
94  Verhoeven 2016, 162 tabel 9.2.
95  Bult 2012, 273 tabel 6.44.
96  Dijkstra 2008, 289.
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van het lage aantal randfragmenten dat daar in het onderzoek is vertegenwoordigd. 

Ook de nederzetting Katwijk-Zanderij Noord97 vormt een uitzondering. Hier ligt de 

oorzaak zeer waarschijnlijk in de vroege sluitdatum van het complex. Het percentage 

randen van het type WWT-E van de nederzetting RijnlandRoute, aansluiting 

Leiden-West past goed in het plaatje van de naastgelegen nederzettingen Oegstgeest 

Rijnfront IVO (525-675).98  

Het percentage randen van het type WWT-F1 sluit het beste aan bij Naaldwijk-

Hoogeland en Katwijk-Zanderij 4.11.99 Voor wat betreft de randen van het type 

WWT-G sluit de nederzetting RijnlandRoute, aansluiting Leiden-West goed aan bij 

de naastgelegen nederzettingen Oegstgeest Rijnzijde Zuid (525-675) en Naaldwijk 

Hoogeland. Horizontaal omgeslagen randen en weinig dubbelgeslagen randen 

(randtype WWT-F) blijken vooral in percentages boven de 10% voor te komen 

in complexen die later zijn aangevangen dan het tweede kwart van de 6e eeuw. 

Daarmee is het veelvuldig voorkomen van dit randtype een aanwijzing voor de jongere 

Merovingische bewoning. Dit type rand zou volgens Van Spelde dateren uit de periode 

van na 600. Opvallend is dat in de nederzetting RijnlandRoute, aansluiting Leiden-West 

ten opzichte van de meeste andere nederzettingen een relatief lager percentage 

F-randen is gevonden.

Het consumptiepatroon van de bewoners 
Uit de analyse van het aardewerk is duidelijk geworden dat een groot deel van het 

aardewerk werd gebruikt om in te koken. Dit gebeurde zowel in handgevormd 

aardewerk als gedraaid aardewerk. Bij het gedraaide aardewerk werden onder meer de 

tonvormige potten gebruikt om in te koken. Van de kookpotten kon geen significant 

verband worden vastgesteld met een bepaald randtype. Wel lijken randen met 

een dekselgeul de voorkeur te hebben gehad. Ook was er geen significant verband 

tussen de kleur van de pot en koken. Wel bestaat er een significant verband tussen 

reducerend gebakken vaatwerk en koken. Potten met een randdiameter kleiner dan 

19,5 cm bleken vaker te zijn gebruikt als kookpotten, maar ook het verband tussen de 

diameter van een pot en roetsporen op de buitenzijde bleek niet significant. Onbekend 

is waar de gladwandige knikwandpotten voor werden gebruikt. Vaak wordt dit type 

aardewerk aangetroffen in een grafveldcontext, maar de soort wordt ook regelmatig in 

nederzettingen aangetroffen. De gladwandige knikwandpotten vertonen geen sporen 

van contact met vuur en zullen dus niet als kookpot zijn gebruikt.

Ook de voetloze randschaal werd aangetroffen met roetsporen aan de binnen- en 

buitenzijde. Deze vorm werden dus waarschijnlijk ook gebruikt om in te koken.

Uitwisseling of kontakten met de omgeving of de regio 
Het aardewerk bestaat voor bijna 90% uit op de draaischijf vervaardigd aardewerk. 

Over de herkomst van dit aardewerk is weinig bekend. Duidelijk is dat tenminste 

een klein deel van de keramiek is geïmporteerd uit de Eifel en vermoedelijk in 

de pottenbakkerijen van Mayen is vervaardigd. Op Nederlands grondgebied zijn 

slechts vier pottenbakkerijen bekend die gedurende de Merovingische periode 

aardewerk produceerden: Maastricht-Wijck100,  Kessel101,  Cuijk102  en Ubbergen103.  

97  Dijkstra 2008, 291-292.
98  Dijkstra 2006, 39-43.
99  Dijkstra 2008, 289.
100  Van Wersch 2004.
101  Braat 1936.
102  Verhoeven 2015, 503-504.
103  Ongepubliceerd. Zie Verhoeven 201, 503 voor een eerste indruk. 
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Voor zover zich dat laat vergelijken met de literatuur over deze pottenbakkerijen, 

zijn er geen voorwerpen in de nederzetting aangetroffen die afkomstig zijn uit deze 

productiecentra. Dit is verklaarbaar uit de ligging van de pottenbakkerijen. Deze 

zijn met uitzondering van Ubbergen, dat nabij de Waal ligt, gelegen langs de Maas 

in de zuidoostelijke helft van Nederland. Eventuele verspreiding van hun aardewerk 

naar West-Nederland zou per schip via de Maas moeten hebben plaatsgevonden. 

Omdat er in de rest van Nederland geen pottenbakkerijen bekend zijn, wordt het 

overgrote deel van het gedraaide aardewerk vaak aan (onbekende) centra buiten het 

Nederlandse grondgebied toegewezen aan met name aan pottenbakkerijen in het 

Duitse Vorgebirge. Het grote aandeel type E en F-randen bij de tonvormige potten 

wijst hier ook op.104  Hier lagen verschillende pottenbakkerscentra die tot ver in de 

Middeleeuwen in productie bleven. Echter, de meeste pottenbakkerscentra lijken 

een beperkt verspreidingsgebied te hebben gehad met een actieradius van enkele 

tientallen kilometers.105  Het mag daarom niet worden uitgesloten dat een deel van 

de in de nederzetting aangetroffen potten ergens in West- of Centraal Nederland zijn 

vervaardigd. Zonder uitgebreid natuurwetenschappelijk onderzoek valt hierover echter 

geen uitsluitsel te geven.

Het hoge percentage op de draaischijf vervaardigd aardewerk is dus 

hoogstwaarschijnlijk niet in de regio vervaardigd en moest worden geïmporteerd. Het 

mogelijke herkomstgebied moet binnen het Frankisch territorium worden gezocht, dat 

viel onder de Merovingische koningen. Volgens Van Es en Verwers was de bevolking in 

het West-Nederlandse kustgebied vanaf de 5e eeuw vooral van Friese herkomst106  en 

dient dit gebied te worden beschouwd als Fries territorium. Dit wijst erop dat er een 

economische uitwisseling was tussen de lokale (Friese) bevolking en de Frankische 

gebieden en dat er sprake moet zijn geweest van een stabiel Fries-Frankisch 

handelsnetwerk.107 

Ruim 10% van het aardewerk is handgevormd. Verondersteld wordt dat deze 

keramiek lokaal in veldovens werd vervaardigd. Deze veldovens laten in de regel 

geen archeologisch traceerbare sporen na; er zijn tot op heden nog geen sporen 

van vroegmiddeleeuwse veldovens aangetroffen. De vorm van het handgemaakte 

vaatwerk vertoont veel overeenkomsten met handgemaakte potten elders in het 

kustgebied. De zogenaamde vormen van het HS-aardewerk worden aangetroffen 

boven de rivieren Rijn en Lippe tot aan Schleswig-Holstein aan toe.108 Het wordt 

gezien als een nieuwe aardewerktraditie die vanaf het midden van de 5e eeuw 

zich over het kustgebied verspreidde en de opvolger was voor het Angelsaksische 

aardewerk. De vraag is of het voorkomen van het HS-aardewerk soms te maken heeft 

met nieuwkomers tijdens de grote volksverhuizing. In deze is het opvallend dat dit 

aardewerk op grote schaal is verspreid in Westergo en Groningen, waar de bevolking 

sedert het midden van de 3e eeuw vrijwel geheel is weggetrokken,109  of op zijn minst 

is gedecimeerd tot een homeopatische verdunning.110  Bovendien bleef Friesland tot in 

het begin van de 5e eeuw grotendeels ontvolkt.111 Alleen sommige terpen in Oostergo 

en Groningen bleven gedurende de 4e eeuw bewoond.112 Nog verder oostelijker, in het 

104  Müssemeier & Schneider 2012, 202-203.
105  Verhoeven 2015, 507.
106  Van Es & Verwers 2010, 35.
107  Wickham 1998, 283-285; Dijkstra 2004, 404-405.
108  Verhoeven 2015, 500 fig.1.
109  Gerrets 2010, 173.
110  Taayke 196, 189.
111  Gerrets 2010, 173.
112  Nieuwhof 2013, 79.
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Duitse Nedersaksen, liep de bewoning wel terug, maar bleef wel verder bewoonbaar.113 

Ook voor Zuid-Holland geldt dat de bewoning vanaf het midden van de 3e eeuw n. Chr. 

is gedecimeerd tot circa 6% van de omvang van de bevolking in de Midden-Romeinse 

tijd.114 Anders is het gesteld in Kennemerland. Daar zijn aanwijzingen voor continuïteit 

in bewoning na de Romeinse tijd.115  

De traditie van het HS-aardewerk sluit goed aan bij de aardewerkvormen die op 

de Drentse zandgronden en het aangrenzende gebied van Duitsland voorkomen. 

Nieuwhof heeft in navolging van Lanting en Van der Plicht116 gesuggereerd dat het 

lege noordelijke kustgebied in Groningen grotendeels is gekoloniseerd door bewoners 

uit het Duitse Nedersachsen en Schleswig-Holstein, omdat het aantal inwoners op 

de Groningse terpen en in de nederzettingen van de Drentse zandgronden te gering 

was.117 Diezelfde groepen zouden vervolgens de oversteek naar Engeland hebben 

gemaakt en daar als tweede generatie immigranten onder meer het HS-aardewerk 

hebben geïntroduceerd. Dit aardewerk werd daar gemaakt met een plantaardige 

verschraling. Deze traditie van aardewerkmagering zou volgens Boon weer mee 

teruggenomen zijn naar het continent, waar het in Vlaanderen, de Maas- en Rijnmond, 

Texel en de lege terpgebieden van Noord- Nederland werd gebruikt.118 Een dergelijke 

aardewerktraditie is mogelijk te verbinden aan een gemeenschappelijk technologische 

traditie die is te koppelen aan voortdurende overzeese kontakten die door individuen 

en gemeenschappen op een laag sociaal niveau werden onderhouden.119 Het 

handgevormde aardewerk is overigens één van de elementen die in de 4e en 5e eeuw 

voor de bevolking in het kustgebied een belangrijke rol in de culturele identificatie 

speelde.120 Dit aardewerk vormt daarmee een aanwijzing voor het bestaan van een 

Noordzeecultuur. HS-aardewerk is in de regel gemagerd met steengruismagering. 

Deze magering is gangbaar in het Nedersaksische gebied van Groningen, Friesland, 

Drenthe en het Noord-Hollandse Kennemerland. Ook in Dorestad vormt het met 

steengruis gemagerde aardewerk bij de eivormige potten (HIII) met 77,4% de overgrote 

meerderheid.121 Handgevormd aardewerk in het grafveld van Rhenen is overwegend 

met extra (fijn) zand verschraald122 en in het rijengrafveld van Wageningen is het 

zacht gebakken handgevormde aardewerk deels plantaardig, deels met steengruis 

gemagerd.123 

Van het materiaal van de nederzetting RijnlandRoute, aansluiting Leiden-West 

is 37% van het handgevormd aardewerk met plantaardig materiaal gemagerd en 

minder dan 4% van het handgevormde aardewerk is met steengruis verschraald. Het 

plantgemagerde aardewerk (Tritsum-aardewerk) kent in de vroege middeleeuwen 

een verspreiding langs de kuststreek van Vlaanderen, Zuid- en Noord-Holland, 

Friesland, Groningen, Noord-Duitsland, als ook de oostkust van Engeland. Maar ook in 

Noord-Brabant komt handgemaakt aardewerk met plantaardige magering voor.124 In 

het Vlaamse kustgebied is vastgesteld dat daar in de eerste helft van de 6e eeuw met 

organisch materiaal gemagerde keramiek aanwezig is waarvan plompe, tonvormige 

113  De Clercq & Taayke 2004, 63.
114  Dijkstra 2011, 81.
115  De Koning 2002, 80:idem 2012, 16-25.
116  Lanting & Van der Plicht 2010, 135.
117  Nieuwhof 2013, 78.
118  Boon 2011, 59.
119  Deckers & Tys 2012, 83.
120  Nieuwhof 2013, 79.
121  Van Es & Verwers 2015, 398.
122  Wagner & Ypey 2011, 55-654.
123  Van Es 1964, 276.
124  Taayke 2004, 418.
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potten zijn gemaakt.125 Dit baksel wordt in het Vlaamse kustgebied in navolging van 

het in dezelfde tijd in Engeland voorkomend baksel “grass tempered ware” genoemd. 

In Oost- en Zuidoost Engeland verschijnt deze magering in het aardewerk in de loop 

van de 5e eeuw en blijft daar tot in de 7e-8e eeuw gangbaar.126 Zowel in Vlaanderen 

als in Engeland betekent het toepassen van plantaardige magering een breuk met de 

eraan voorafgaande aardewerktradities.

Dit geldt niet voor de plantaardige magering die in het vroegmiddeleeuwse 

aardewerk in Zuid- Holland is toegepast. Hier bestond al bij het inheems-Romeinse 

aardewerk de gewoonte om de baksels met plantaardig materiaal te verschralen. 

Niettemin bestaat in het Zuid-Hollandse kustgebied een sterke teruggang in de 

bewoning na de Romeinse tijd,127 waardoor een continuïteit in aardewerktraditie 

minder voor de hand ligt. Het handgevormde aardewerk in de vroegmiddeleeuwse 

nederzetting Den Burg op Texel is ook voornamelijk gemagerd met plantaardig 

materiaal,128 terwijl het erop volgende kogelpotaardewerk is verschraald met steen- 

en schelpgruis.129 Verder komt het voor in een aantal terpen in Westergo (Friesland). 

Ten oosten van de Vlie in Groningen, ook wel beschouwd als oorspronkelijk Chaukisch 

gebied,130 ontbreekt plantaardige magering in het handgemaakte aardewerk. 

Overigens geldt dit uitsluitend voor het macroscopisch geanalyseerde materiaal. 

Bij microscopische analyse blijkt dat ook in het Duitse en Deense handgevormde 

aardewerk organische magering is toegepast, maar dat deze magering zo fijn is, dat 

deze niet macroscopisch is vast te stellen.131 Opvallend is dat plantaardig gemagerd 

aardewerk ook in Kennemerland vrijwel ontbreekt. Dit heeft mogelijk te maken met 

het feit dat deze streek gedurende de volksverhuizingsperiode minder aantrekkelijk 

was voor immigranten doordat er een groep autochtone bevolking in het gebied 

was achtergebleven (Figuur 8.14) Kennemerland bleef wel deel uitmaken van een 

groot netwerk waardoor de contacten met onder meer het Frankische gebied intact 

bleven.132 

125  De Clerq & Taayke 2004, 67.
126  Hamerow et al. 1994.
127  Dijkstra 2011, 82, Fig. 3.5; Groenewoud & Van Lanen 2018, 197, fig.3.
128  Van Es 1969, 132.
129  Woltering 1975, 32-33.
130  Nieuwhof & Nicolay 2018, 59, fig.3.2.
131  Krol, Nieuwhof & Stuckmeyer 2018, 721.
132  De Koning 2012, 3.
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Figuur 8.14 
Organisch gemagerd aardewerk als percent-
age van het handgevormde aardewerk van 
enkele Merovingische nederzettingen uit 
Nederland. N = aantal handgevormde stuks 
aardewerk.
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Duidelijk is dat de verspreiding van plantaardig gemagerd aardewerk ten dele overlapt 

met het verspreidingsgebied van HS, maar ook wordt toegepast in streken ten 

zuiden van de Rijn, zoals Brabant,133 Vlaanderen134 en Oost Engeland.135 Hetzelfde 

geldt voor het voorkomen van HS-potten van het type Miedema XIA en XIC met 

snoeroren. Deze komen zowel voor in Oost-Engeland, Noord-Duitsland (Schleswig-

Holstein, Nedersaksen, Nordrhein-Westfalen) Groningen, Friesland, Drenthe, Noord- 

en Zuid-Holland, en het centrale Rivierengebied. Gelet op de aanwijzingen dat het 

lokaal vervaardigde aardewerk onderdeel heeft uitgemaakt van de identiteit van 

de bevolking, wordt duidelijk dat de bevolking van de nederzetting RijnlandRoute, 

aansluiting Leiden-West onderdeel uitmaakte van een sociaal-cultureel netwerk dat 

bestond tussen de bewoners langs de kust van zuidoost Engeland en de bewoners van 

de kuststreek van het continent vanaf Vlaanderen tot en met de noordelijke kust van 

Nederland. Het is intrigerend te veronderstellen dat het hoge percentage magering 

met organisch materiaal van het HS-aardewerk een vingerwijzing kan zijn naar de 

herkomst van de eerste bewoners in RijnlandRoute, aansluiting Leiden-West zijn. Deze 

zogenoemde Brexitiers waren aanvankelijk afkomstig uit het noordelijke kustgebied 

van de Noordzee maar zijn in de late 5e eeuw, terug naar het continent zijn gekeerd.

Sociaaleconomische positie van de bewoners
Het aardewerkspectrum vertoont geen opvallende soorten en geeft geen aanwijzingen 

dat er prestigieuze aardewerksoorten in de nederzetting aanwezig waren. Ook 

het vormenspectrum binnen het aardewerk is niet bijzonder. Er kan zelfs worden 

gesproken van een beperkt scala aan gebruiksvoorwerpen van keramiek (Figuur 8.15). 

Kannen zijn slechts met twee exemplaren aanwezig, amforen ontbreken geheel. De 

meest aanwezige vormen zijn de tonvormige potten (WWT: 44,7%), gevolgd door 

de Hessens Schortens (HIII) potten (23,7%). Afgaande op het percentage aardewerk 

met roetsporen op de buitenzijde van de scherven is van het ruwwandig gedraaide 

aardewerk zeker 30% van het vaatwerk gebruikt als kookpot.

Vergelijking met contemporaine nederzettingen
Welke aardewerksoorten er zijn aangetroffen en hoe oud deze zijn, is in de 

voorafgaande paragrafen uitgebreid aan de orde gekomen. In deze paragraaf 

133  Verwers 1999, 234; Taayke 2004, 418; De Koning 2015b, 51.
134  Hamarow et al., 1994, 11.
135  Kent 1969, 177-179; Hamarow et al., 1994, 12-15. 
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aardewerk in de nederzetting RijnlandRoute, 
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worden de gevonden aardewerksoorten vergeleken met min of meer contemporaine 

nederzettingen langs de Oude Rijn om te zien in hoeverre het aardewerk in de 

nederzetting RijnlandRoute, aansluiting Leiden-West afwijkt van, dan wel overeenkomt 

met de andere nederzettingen. De Rijnmond ligt in een kerngewest in het westelijke 

deel van het Frisia-gebied, gelegen tussen het Sincfal (de Schelde) en de Vlie (de 

huidige provincies Zeeland, Zuid- en Noord Holland).136 Onder een kerngewest wordt 

hier begrepen een min of meer vast omlijnd gebied met een zekere mate van sociale 

en culturele binding en administratieve status.137 Het percentage draaischijfaardewerk 

van de nederzetting komt goed overeen met de andere nederzettingen van het 

kerngewest in het mondingsgebied van de Oude Rijn (Figuur 8.16). De nederzettingen 

en grafvelden langs de benedenloop van de Oude Rijn hebben met uitzondering van 

het grafveld Rijnsburg-de Horn een aardewerkassemblage waarin het percentage 

gedraaide aardewerk boven de 90% ligt en handgevormd aardewerk soms zelfs geheel 

ontbreekt. 

In de bijlage 6 zijn de bakselgroepen in het Merovingische aardewerk van de 

nederzetting vergeleken met enkele andere nederzettingen in het gebied van de 

benedenloop van de Oude Rijn. De nederzettingen zijn geordend van west naar 

oost. Uit de tabel blijkt dat de nederzetting een zeer laag percentage fragmenten 

gladwandig aardewerk heeft ten opzichte van andere nederzettingen. Alleen het 

onderzoek in Oegstgeest in 2006 heeft minder gladwandig aardewerk opgeleverd. Het 

percentage handgevormde aardewerkfragmenten van 10% is daarentegen één van de 

hoogste onder de nederzettingen in het kerngewest van de Rijnmond. 

Het is duidelijk dat in de 6e en de 7e eeuw het grootste gedeelte van het vaatwerk 

in de nederzettingen langs de Oude Rijn en in de Maasmond bestond uit 

136  De Koning 2012, 13-14, fig. 8.
137  Heidinga 1987, 153-154 en 174-179.
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Figuur 8.16 
Percentage gedraaid aardewerk uit de 
Merovingische periode uit nederzettin-
gen in de benedenloop van de Oude Rijn. 
Nederzettingen zijn in donkerblauw weerge-
geven, grafvelden in lichtblauw en de neder-
zetting RijnlandRoute, aansluiting Leiden-West 
in zwart.
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draaischijfaardewerk dat hoofdzakelijk werd geïmporteerd uit Frankisch gebied. Hoe 

dit vaatwerk in deze gebieden is terechtgekomen, is onbekend. Volgens Wickham zou 

het kustgebied in de Merovingische periode kunnen worden gekarakteriseerd als een 

tribale peasant society met een bovenlaag die in zijn algemeen weinig uitstak boven 

de gemiddelde boer, omdat ze wat betreft hun status nog afhankelijk waren van de 

giften die ze aan hun clientèle moesten distribueren.138 Ambachtelijke productie en 

nederzettingshiërarchie waren in een dergelijke samenleving nog weinig ontwikkeld.139 

De vraag is echter in hoeverre een dergelijk handelsnetwerk gecontroleerd werd 

door regionale aristocratische families. De hoeveelheid import in vrijwel alle kust- en 

riviernederzettingen is zodanig hoog, dat men zich kan afvragen of dergelijke importen 

niet voor grote groepen vrije boeren vrij verkrijgbaar waren zonder inmenging van 

lokale adel.140 De lokale adel zou door middel van tolplaatsen en tribuutheffingen in 

staat zijn geweest om hiervan een deel af te romen.141 

Conclusies
De nederzetting RijnlandRoute, aansluiting Leiden-West RijnlandRoute, aansluiting 

Leiden-West ligt naast de nederzetting Oegstgeest of maakt daar zelfs onderdeel 

van uit. Het behoort tot één van de nederzettingen uit de Merovingische tijd die 

langs de Oude Rijn lagen. Deze rivier was in de vroege middeleeuwen een belangrijke 

handelsroute tussen het Frankische Rijk en Engeland. Van die ligging langs deze 

belangrijke vaarroute wisten de bewoners in de nederzettingen langs te Oude 

Rijn te profiteren doordat ze onder meer toegang hadden tot het verkrijgen van 

draaischijfaardewerk dat in het Frankische rijk werd vervaardigd. 

Het begin van de nederzetting ligt zeer waarschijnlijk even na 500 AD. Het einde van 

de opgegraven nederzetting valt tussen 725 en 750 AD. Dit betekent een bewoning 

die circa 200 - 225 jaar heeft geduurd. Onbekend is of de bewoning is voortgezet op 

een plaats buiten het areaal dat is opgegraven. Het moment waarop de nederzetting 

RijnlandRoute, aansluiting Leiden-West wordt verlaten, lijkt iets later te liggen het 

verlaten van de nederzetting Oegstgeest-Nieuw Rhijngeest. Rond 700 AD vindt er een 

machtsstrijd plaats tussen de Franken en de Friezen, die ertoe leidde dat de Franken 

onder aanvoering van Pepijn in of kort voor het jaar 690AD uiteindelijk de macht over 

het westelijke kustgebied van de Friezen (citorior Fresia) konden overnemen.142 

Het aardewerkspectrum weerspiegelt in belangrijke mate de ligging aan de belangrijke 

handelsroute over de Oude Rijn. In de nederzetting is de verhouding tussen het 

draaischijfaardewerk en het handgevormde aardewerk evenals in de andere 

nederzettingen uit de Merovingische tijd langs de Oude Rijn bijzonder hoog, bijna 

90% (afbeelding 7.16). Dit percentage neemt af, naar mate de afstand tot de Oude 

Rijn afneemt. Uit het hoge percentage draaischijfaardewerk dat is geïmporteerd, 

kunnen derhalve geen conclusies worden getrokken over de belangrijkheid van de 

nederzetting binnen het kerngewest van de Rijnmonding. Indien het gladwandige 

aardewerk wordt beschouwd als een luxer segment in het aardewerkspectrum, dan 

kan worden gesteld dat op grond van het aardewerk de nederzetting RijnlandRoute, 

aansluiting Leiden-West niet boven de andere nederzettingen uit de Merovingische 

periode van het kerngewest uitstak (bijlage 6). Ook het assemblage voorwerpen 

in de nederzetting RijnlandRoute, aansluiting Leiden-West is vrij beperkt en geeft 

138  Dijkstra 2011, 321.
139  Wickham 2005, 542-545.
140  Loveluck & Tys 2006, 147-148.
141  Dijkstra 2011, 322.
142  Halbertsma 2000, 74; ibid. 76.
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geen aanleiding te veronderstellen dat de nederzetting RijnlandRoute, aansluiting 

Leiden-West belangrijker of minder betekenend zal zijn geweest ten opzichte van 

andere nederzettingen langs de Oude Rijn.

Van belang is het hoge aandeel van de handgevormde baksels dat plantaardig is 

gemagerd (Tritsum-aardewerk). Indien het percentage wordt vergeleken met de 

overige nederzettingen, dan blijkt dat de nederzetting RijnlandRoute, aansluiting 

Leiden-West geen uitzonderingspositie in de benedendelta van de Oude Rijn bekleedt 

(Figuur 8.14). Het lijkt erop dat er micro-regio’s, kerngewesten, bestaan waarin 

het handgevormde aardewerk wat betreft de toepassing van magering varieert. 

Elders langs het kustgebied overheerst over het algemeen steengruismagering bij 

het Hessens-Schortens aardewerk, met uitzondering van Den Burg op Texel. Ook 

stroomopwaarts neemt het aandeel Tritsum-baksels onder het handgevormde 

vaatwerk snel af. In het kerngewest van de Rijnmond is echter het met plantaardig 

materiaal gemagerde handgevormde aardewerk een opvallend verschijnsel.

Indien het handgevormde aardewerk inderdaad een belangrijk item betekende voor 

de culturele identiteit van de bewoners143, dan kan dit betekenen dat de bewoners van 

de Rijnmond een andere culturele achtergrond hadden dan de bewoners in andere 

delen van het kustgebied. Het is de vraag of de gewoonte of habitus van het potten 

mageren met organisch materiaal afkomstig is van de autochtone restbevolking die 

na de Romeinse tijd in dit gebied is blijven wonen, immigranten uit noordelijke streken 

die zich halverwege het eerste millennium in de Rijnmond hebben gevestigd, of van 

bewoners die tijdens de volksverhuizing in het begin van de 5e eeuw gedurende de 

zogenaamde ‘adventus Saxonum’ aanvankelijk naar Engeland waren geëmigreerd, 

maar later naar het continent waren teruggekeerd.

8.1.2 Aardewerk uit de Nieuwe tijd

Tijdens de opgraving werden twee scherven Nieuwe tijd aardewerk aangetroffen. Het 

betreft een wandfragment bruin getijgerd met zoutglazuur bedekt steengoed (S2) 

van een baardmankruik afkomstig uit Frechen (D) en een wandfragment van een rood 

aardewerken bord met aan de binnenzijde loodglazuur. Beide scherven zijn in de 17e 

-18e eeuw te dateren.

8.2 Bouwmateriaal en verbrande klei

E. Bult

8.2.1 Vroegmiddeleeuwse Bouwkeramiek en verbrande klei

Baksel rf of wf bf fr Totaal Percentage %

Verbrande klei . . . . 446 446 90.8

Romeinse tegulae . . . . 31 31 6.3

Nieuwe tijd bakstenen . . . . 3 3 0.6

Nieuwe tijd faience wandtegels . . . . 2 2 0.4

Nieuwe tijd plavuizen . . . . 2 2 0.4

Concretie? . . . . 1 1 0.2

Indet . . . . 6 6 1.2

Totaal bouwkeramiek/vkl . . . . 491 491 100

143  Blinkhorn 1997; Deckers &Tys 2012.

Tabel 27 
Overzicht van de aantallen aangetroffen 
baksels per fragmenttype en het percentage 
ervan uit de Romeinse tijd, vroege middeleeu-
wen en Nieuwe tijd. Legenda: archeologisch 
compleet (ac), randfragmenten (rf ), rand-
oorfragmenten (rof ), oorfragmenten (of ), 
tuitfragmenten (tf ), steelfragmenten (sfr), 
wandfragmenten (wf), bodemfragmenten 
(bf ), overige fragmenten (fr).
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Er zijn bij de opgraving 491 fragmenten bouwkeramiek en verbrande klei gevonden 

(Tabel 27). De keramische fragmenten die als bouwkeramiek kunnen worden 

aangemerkt, bestaan voornamelijk uit brokken verbrande klei (90,8%), ook wel 

bekend onder de naam huttenleem. Leem wordt in de bodem in ongebakken vorm 

normaliter door regenwater weggespoeld. Huttenleem is het restant van een lemen 

wandpleisterlaag van een gebouw of een constructie, die door brand onbedoeld 

is gebakken en daardoor wel in de bodem bewaard is gebleven. Hoe hoger de 

temperatuur van het vuur, hoe harder de leem wordt en des te groter de fragmenten 

die bewaard worden.144 Huttenleem kan belangrijke informatie verschaffen over de 

constructiewijze van een gebouw of structuur en het gebruikte bouwmateriaal. De 

aangetroffen verbrande klei is vrij zandig en vertoont regelmatig roetsporen. De 

verbrande klei is zacht tot matig hard gebakken. De grootte van de fragmenten wisselt 

van heel kleine brokken (< 2 cm) tot heel grote brokken (10-20 cm). De kleine brokken 

hebben de overhand (46,7%), grote en heel grote fragmenten zijn in de minderheid 

(Tabel 28).

Grootte Aantal Percentage %

Heel groot (10-20 cm) 12 3,2

Groot (6- 10 cm) 50 13,3

Middel (4-6 cm) 36 9,6

Klein (2 - 4 cm) 175 46,7

Heel klein (<2 cm) 102 27,2

Totaal 375 100,0

Verscheidene grote en heel grote fragmenten vertonen indrukken van takken. De 

diameter van deze afdrukken is wisselend, maar kan tot 4 cm bedragen. Ook zijn 

sommige stukken verbrande klei afgesmeerd. Uit deze constatering blijkt dat de 

leem aangesmeerd is geweest op een wandconstructie van vlechtwerk van takken. 

Onduidelijk is of de stukken verbrande klei afkomstig zijn van een verbrand gebouw, of 

hebben toebehoord aan een oven. 

Ander bouwmateriaal dat is aangetroffen, dateert oorspronkelijk uit de Romeinse 

tijd. Maar omdat scherven aardewerk uit die periode ontbreken, dienen de 

bouwfragmenten te worden beschouwd als in de Merovingische tijd secundair gebruikt 

materiaal (spolia). In totaal gaat het om 31 fragmenten met een rood of oranje kleur. 

Tenminste vier fragmenten zijn te beschouwen als tegulae, platte tegels met een 

opstaande rand aan de lange zijde die op het dak van een huis in de Romeinse tijd 

werden gelegd. De dikte van de daktegels varieert tussen de 2,5 en 3,5 cm. Het is 

vrijwel zeker dat deze fragmenten in de Merovingische nederzetting voor een ander 

doel werden gebruikt, maar onbekend is voor welk doel. Verder werden er drie 

fragmenten aangetroffen waarvan de dikte varieert van 4-7 cm. Deze dikte is te groot 

om op het dak te leggen. Waarschijnlijk betreft het tegels die als vloerbedekking zijn 

bedoeld. De overige fragmenten zijn te klein om nader te duiden.

8.2.2 Nieuwe tijd bouwkeramiek

Uit de Nieuwe tijd dateren twee fragmenten van faience wandtegels met monochrome 

blauwe decoratie. De fragmenten dateren uit de 17e eeuw. Ook zijn er twee 

fragmenten van groen geglazuurde plavuizen aangetroffen, die uit de 17e – 18e eeuw 

dateren. Tenslotte zijn ook drie zalmkleurige baksteenfragmenten, waarvan een 

144  Koopstra 2011, 133.

Tabel 28 
Aantal en percentage van 375 van de 439 
fragmenten verbrande klei naar grootte.
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exemplaar een formaat van ? x 9 x 4 cm heeft. De baksteenfragmenten dateren alle uit 

de 17e of 18e eeuw.

8.2.3 Weefgewichten of netverzwaringen

Er zijn drie gewichten aangetroffen. De gewichten zijn van het type D, die de 

vorm hebben van een dikke ronde ring (een donut), die in gebruik waren vanaf de 

midden-Romeinse tijd tot in de vroege middeleeuwen.145 De gewichten worden 

in de regel opgevat als weefgewichten. Ze dienden om de kettingdraden van een 

verticaal weefgetouw strak te houden.146 Een andere mogelijke verklaring voor deze 

voorwerpen is dat ze gebruikt werden om visnetten te verzwaren. Eén fragment is 

roze-rood gekleurd met roetsporen op de buitenzijde. Het zandige baksel is matig 

hardgebakken en gemagerd met plantaardige resten. Het exemplaar vertoont een 

vrijwel volledige doorsnede waardoor de complete vorm te achterhalen valt. De 

oorspronkelijk diameter van het gewicht zal waarschijnlijk rond de 15 cm hebben 

gelegen en de dikte was ongeveer 5 cm. In het midden van de platte zijde was een 

rond gat van ca. 6 cm. Opvallend is dat er een extra gat dwars op het centrale gat door 

de wand is gestoken. Dit gat loopt zowel vanaf de binnen- als de buitenzijde taps toe 

145  Taayke 1996, III 43 en 57.
146  Nieuwhof 2014, 99.

Figuur 8.17 
Weefgewichten of netverzwaringen.
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(Figuur 8.17; v18.4). De functie van dit tweede gat is niet bekend. Dergelijke gaten 

worden normaliter niet in dit type weefgewichten/netverzwaringen aangetroffen. Een 

tweede exemplaar is oranjeroodkleurig met een doorsnede van 10,5 cm en een dikte 

van 4,5 cm. Het ronde gat in het midden van de platte zijde heeft een doorsnede van 

5,2 cm. Het derde exemplaar is geelbruin van kleur. 

8.3 Natuursteen 

M. Komen

Tijdens het veldonderzoek zijn verschillende vondstmaterialen aangetroffen 

waaronder natuurstenen (gebruiks)voorwerpen. Analyse van deze voorwerpen wijst 

uit dat vrijwel de volledige collectie voor specifieke doeleinden is gebruikt, waarbij 

gedacht kan worden aan activiteiten variërend van huishoudelijke tot ambachtelijke 

achtergrond. Op een deel van de natuurstenen zijn zelfs aanwijzingen te vinden voor 

meervoudig gebruik. 

Tijdens het veldonderzoek zijn iets meer dan honderd natuurstenen verzameld. De 

collectie heeft een gezamenlijk gewicht van 30 kg (Tabel 29). In aantal domineren 

vooral de fragmenten vesiculaire lava en zandsteen. Het grote aantal stuks vesiculaire 

lava is niet vreemd aangezien dit poreuze gesteente als gevolg van natuurlijke 

verwering sterk vergruist. Het assemblage zandsteen bestaat vooral uit stenen 

van aanzienlijke omvang (>100 gram, N=16). Voorts kan de verzameling kalksteen 

enigszins als misleidend worden gezien. De collectie bestaat uit een negental sterk 

kalkhoudende brokken beton. Naast de brokken beton zijn drie kleine, afgeronde 

kalkstenen gevonden (111 gram). Deze fragmenten zijn breukstenen van dezelfde 

steen. Het gewicht van de categorie tufsteen verschilt sterk met de andere soorten. 

Het gaat daarbij vooral om resten van stapelblokken maar ook om een secundair tot 

gebruiksvoorwerp omgewerkt blok.

Steensoort N Gewicht (kg)

Basalt 2 0,4

Kalksteen 12 3,5

Kwarts 7 1,5

Kwartsiet 1 1,7

Kwartsitische zandsteen 2 2,7

Siltsteen 2 0,09

Vesiculaire lava 33 1,5

Tufsteen 13 13,3

Vuursteen 2 0,23

Zandsteen 27 5,1

∑ 101 30

8.3.1 Assemblage voorwerpen

De steensoorten kunnen verder onderverdeeld worden op gebruik (Tabel 30). Tien 

verschillende gebruiksvoorwerpen kunnen worden onderscheiden. De in omvang 

grootste stenen objecten zijn gebruikt als bouwmateriaal of onderdelen van 

maalstenen. Daarnaast bestaat het assemblage uit een aantal brokken Romeins beton 

en enkele verbrande stenen. Opvallend is dat een zeer klein aandeel van de gesteenten 

geen gebruikskenmerken bevat en als rolsteen (N=20) kan worden gedetermineerd. 

Tabel 29 
Overzicht natuursteen afgezet tegen aantal en 
gewicht (kg).
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Mogelijk gaat het daarbij om manuportaal gesteente.147 Van de overige 

gebruiksvoorwerpen is telkens één exemplaar op de onderzoekslocatie gevonden.

Artefacttype Ba
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Za
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st
ee

n

∑

Bouwmateriaal 2 12 17 31

Rolsteen 3 6 1 1 2 7 20

Mortel 9 9

Rolsteen verbrand 1 1 2

Wrijfsteen 1 1

Maalsteen 33 33

Visnetverzwaarder 1 1

Polijststeen 1 1

Slijpblok 1 1

Wetsteen 1 1

 ∑ 2 12 7 1 2 1 33 13 2 27 100

Bouwmateriaal 
Een aanzienlijk deel van de assemblage bestaat uit bouwmaterialen ooit gebruikt in 

tot ruïnes vervallen gebouwen uit de Romeinse tijd. Dit gebruik kan met zekerheid 

worden vastgesteld voor 12 brokken tufsteen (in combinatie met beton), 17 brokken 

(metamorfe) zandsteen (grauwacke) en twee blokken basalt. De structuur van de 

Römertufsteen bestaat uit een vesiculaire, fijnkorrelige grondmassa met daarin 

grote concentraties verweerde steenfragmenten. De kleur wisselt tussen lichtgrijze 

verweerde oppervlakken en beigekleurige ‘verse’ breukoppervlakken.148 Alle 

fragmenten tufsteen zijn primair gebruikt als bouwmateriaal. De stukken tufsteen 

zijn restanten van grotere brokken. In alle gevallen is de tufsteen gevlakt tot blok, 

waarbij een zwaaispits, vlecht of steenbijl is gebruikt.149 Op één van de blokken (vnr. 

153) zijn resten beton aanwezig. Het gaat daarbij om minuscule resten Romeinse 

vloerbeton (opus signinum / It. cocciopesto). De samenstelling daarvan bestaat uit een 

mengsel van witte kalk met een redelijke hoeveelheid vermalen, fijne, grofkeramiek, 

wat het mengsel een (licht)rode kleur geeft. Naast deze resten vloerbeton is er 

meer Romeins beton aangetroffen op de onderzoekslocatie. Het gaat daarbij om 

negen brokken beton (vnr. 109) met een gezamenlijk gewicht van 3,3 kg. De brokken 

bestaan uit een mengsel van vermalen kalksteen, grind en enkele onvermalen, grove, 

brokken grofkeramiek. In het beton zijn reststukken van het muurwerk (tufsteen) 

achtergebleven. In de naastgelegen nederzetting Oegstgeest-Nieuw Rhijngeest zijn 

vergelijkbare brokken beton aangetroffen.150

Zeventien metamorfe zandstenen zijn te determineren als ‘grauwacke’.151 

147  Manuportale gesteenten bevatten geen aantoonbare gebruikskenmerken maar zijn wel bij 
menselijke activiteiten in gebruik geweest.

148  Slinger, Janse & Berends 1980, 26-27; Nijland & Van Hees 2017, 4-11.
149  Janse 1998, 29-30; Mangartz 2008, 57-62.
150  Melkert 2011a, 82-83.
151  Als verzamelnaam is de term: ‘grauwacke’ discutabel. Tijdens een overleg (dd. 2018-12-21) 

van de werkgroep natuursteen (SAMPL) heeft tijdens een overleg kort gesproken over een al-
ternatief. Als alternatief is ‘schieffer’ voorgesteld. Verschillende deelnemers wijzen echter op de 
associatie hiervan met leisteen. Een definitief alternatief is er op dit moment nog niet, vandaar 
dat ‘grauwacke’ als term blijft gehandhaafd. Voor korte omschrijving van het begrip grauwacke 
zij verwezen naar: Melkert 2013, 40; Dreesen & Vanderhoeven 2017, 90.

Tabel 30 
Overzicht artefacten afgezet tegen steensoort 
en aantal.
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Het gaat daarbij om fijnkorrelige glimmerhoudende zandstenen. Alle stenen 

worden gekenmerkt door foliatie. Op drie metamorfe zandstenen zijn kapsporen 

aangetroffen en voorts zijn aan het oppervlak van één fragment mortelsporen 

waargenomen. In de Romeinse tijd is grauwacke op grote schaal gebruikt in de 

fundering van gebouwen. Meerdere redenen liggen hieraan ten grondslag: zo is 

een fundering uit grauwacke solide (drukvastheid). Mits de fundering diep genoeg 

is ingegraven, is deze vorstbestendig. Tot slot speelt de capillaire werking (afvoer 

water) tussen de stenen een belangrijke rol.152 Gezien de overeenkomstige voordelen 

is grauwacke vermoedelijk gecombineerd met blokken basalt. De voordelen die 

gelden voor de blokken grauwacke gelden ook voor het basalt. Op de vindplaats 

zijn gecombineerd twee blokken basalt aangetroffen (356 gram). Op het zwarte, 

fijnkorrelige blok is mortel aangebracht, wat een aanwijzing vormt voor gebruik als 

bouwsteen. De Römertufsteen is verwerkt in opgaande muurwerk, Tot slot is een 

hoeveelheidkalksteen gevonden, deze is enerzijds tot mortel verwerkt en anderzijds 

oorspronkelijk gebruikt ter verfraaiing van de façade.153 

Maalsteen
In totaal zijn 33 brokken vesiculaire lava gevonden tijdens de opgraving. Het gaat 

daarbij om poreus grijskleurig gesteente. Het grootste aandeel lava zijn onderdeel van 

twee verschillende ‘lopers’ (bovensteen) van roterende maalstenen. De dikte van de 

lopers is respectievelijk 30 en 40 mm.154 Deze dikte kan misleidend zijn aangezien alle 

maalstenen sterk zijn afgesleten (opgebruikt).  De omtrek van één van de maalstenen 

(vnr. 138) kan gereconstrueerd worden. Deze bedraagt circa 340 mm.155 Dit fragment 

is in doorsnede wigvormig. Duidelijk is dat de twee lopers naast een maalvlak originele 

vlakken aan boven- en zijkant bevatten. Deze oppervlakken zijn afgewerkt met een 

scherp metalen voorwerp (beitel, spits of vlecht).156 Dit ‘billen’ van het maalvlak 

is noodzakelijk om de steen gebruiksklaar te maken.157  Op één van de verweerde 

maalstenen (vnr. 13)  is het scherpsel nog aanwezig. 

Netverzwaarders 
Henk Kars heeft in de jaren ’80 een overzicht gemaakt van tufstenen verzwaarders uit 

Dorestad, waarbij hij twee typen onderscheidt.158 De vondst komt overeen met type 

I (Dorestad, N=3). Netverzwaarders van dit type zijn zeldzamer dan exemplaren van 

type II (cilindrische tot elliptische gevormd met een mediane groef, Dorestad, N=57).159 

Een recente inventaris van vondsten uit Nederland is uitgevoerd door Melkert (2018). 

Het is niet verwonderlijk dat de meeste meldingen afkomstig zijn uit gebieden langs 

de grote rivieren gezien dat hier gemakkelijk vis kan worden gevangen. Naast Wijk 

bij Duurstede gaat het daarbij om Utrecht (Leidsche Rijn), Houten, Kerk-Avezaath en 

Wijchen. Dichterbij Oegstgeest zijn enkele vondsten bekend uit Alphen aan den Rijn 

(Koudekerk).160 Gezien de vindplaatsen ligt het zwaartepunt in gebruik vermoedelijk 

152  Van Enckevort 2012,208.
153  Driessen 2007, 116; Van Enckevort 2012, 170. 
154  Een recente inventarisatie van maalsteendiktes verzameld op verschillende middeleeuwse 

vindplaatsen langs de grote rivieren is te vinden in Komen 2016 (872, tabel 15.3). Voor een 
vergelijk met de data uit Leiden-Aansluiting Leiden West moet wel rekening worden gehouden 
met de sterke slijtage van de maalstenen op de vindplaats. 

155  De diameter van een maalsteen is tekenend voor de periode waarin deze gebruikt is. De 
omtrek van circa 340 mm past binnen het beeld van het formaat maalstenen uit de vroege 
middeleeuwen (Komen 2016, 872, opmerking en tabel 15.4).   

156  Janse 1998, 29-30; Mangartz 2008, 57-62; Hartoch 2015, 96-101.
157  Harsema 1979, 23.
158  Kars 1982, 148-151.
159  Kars 1982, 148-151.
160  Utrecht: Nokkert & Aarts & Wynia 2009, 255 (LR 51, type II, N=37); Melkert 2011c, 297 (LR 48, 

type II, N=3); Melkert, LR 8 (in voorbereiding); Houten: Kars & Van Pruissen 2004, 82 (type II, 
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in de vroege middeleeuwen. Netverzwaarders zijn echter ook gevonden binnen 

vindplaatsen uit de Romeinse tijd. Dat de objecten vaak zijn vervaardigd uit Romeinse 

spolia spreekt ook voor een vroege datering.161 Vondstmeldingen met een Romeinse 

achtergrond zijn bekend uit Rijswijk (Z.H.) ‘De Bult’ en vooral uit het Wijchense meer of 

in de buurt van die plek.162 

Overige natuurstenen gebruiksvoorwerpen
De overige stenen gebruiksvoorwerpen betreffen allemaal unieke voorwerpen op de 

onderzoekslocatie. Hieronder volgt puntsgewijs een beschrijving van de gesteenten, 

omvang en belangrijke uiterlijke kenmerken:

Polijststeen (vnr. 115); het betreft een kleine afgeronde zandsteen waarvan de omvang: 

50 x 35 x 15 mm bedraagt (vnr. 1). In doorsnede is de steen lensvormig. Aan weerszijden 

is de steen verkleurd, waarbij op de overgang tussen het onbewerkt en bewerkt 

oppervlak een lichte polijstglans waarneembaar is. Omvang en bewerking doen 

vermoeden dat de steen is gebruikt om bijvoorbeeld het oppervlak van aardewerk mee 

te polijsten. 

Wrijfsteen (vnr. 113); een gebroken kwartsitische zandsteen bevat een door 

mechanische verwering, donkergekleurd oppervlak (vnr. 2). Als gevolg van wrijving 

is het vlak geglad. De steen is door secundaire verbranding (grillig) gebroken en 

daarnaast is een deel van de steen afgebroken. Verder bevat de steen donkere vlekken, 

die vermoedelijk ontstaan zijn na contact met vuur. Het formaat bedraagt 100 x 40 x 

>35 mm.  

Slijpblok (vnr. 129); het slijpblok is vervaardigd uit een glimmerhoudende, fijnkorrelige, 

rode (bont)zandsteen (vnr. 3). Het oppervlak is concaaf uitgesleten en verder zijn 

slijpkrassen achtergebleven na gebruik. Het slijpblok bevat aanwijzingen voor 

secundaire brand. Dit valt op te maken uit de grillige breukoppervlakken en voorts is 

de steen op een deel van de breuk donker verkleurd (vuil). In doorsnede is het blok 

trapeziumvormig. De omvang van het blok bedraagt: >110 x >120 x 50 mm.

Wetsteen (vnr. 147); een fijnkorrelige groengrijze afgeronde zandsteen (vnr. 4). De 

in omvang grote wetsteen is handzaam en gaaf. Hoewel afgerond lijkt de wetsteen 

enigszins blokvormig te zijn bewerkt, waardoor de steen in doorsnede blokvormig is. 

Op twee punten is de steen merkbaar bewerkt. Het gaat daarbij om een wigvormig 

bijgeslepen uiteinde en verder is één van de langwerpige vlakken licht concaaf 

uitgehold. Geen van de oppervlakken bevat slijpkrassen. De omvang van de wetsteen 

bedraagt: 130 x 40 x 25 mm. 

Netverzwaarder (vnr. 179); een conisch bekapt blok Römertufsteen (vnr. 5). Het blok 

is lichtgrijs tot beige van kleur. De steen is hoogstwaarschijnlijk primair als bouwblok 

gebruikt in de Romeinse tijd. Alle originele vlakken zijn verwijderd en op het blok 

tuf zijn geen mortelsporen aangetroffen. Centraal bovenin is het blok doorboord 

(acuut verticaal). Opvallend is dat één van de doorboorde oppervlakken twee puntige 

indrukken bevat. Vermoedelijk gaat het daarbij om misslag, waarbij is gewerkt met 

N=6); Kerk-Avezaath: Kars 2000, 155-156 (type II, N=10); Alphen aan den Rijn: Kars 1982, 157 
(type I en II, N=35); Grinsven & Dijkstra 2006.

161  Spolium is direct afkomstig uit het latijn en betekend letterlijk: ‘buit, roof, van de vijand 
afgenomen’. Herbruik van afgedankte bouwmaterialen, veelal gaat het daarbij om historische 
of antieke resten (beschrijving deels overgenomen uit: https://nl.wikipedia.org/wiki/Spolia, 
geraadpleegd op: 2019-04-14). 

162  Rijswijk: Bloemers 1978 (N=1, foutief omschreven als weefgewicht); Wijchen: Willems 1981, 
197; Seinen 2011, 18-20 (type I en II, aantal voorwerpen uit tufsteen worden niet afzonderlijk 
gegeven). De beschrijving van typen en vormen (Kars) zijn in de publicatie waarschijnlijk ver-
keerd gebruikt; Heirbaut & Van Enckevort 2011, 166, fig. 11.8.1.4, 117 (de afgebeelde netver-
zwaarder is een combinatie van type I en II).
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een puntig metalen voorwerp (mogelijk spitsvlecht of puntijzer).163 In doorsnede is 

de opening trapeziumvormig, wat eerder wijst op uitholling in plaats van doorboring. 

Een vergelijkbare ontdekking is door Melkert beschreven na onderzoek van een blok 

tufsteen gevonden te Oegstgeest-Nieuw Rhijngeest.164

Verbranding/verhitting
In totaal bevatten 17 fragmenten natuursteen kenmerken die wijzen op verbranding. 

Zo zijn deze stenen grillig en/of scherp gebroken, bevat de patina craquelé, zijn 

de oppervlaktes en/of breuken, respectievelijk verkleurd dan wel beroet. Een 

tweetal artefacten is waarschijnlijk beschadigd door vuur. Het gaat daarbij om het 

slijpblok (vnr. 129, vnr. 3) en de wrijfsteen (vnr. 113, vnr. 2). Daarnaast bevatten zes 

gefragmenteerde bouwstenen (vnrs. 109, 144, 145 en 166) sporen die wijzen op 

verbranding. 

In zijn proefschrift geeft Dijkstra twee verklaringen voor de brandsporen. Zo zijn 

de stenen mogelijk verwerkt in haardplaatsen of gebruikt als kooksteen.165 Melkert 

geeft aan dat de verbrande stenen een aanwijzing kunnen zijn voor bijvoorbeeld 

ertsverwerking.166   

8.3.2 Ruimtelijke spreiding

Van de verzamelde natuurstenen is veruit het grootste aandeel (N=81, 15 kg) afkomstig 

uit de vulling van kuilen (N=17). In aantal een veel kleiner deel van de gesteenten (N=17, 

14,5 kg) is afkomstig uit de vulling van waterputten (N=5). Een vergelijkbaar resultaat 

is eerder geconstateerd tijdens de opgraving te Oegstgeest-Nieuw Rhijngeest.167 Drie 

brokken van dezelfde afgeronde kalksteen (vnr. 224) zijn verzameld uit een laag (spoor 

5030, ter hoogte van put 13) en één brokje grauwacke is afkomstig uit de vulling van 

een geul (spoor 221). Overigens is geen van de verzamelde natuurstenen gevonden in 

sporen die onderdeel uitmaken van een structuur.

De wrijfsteen (spoor 103), polijststeen (spoor 114), slijpblok (spoor 123) en de wetsteen 

(spoor 138) zijn allemaal aangetroffen in verschillende kuilen. Van de vondsten 

liggen de eerste twee en de laatste twee op relatief korte afstand van elkaar in 

hetzelfde gebied. De netverzwaarder is verzameld uit de nazak van een waterput 

(spoor 194). Alle maalstenen zijn als depositie gevonden in kuilen. 15 fragmenten zijn 

geconcentreerd gevonden in dezelfde vulling 1 van kuil spoor 162 (vnr. 137 en 138). 

Hoogstwaarschijnlijk gaat het om delen van dezelfde maalsteen, waardoor het aantal 

‘lopers’ terug kan worden gebracht tot twee. 

Kuilen
Zoals gesteld is het grootste deel van de natuurstenen aangetroffen in de vulling van 

verschillende kuilen. De assemblages uit drie kuilen zijn als volgt samengesteld:

· De grootste concentratie natuursteen is gevonden in kuil spoor 139. Het gaat 

daarbij om de restanten van twee bekapte blokken tufsteen. Op één van de 

blokken (vnr. 153) zijn resten Romeinse vloerbeton (opus signinum) waargenomen. 

De overige stenen bevatten geen kenmerken maar het gaat daarbij mogelijk wel 

om afgedankt bouwmateriaal.

· In de naastgelegen kuil spoor 138 is een grote wetsteen gevonden (vnr. 4). 

· Uit de vulling van een kuil (spoor 162) zijn verschillende stukken maalsteen (meer 

dan 1 kg), bouwsteen (ca. 3 kg) en rolstenen (ca. 400 gram) afkomstig (N=23).

163  Janse 1998, 29-30.
164  Melkert 2011b, 89.
165  Dijkstra 2011, 309.
166  Melkert 2011b, 92.
167  Melkert 2011b, 93.
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Waterputten
In een vijftal waterputten is bijna 14,5 kg natuursteen gevonden (N=17). Het gaat 

daarbij om ongeveer twee vondsten per waterput. Tot de vondsten kunnen restanten 

van tufblokken en verbrande kwarts gerekend worden maar ook de netverzwaarder 

(vnr. 5). Deze is afkomstig uit de nazak van een waterput (spoor 194). De Bruin stelt dat 

visserij een belangrijk bestaansmiddel vormde voor de lokale gemeenschap. Hij denkt 

dat de meeste vis werd gevangen in de wateren in en rondom de nederzetting.168 

De netverzwaarder uit de waterput kan zijn stelling niet onderbouwen aangezien de 

waterput op korte afstand ligt van zowel de hoofdloop van de rivier als vertakkingen 

daarvan. Wel kan gesteld worden dat de waterput opgevuld is met makkelijk op te 

rapen zwerfmateriaal. De verzwaarder is vermoedelijk niet van ver aangevoerd, de 

Römertufsteen is immers hoogstwaarschijnlijk afbraakmateriaal gesloopt uit een 

nabijgelegen vervallen Romeinse fortificatie (8.3.3 Herkomst en aanvoer). Een andere 

opvallende vondst uit een waterput (spoor 33) vormen negen brokken beton (vnr. 

109). Het Romeinse beton is oorspronkelijk gebruikt in opgaand muurwerk, wat valt te 

herleiden uit de ingekapselde restanten Römertufsteen.

Zowel Dijkstra als De Bruin wijzen op het grote aantal kuilen en waterputten in dit 

waterrijke land.169 Een mogelijke reden voor dit grote aantal is naar hun idee het snel 

verziltende water en tegelijk de noodzaak tot het beschikbaar zijn van veel zoet water 

in verband met ambachtelijke activiteiten binnen de nederzetting. In het verlengde 

van deze opmerking kan gesteld worden dat ook de materialen aangetroffen in 

de opvulling aanwijzend zijn voor grootschalige ambachtelijke activiteiten. De 

bouwmaterialen kunnen als eindproducten worden gezien in een complex proces van 

recyclage.170  

8.3.3 Herkomst en aanvoer

Grauwacke, tufsteen, zandsteen en vesiculaire lava zijn aangevoerd vanuit de Duitsland 

of België. De gesteenten zijn daarbij afkomstig uit het Rijnmassief of de Ardennen.171 

Tufsteen en vesiculaire lava zijn op een arbeidsintensieve manier gewonnen uit groeves 

(room-and-pillar methode).172 Wat ook geldt voor de witte kalksteen die vermoedelijk 

werd gewonnen in een groeve dichtbij de oever van de Moezel in Noord-Frankrijk.173

Hoewel de aanvoer van bepaalde steensoorten (tijdelijk) eindigt in de laat-Romeinse 

tijd, blijft de handel in andere grondstoffen voortbestaan.174 Het gaat daarbij om 

vesiculaire lava en (bont)zandsteen (wetsteen en slijpblok, vnr. 3 en 4). De situatie 

rondom de aanvoer van de bouwmaterialen ligt iets anders. Tufsteen en grauwacke 

worden waarschijnlijk niet meer aangevoerd vanaf de groeves.175 Deze materialen zijn 

echter lokaal wel voorhanden middels steenbouw uit de Romeinse tijd. De vervallen 

fortificaties veranderen in groeves waaruit gemakkelijk secundair bouwmateriaal 

168  De Bruin 2018, 22-23.
169  Dijkstra 2011, 138-139; De Bruin 2018, 21.
170  Clerbaut & Komen 2016, 294, figuur 10.13.
171  Dijkstra 2011, 309.
172  Röder 1958; Kars 1983, 114; Hörter 1994; Schäfer 2000, 97-101; Mangartz 2008, bijlage 2; 

Vanderhoeven 2017, 89.; over de winning van grauwacke wordt verschillend gedacht. Enerzijds 
wordt gedacht aan winning uit groeves (Van Enckevort 2012, 270; Dreesen & Vanderhoeven 
2017, 89), de afgeronde vorm geeft anderzijds ruimte voor het idee dat gesteente direct vanaf 
de oever is opgeraapt voor gebruik elders (mondelinge mededeling G. Gazenbeek).  

173 Panhuysen 1996, 95-96; Dreesen & Vanderhoeven 2017, 89-90; Slinger, Janse & Berends 1980, 
11.

174  Mangartz 2008, 122-127; Dijkstra 2011, 309.
175  De aanvoer van grauwacke eindigt vermoedelijk in de 2e eeuw n. Chr. (Van Enckevort 2012, 

273, 274). Het netwerk rondom de aanvoer van tufsteen stort in rond de jaren 450-460 n. Chr. 
(Schäfer 2000, 95). 
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kan worden gewonnen voor secundair gebruik. Voor Oegstgeest kan daarbij gedacht 

worden aan de castella van Valkenburg (Praetorium Agrippinae) of Leiden Roomburg 

(Matilo).176 Aangezien natuursteen als grondstof vrijwel niet aanwezig is in de 

Nederlandse bodem worden na de Romeinse tijd op vele plekken in het voormalige 

Romeinse rijk, ten zuiden van de grote rivieren, gebouwen ontmanteld voor 

hergebruik.177

8.3.4 Conclusie

Het assemblage gesteenten gevonden op de onderzoekslocatie is enerzijds indicatief 

voor het dagelijks leven binnen de nederzetting, waarbij maalstenen werden gebruikt 

om voedsel te verwerken. Voor ambachtelijke activiteiten zijn anderzijds ook de nodige 

aanwijzingen gevonden maar deze zijn allemaal als indirect te interpreteren. Het gaat 

daarbij om slijp-, wrijf- en polijstgereedschappen, een netverzwaarder en verbrande 

dan wel verhitte stenen.  De verbrande dan wel verhitte stenen kunnen zowel gebruikt 

zijn voor ambachtelijke als huishoudelijke activiteiten. Het paardentuig, de oesdop 

vormt een aanwijzing voor transport. Veel van de materialen zijn echter vermoedelijk 

na gebruik als zwerfafval gedeponeerd in één van de vele kuilen of waterputten.

Zowel Dijkstra178 als De Bruijn179 stellen dat het grote aantal kuilen en waterputten te 

maken heeft met de vraag naar zoet water voor ambachtelijke activiteit. In aanvulling 

op die stelling kan gesteld worden dat de verzameling steen uit de kuilen op zichzelf 

een aanwijzing vormt voor ambachtelijke activiteit. Deze gesteenten zijn waarschijnlijk 

in de nabijgelegen Romeinse ‘groeves’ gewonnen en vervolgens lokaal herbewerkt 

voor hernieuwd gebruik. De overgebleven restanten zijn vervolgens vermoedelijk 

dankbaar gebruikt om de vele open gaten in het landschap, kuilen en waterputten, 

mee op te vullen. 

8.4 Metaal en metaalslak

M. Dijkstra

M. Stolk

Tijdens het onderzoek RijnlandRoute, aansluiting Leiden-West (RAW1704) is een 

bescheiden hoeveelheid van tien metalen voorwerpen en acht slakken gevonden. Deze 

zijn gedetermineerd om te achterhalen wat voor soort voorwerpen het betreft, wat 

de datering daarvan is, en of er aanwijzingen zijn voor ambachtelijke werkzaamheden 

ter plaatse. De metaalvondsten zijn gedetermineerd en geanalyseerd door M. 

Dijkstra en het slakmateriaal door M. Stolk. Het metaal is gerangschikt per periode en 

gebruikscategorie. 

8.4.1 Metaal

Er zijn 10 metalen voorwerpen aangetroffen bij de opgraving. Hiervan zijn er twee 

stuks afkomstig uit de stort, één uit een geulcontext, één uit de recent daterende 

ophogingslaag en de overige zes vondsten zijn afkomstig uit de vroegmiddeleeuwse 

bewoningssporen. Dit zijn allen kuilen (Tabel 31).

176  Knippenberg 2006, 93; Melkert 2011b, 93; Van Enckevort & Hendriks & Nicasie 2017, 127.
177  Clerbaut & Komen 2016, 260.
178  Dijkstra 2011.
179  De Bruin 2018, 21.
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Spoor Spooraard Put Struct. Cat. Vnr. V.sub N Gewicht 
(g)

Object Datering 
n. Chr.

0 stort 5 MCU 79 1 1 10 ringfibula 250-550

0 stort 12 MCU 238 1 1 6 munt 1-400

68 kuil VME 6 MFE 84 1 1 10 spijker 500-700

103 kuil VME 10 MFE 92 1 1 9,2 spijker 500-700

116 kuil VME 10 MPB 93 1 1 9,6 schroot/
lakenlood?

XXXX?

116 kuil VME 10 MFE 95 1 1 31,8 strook 500-700

116 kuil VME 10 MFE 96 1 1 15,2 spijker 500-700

116 kuil VME 10 MFE 96 2 1 15,3 beslag 500-700

122 geul 7 6 MCU 128 1 1 6 sierspeld 500-700

5005 laag ophoging 1 MCU 2 1 1 9 kledinghaak 1500-1650

Constructiemateriaal
Uit enkele kuilen van de Merovingische nederzetting zijn fragmenten van spijkers en 

een stuk beslag afkomstig die te maken hebben met houten constructies in gebouwen 

of meubels (Tabel 32). Op basis van de röntgenfoto’s hebben de spijkers V84 en 92 een 

halfronde kop en V96.1 een ronde, platte kop. V96.1 bestaat uit een fragment van een 

schacht met daaromheen een (hoekig) ringfragment. Wellicht is dit het uiteinde van 

een stuk beslag geweest.

Groep Functie Object Onderdeel Cat. Vnr. Vsub N Lengte
(mm)

Breedte
(mm)

gebouw construct spijker kop+
schacht

MFE 84 1 1 26 15

gebouw construct spijker kop+
schacht

MFE 92 1 1 36 16

gebouw construct spijker kop+
schacht

MFE 96 1 1 37 25

gebouw construct beslag schacht+
ring

MFE 96 2 1 49 24

Kleding
Er zijn twee stuks metaal aangetroffen die gebruikt zijn bij kleding. Het gaat om een 

fibula en een gedeelte van een sierspeld. 

Fibula
In de stort van werkput 5 is een vroegmiddeleeuwse mantelspeld (fibula) gevonden 

(vnr. 79). Het betreft een compleet, laat type ringfibula uitgevoerd in een koperlegering 

met een buitendiameter van 43,4 mm (zie Tabel 33 en Figuur 8.18). De fibula was ten 

tijde van de determinatie nog niet schoongemaakt. Daardoor kan niet bepaald worden 

of sprake is van zijwaarts opgerolde uiteinden of verhoogde, platgeslagen uiteinden. 

Late ringfibulae vallen in de typologie Heeren & Van der Feijst onder type 70. De 

begindatering van deze groep is te plaatsen in de tweede helft van de 3e eeuw. Over 

de einddatering bestaat nog onvoldoende duidelijkheid. Exemplaren met verhoogde 

Tabel 31 
Overzicht van alle metaalvondsten op spoor-
nummer gerangschikt.

Tabel 32 
De beschreven vroegmiddeleeuwse metaal-
vondsten behorende tot de constructiema-
terialen.

Figuur 8.18 
Voor- en achterzijde van de late ringfibula 
voorafgaand aan de conservering. Schaal 1:1 
(Foto’s Restaura).
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uiteinden lijken te dateren tot circa 400. Twee fibulae met opgerolde uiteinden 

komen in het grafveld van Rhenen nog voor in graven uit de 5e en mogelijk zelfs de 

6e eeuw, maar dan uitgevoerd in ijzer.180 De verspreiding van late ringfibulae loopt 

van de Donau tot in Engeland. In Nederland concentreren de vondsten zich langs de 

limes, zowel in het centrale rivierengebied als de kuststrook tussen Maas en Oude 

Rijn. Vermoed wordt dan ook een samenhang van dit type het met Romeinse leger 

(of administratie).181 Een vondst van een late ringfibula uit de directe nabijheid van 

Oegstgeest is gedaan in Katwijk-Zanderij. Dit exemplaar in een koperlegering had 

opgerolde uiteinden en was licht ovaal van vorm (38x39,5 mm).182

Door de vondst op de stort is niet duidelijk of de late ringfibula samenhangt met 

de vroegmiddeleeuwse nederzettingsporen. Als dat zo was, dan zou de fibula een 

late representant moeten zijn uit circa 500, de beginperiode van de Merovingische 

bewoning in Oegstgeest.183 De mogelijkheid blijft echter bestaan dat het gaat om een 

ouder, laat-Romeins exemplaar.

Groep Functie Object Cat. Vnr. Vsub N Lengte
(mm)

Diam.
(mm)

lichaam kleding ringfibula MCU 79 1 1 43

lichaam kleding sierspeld MCU 128 1 1 40 4

Sierspeld
Uit geulstructuur 6 in werkput 7 is een klein staaffragment in een koperlegering 

afkomstig, met aan één zijde de aanzet naar een rond/ovaal oog (Figuur 8.19). Op basis 

van de grote, vorm en het gegeven dat het oog gegoten is, hebben we waarschijnlijk 

te maken met een fragment van een grote sierspeld met oog.184 Directe parallellen zijn 

bekend uit Domburg.185 Bronzen sierspelden (met verschillende uiteinden) zijn vooral 

bekend uit de Karolingische tijd, maar komen ook al in de Merovingische periode 

voor. Uit vondsten in Merovingische vrouwengraven, waar ze zowel enkelvoudig en 

als paar op de borst voorkomen, is duidelijk dat deze sierspelden dezelfde functie 

konden hebben als fibulae. Wellicht waren de spelden met een oog onderdeel van 

een paar, dat verbonden was door een ketting. Deze draagwijze is geïnspireerd op de 

Byzantijnse hofmode.186 De sierspelden kunnen ook zijn gedragen in het haar en/of 

een hoofddoek.187

Handel en nijverheid
Er is één munt aangetroffen die binnen deze categorie valt. 

Munt
Op de stort van werkput 12 is een Romeinse bronzen munt gevonden (Figuur 8.20). De 

munt is sterk aangetast door de tand des tijds. 

De precieze vondstcontext van de munt is niet bekend aangezien het een stortvondst 

betreft. Misschien komt hij uit de vulling van de geul in werkput 5. Een relatie met de 

Merovingische nederzetting is echter niet uit te sluiten; Romeinse bronzen munten 

180  Heeren/Van der Feijst 2017, 185-186; Wagner/Ypey 2012, graf 712 en 818.
181  Heeren/Van der Feijst 2017, 186.
182  Knol 2008, 302 (KATK 96 130).
183  De Bruin 2013, 311.
184  Een determinatie als uiteinde van een sleutel of staafketting van een ‘chatelaine’ (Stan-

gengliederketten) is daarom onwaarschijnlijk, vgl. bijvoorbeeld Siegmund 1998, Kaarst, graf 
13.3 (Taf. 96).

185  Capelle 1976, nr. 142, 149, 170, 173 en 175.
186  Hilgner 2016.
187  Dijkstra 2016, 236.

Figuur 8.19 
Een staafje met de aanzet van een oog, 
waarschijnlijk van een sierspeld. Schaal 1:1 
(foto Restaura).

Tabel 33 
De beschreven vroegmiddeleeuwse metaal-
vondsten behorende tot de kledij.

Figuur 8.20 
Voor- en achterzijde van een Romeinse 
bronzen munt. Schaal 1:1 (foto’s Restaura).
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waren namelijk nog in omloop tot in de vroege middeleeuwen, hetzij als kleingeld, 

hetzij als grondstof voor bronzen voorwerpen.188 

Groep Functie Object Type Cat. Vnr. Vsub. N Diam.
(mm)

Nijverheid/handel betaal munt ??? MCU 238 1 1 18

Overig
Er zijn drie stuks metaal aangetroffen die onder geen van de voorgaande categorieën 

is te scharen. Het gaat om een kledinghaak, een fragment schroot en een strook ijzer. 

Deze zullen hier worden besproken.

Groep Functie Object Cat. Vnr. Vsub. N Lengte
(mm)

Breedte
(mm)

Diam.
(mm)

overig indet kledinghaak MCU 2 1 1 33,5 19,5 19/19,5

overig indet schroot? MPB 93 1 1 23 19

overig indet strook MFE 95 1 1 46 15

Kledinghaak
Vondstnummer 2 is gevonden in de stort, maar kon gekoppeld worden aan een 

ophogingslaag. Het betreft een kleine, gegoten kledinghaak in een koperlegering. 

Deze bestaat uit een holle ronde vorm met een diameter van 19 tot 19,5 mm, die 

aan één zijde is voorzien van een haakje. Aan de achterkant zitten twee afgebroken 

bevestigingspunten: één in de binnenzijde van de holle vorm en één op de overgang 

naar de haak. Aan de binnenzijde links lijken zelfs nog textielresten aanwezig. 

Kledinghaken werden al gebruik in de vroege middeleeuwen, maar de vorm en 

vondstcontext wijst op een begindatering na 1500. Kledinghaken werden tot circa 1650 

gebruikt.189

Schroot
Vondstnummer 93 bestaat uit een dubbelgevouwen, deels afgebroken plaatje in een 

loodlegering. Gesuggereerd is dat het een lakenloodje betreft, maar de beschikbare 

foto van voor de behandeling wijst hier niet direct op. Bovendien is het afkomstig 

uit een vroegmiddeleeuwse kuil behorende bij de nederzetting. Mogelijk betreft het 

afgedankt bewerkingsafval.

Strook
Vondstnummer 95 betreft een zogenaamde ‘strook’. Stroken zijn een relatief 

dun en smal stuk metaal, waarvan niet duidelijk is of het een voorwerp, beslag, 

bewerkingsafval of een halffabricaat is. De datering is dan ook niet te achterhalen.

Ruimtelijke spreiding binnen de Merovingische nederzetting
De metaalvondsten zijn met name aangetroffen in afvalkuilen. In de ruimtelijke 

spreiding is geen sprake van een duidelijke concentratie; het bevindt zich verspreid 

over de verschillende kuilenclusters binnen de nederzetting. Het fragment van 

de sierspeld is afkomstig uit de geulvulling van geul 6. Van deze geul/laagte is het 

vermoeden dat deze dateert na de bewoning. Dit komt overeen met de laat in de 

Merovingische, vroeg in de Karolingische periode datering van de speld. 

188  Dijkstra 2011, 77.
189 

Tabel 34 
De beschreven vroegmiddeleeuwse metaal-
vondsten uit de groep handel en nijverheid.

Tabel 35 
De beschreven vroegmiddeleeuwse metaal-
vondsten uit de groep overig.
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Datering en karakter van de metaalvondsten
In principe past de datering van de metaalvondsten binnen de datering van de 

overige materiaalgroepen van de opgraving RijnlandRoute, aansluiting Leiden-West. 

De datering van het dichtst bij de huidige opgraving gelegen deel van de 

nederzettingssporen van Oegstgeest-Nieuw Rhijngeest – is vooralsnog gesteld op 

de 7e-begin 8e eeuw.190 De datering van de hierboven besproken late ringfibula sluit 

echter meer aan bij de gestelde begindatering in de late 5e of vroege 6e eeuw van het 

overige deel van Nieuw Rhijngeest. Maar in theorie kan de fibula – een stortvondst – 

afkomstig zijn uit een iets oudere laag. Hetzelfde geldt voor de Romeinse munt.

Ook het karakter van de vondsten past bij datgene wat in een Merovingische 

nederzettingscontext in het Oude Rijngebied verwacht kan worden. De 

metaalbewerking van brons en lood is ook in het al opgegraven deel van de 

nederzetting Nieuw Rhijngeest vastgesteld.191 Bij het huidige onderzoek van de 

RijnlandRoute, aansluiting Leiden-West zijn weliswaar geen vroegmiddeleeuwse 

munten gevonden, maar wel in 1990-1991 langs het wegcunet pad ter hoogte van de 

nieuwe afslag naar Valkenburg (waarschijnlijk gelegen direct ten zuiden van werkput 

9). Detectorzoekers vonden toen een Frankische denarius (circa 700, type Belfort 6685) 

en een Friese sceatta van het continentaal runentype (circa 700, BMC type 2c) en van 

het stekelvarken/ standaardtype (circa 720, BMC type 4-5), beide dateerbaar rond 

700.192

8.4.2 Metaalslak

Spoor Spoor 
aard

Put Struct. Vnr. Vsub. Aantal  Gewicht 
(g)

Type Beschrijving

1 kuil VME 1 101 1 1 4 smeedslak roestig uiterlijk, deels 
magnetisch

1 kuil VME 1 101 2 2 20 haardwand versinterde leem, 
afgeronde zijde, deels 
magnetisch

93 water-
putVME

8 2 122 1 1 73,5 smeed-
haard-slak

sterk verhitte, ver-
glaasde slak en leem, 
paarsgrijs, deels mag-
netisch

113 kuil VME 10 98 1 1 11,6 smeedslak compact, roestig, sterk 
magnetisch

122 geul 7 6 132 1 1 35,1 smeedslak compact, grillig, roes-
tig, volledig en sterk 
magnetisch

123 kuil VME 7 129 1 1 2,8 sintel lichtgrijs, licht poreus 
versinterd, niet mag-
netisch

133 geul 7 7 164 1 1 12,9 smeedslak compact, roestig, sterk 
magnetisch

Soort slakken
Er zijn acht fragmenten slakmateriaal aangetroffen bij de opgraving. Onder 

de vondsten bevinden zich vier smeedslakken, een smeedhaardslak, twee 

haardwandfragmenten en een sintel (Tabel 36). Smeedslakken ontstaan in de 

smeedhaard en/of direct bij het smeedproces en zijn veelal (deels) magnetisch 

of roestig van uiterlijk. Een smeedhaardslak is meestal planoconvex van vorm. 

Dergelijke slakken ontstaan in het heetste gedeelte van de smeedhaard, waarbij al 

dan niet nog resten van de haard herkenbaar zijn in de vorm van verbrande leem. De 

haardwandfragmenten bestaan uit versinterde leem, die onderdeel uitmaakten van de 

190  De Bruin 2013, 311.
191  Dijkstra 2011, 166.
192  Hessing 1992a, 382; 1992b.

Tabel 36 
Overzicht van de metaalslakken op spoor-
nummer. 
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constructie bij een verhittingsplaats. Deze constructie bestond meestal uit een rondom 

de haard lopende lemen rand. Sintels ontstaan bij extreme verhitting, zonder dat op 

het oog achterhaald kan worden bij welke activiteit deze ontstaan is. Sintels kunnen 

dus ook het resultaat zijn van verbranding die niet gerelateerd is aan metaalbewerking.

Op basis van de slakvondsten kan gesteld worden dat er in elk geval smeedactiviteiten 

zullen hebben plaatsgevonden. Van vondsten met betrekking tot metaalwinning, in 

de vorm van ijzererts en productie- of vloeislakken, is geen sprake. Gezien de relatief 

kleine hoeveelheid slakmateriaal, zowel qua aantal als qua gewicht, verspreid over 

de verschillende werkputten en sporen, is het lastig om concrete uitspraken te doen 

over de schaal van eventuele smeedactiviteiten. Het is echter het meest aannemelijk 

dat het hier om kleinschalige smeedactiviteiten gaat waarbij artefacten gesmeed of 

gerepareerd werden. Van echte productie van metaal of uitsmeden van ruw ijzer lijkt 

geen sprake te zijn geweest.

Dit beeld van smeedactiviteit sluit aan bij dat van een kleine noodopgraving in het 

wegcunet van het fietspad in 1991 in de westelijke oksel van de A44 (waarschijnlijk 

gelegen direct ten zuiden van werkput 9). Daarbij werden enkele sporen vastgesteld, 

waaronder een afvalkuil met tien metaalslakken. Deze werden benoemd als 

‘ovenresten, afkomstig van een ijzersmederij’.193 Over de metaalslakken van het ten 

noordwesten van de opgraving gelegen nederzettingsterrein Nieuw Rhijngeest Zuid, 

opgegraven tussen 2004 en 2014, is vooralsnog onvoldoende informatie beschikbaar.

Ruimtelijke spreiding binnen de Merovingische nederzetting
Het weinige slakmateriaal van de opgraving RijnlandRoute, aansluiting Leiden-West 

is met name aangetroffen in afvalkuilen, maar ook in de nazak van een waterput 

en in geulvullingen. In de ruimtelijke spreiding is geen sprake van een duidelijke 

concentratie; het bevindt zich verspreid over de verschillende kuilenclusters binnen 

de nederzetting. Waar op het erf werd gesmeed is dus niet te zeggen, daarvoor is het 

materiaal te verspreid geraakt in een secundaire context. Slakafval werd doorgaans 

buiten de smederij in kuilen of depressies gegooid ter opvulling of verharding.194  

8.5 Dierlijk bot

K. Esser/ J. van Dijk

8.5.1 Conservering en fragmentatie

In deze paragraaf worden de conservering en fragmentatie van het materiaal in zijn 

algemeenheid besproken, waarna een specifiekere resultatenbeschrijving per periode 

wordt gegeven.

Om inzicht te krijgen in de conservering van het materiaal staan de broosheidklassen 

en verweringsstadia van Huisman et al. tegen elkaar uitgezet in Tabel 37. Bijna al het 

dierlijk botmateriaal bestaat uit sterke, complete bot(fragmen)ten (broosheidklasse 

1). Een kleiner deel is fragiel maar compleet (klasse 2) en slechts één bot is deels uit 

elkaar gevallen (klasse 3). Verder vallen de botten voornamelijk in de lagere stadia van 

verwering (0-2): de meeste botten vertonen geen sporen van verwering (stadium 0), 

of ze hebben dunne barstjes in de buitenste lagen (stadium 1) of er beginnen kleine 

193  Hessing 1992b, 106.
194  De Rijk 2015, 160 en verwijzing aldaar.
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stukjes af te splinteren (stadium 2). Een paar botten hebben een ruwe verweerde 

stukken op het oppervlakte (stadium 3). Dat de botten voornamelijk in de lagere 

categorieën van zowel de broosheid als de verwering vallen geeft aan dat het 

botmateriaal goed tot, in enkele gevallen, matig geconserveerd is.

Broosheidklasse 0 1 2 3 4 5 Totaal

1 993 80 80 16 - - 1169

2 5 1 21 8 - - 35

3 - 1 - - - - 1

4 - - - - - - -

Totaal 998 82 101 24 - - 1205

 
De fragmentatie van skeletelementen van zoogdieren wordt beïnvloed door de 

conservering en andere post-depositionele processen, maar ook door wat er direct na 

de dood met de dieren is gebeurd. Zo zijn de resten van geconsumeerde dieren vaak in 

kleine stukjes gehakt tijdens de verwerking tot voedsel (en dus sterk gefragmenteerd), 

terwijl er van dieren die niet geconsumeerd zijn vaker (bijna) volledige skeletelementen 

worden teruggevonden. Dit verschil in fragmentatie is mooi terug te zien bij de 

onderzochte resten (Tabel 38). Het vroegmiddeleeuwse materiaal is over het algemeen 

sterk gefragmenteerd en bevat waarschijnlijk voornamelijk voedsel- en slachtafval. 

Het materiaal uit de middeleeuwen betreft enkel de resten van een begraven rund; 

de meeste skeletelementen van dit dier zijn (bijna) niet gefragmenteerd. Het kleinere 

deel dat wel sterk gefragmenteerd is (<10%) betreft botsplinters waarvan niet meer te 

achterhalen valt van welke elementen zij afgebroken zijn.

VME ME Totaal

Fragmentatie als percentage heel bot % N % N % N %

0-10 463 46 30 29 493 44

10-25 253 25 6 6 259 23

25-50 133 13 - - 133 12

50-75 53 5 - - 53 5

75-100 61 6 65 63 126 11

100 46 5 2 2 48 4

Subtotaal 1009 100 103 100 1112 100

Losse gebitselementen 28 3 0 0 28 2

Totaal 1037 100 103 100 1140 100

De verhouding tussen losse gebitselementen en overige skeletelementen staat in 

verband met de conservering van het materiaal. Gebitselementen hebben een andere 

structuur dan bot en blijven hierdoor vaak beter en langer bewaard, waardoor slecht 

geconserveerd materiaal relatief veel losse gebitselementen bevat. Het kleine aandeel 

van losse gebitselementen in deze assemblage ondersteunt de hierboven gegeven 

veronderstelling dat het materiaal goed, tot in enkele gevallen matig, is geconserveerd.

8.5.2 Vroege middeleeuwen

Het meeste materiaal (1102 elementen) dateert op basis van de spoorcontext in de 

vroege middeleeuwen. Het betreft resten van zoogdieren, vogels, vissen en één 

schelpklep van een weekdier. Een overzicht van de aangetroffen soorten is te vinden 

in Tabel 39. Van een deel van de elementen kan met zekerheid gesteld worden dat 

zij van hetzelfde individu zijn. Deze skeletelementen horen bij elkaar. Om eventuele 

vertekening door deze associaties tegen te gaan is de onderlinge verhoudingen tussen 

de zoogdierdiersoorten berekend op het aantal exemplaren waarbij geassocieerde 

skeletelementen als één exemplaar geteld zijn (‘n exemplaar’ en ‘% exemplaar’). 

Tabel 37 
Conservering: de broosheid van de skelet-
elementen uitgezet tegen het verweringssta-
dium.

Tabel 38 
Fragmentatie van de zoogdierresten (excl. 
Losse gebitselementen) per periode gebas-
eerd op het aantal elementen (N) en het 
aandeel losse gebitselementen tussen het 
materiaal. 
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De complete klep is van een stroommossel. Dit is een lid van de familie van 

zoetwatermosselen die vroeger algemeen in rivieren voorkwamen. De visresten zijn 

allemaal afkomstig uit waterputten en niet uit andere spoortypen. Verder zijn er geen 

verschillen herkenbaar in het voorkomen van soorten of skeletelementen tussen de 

verschillende types contexten (bijlage 10).

Soort N % N exemplaar % Exemplaar Taxonomische naam

Rund 387 37 383 78 Bos taurus

Schaap 8 1 4 1 Ovis aries

Schaap/geit 32 3 32 6 Ovis aries / Capra hircus

Varken 60 6 59 12 Sus domesticus

Paard 12 1 12 2 Equus caballus

Kat 1 0 1 0 Felis catus

Edelhert 3 0 3 1 Cervus elaphus

Hertachtigen 1 0 1 - -

Grote zoogdieren 279 27 279 - -

Middelgrote zoogdieren 43 4 43 - -

Zoogdieren 210 20 210 - -

Subtotaal zoogdieren 1036 100 1027 100 -

Kip 5 - 5 - Gallus domesticus

Tamme gans 5 - 4 - Anser domesticus

Kleine rietgans 6 - 6 - Anser brachyrhynchus

Ganzen 2 - 2 - Anser sp. / Branta sp.

Grote vogels 3 - 3 - -

Subtotaal vogels 21 - 20 - -

Karperachtigen 4 - 4 - Cyprinidae

Snoek 1 - 1 - Esox lucius

Zalmen 1 - 1 - Salmonidae

Baars 2 - 2 - Perca fluviatilis

Scholachtigen 18 - 18 - Pleuronectidae

Vissen 19 - 19 - -

Subtotaal vissen 45 - 45 - -

Stroommossels 1 - 1 - Unionidae

Subtotaal mollusken 1 - 1 - -

Totaal 1103 - 1093 - -

Zoogdieren
Van de op soort gebrachte zoogdierresten zijn de meeste elementen afkomstig van 

runderen (78%), gevolgd door varken (12%) en schaap(/geit) (7%). Ook zijn er enkele 

elementen van paard en edelhert en is er één element van een kat gevonden. Een 

gedetailleerde lijst met skeletelementen per diersoort is te vinden in bijlage 10.2. De 

ribben zijn niet op soort gebracht, maar wel verdeeld op diergrootte en zijn dus onder 

deze categorieën te vinden. De data over de leeftijden van de verschillende diersoorten 

bevinden zich in bijlage 10.3 en de berekende schofthoogtes van rund en schaap in 

bijlage 10.4.

In totaal zijn 167 botmodificaties waargenomen op de zoogdierresten (Tabel 40). Ca. 

4% van het materiaal bevat sporen van brand, met name van verbranding op hoge 

temperatuur. Verder vertoont ca. 7% snij- en/of haksporen. Deze zijn waarneembaar 

op resten van alle zoogdiersoorten met uitzondering van de kat. Een element van 

edelhert bevat een zaagspoor. Ongeveer 5% van de elementen is aangevreten. In acht 

van de gevallen zijn deze sporen herkend als vraat van honden. In de andere gevallen 

is onduidelijk welke diersoort de sporen veroorzaakt heeft, maar de botten zijn niet 

aangevreten door kleine knaagdieren.

Tabel 39 
Soortenlijst van het materiaal uit de vroege 
middeleeuwen. Per soort is ook het aantal 
exemplaren weergegeven waarbij geasso-
cieerde resten als één zijn geteld en alleen op 
soort gebrachte zoogdierresten zijn meeger-
ekend. 
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Rund
Van runderen zijn skeletelementen uit alle lichaamsdelen aanwezig, de verdeling van 

deze elementen over de lichaamsdelen is bijna gelijkmatig (Figuur 8.21). Er zijn wel 

kleine verschillen tussen het voorkomen van de verschillende skeletelementen. Zoals 

hierboven benoemd ontbreken de ribben doordat deze niet op soort gedetermineerd 

zijn. Gezien de verhouding tussen runderen en andere grote zoogdieren (paard 

en edelhert) is het is aannemelijk dat (het grootste deel van) de ribben en andere 

skeletelementen onder de noemer ‘groot zoogdier’, van runderen zijn. Verder komen 

ook de kleinere elementen zoals sesambeentjes, staartwervels en knieschijven, relatief 

weinig voor, maar deze verdwijnen door de tijd heen gemakkelijk door toedoen van 

tafonomische processen.

Op basis van de post-craniale leeftijdsgegevens is een mortaliteitsprofiel opgesteld 

(Figuur 8.22). Dit is een manier om de slachtleeftijden van de dieren weer te geven. 

Ongeveer een derde van de runderen werd op jonge leeftijd (<2 jaar) geslacht. De 

overige dieren bereikten een (jong) volwassen tot oude leeftijd; hiervan werd het 

merendeel geslacht op een leeftijd van 3-4 jaar. Er zijn niet voldoende gebitten 

aanwezig voor een mortaliteitsprofiel op basis van de slijtagestadia, maar de 

gegevens komen overeen met de post-craniale gegevens. Het aandeel kalveren in 

het post-craniale profiel valt lager uit dan bij het gebit. Er zijn waarschijnlijk meer 

dieren geslacht op zeer jonge leeftijd dan blijkt uit het post-craniale profiel. Botten 

Tabel 40 
Sporen van brand, slacht en vraat per dier-
soort, m.u.v. de artefacten. C: brand; (deels) 
gecalcineerd, K: brand; (deels) verkoold, SH: 
slacht; hakspoor, SR: slacht; schraapspoor, SS: 
slacht; snijspoor, SZ: bewerking; zaagspoor, V: 
vraat; ongedefinieerd, VH: vraat; door hond.

Figuur 8.21 
Verhouding tussen voorkomen verschil-
lende skeletelementen van rund op basis van 
Spennemann (n=387). Klasse 1: 0, klasse 2: 1-3, 
klasse 3: 4-11, klasse 4: 12-24, klasse 5; 25-43. 
Donkergrijze elementen komen het meeste 
voor. 

Brand Slacht/bewerking Vraat

Soort C K SH SR SS    SZ V   VH Totaal

Rund 1 1 35 1 4 - 23 5 74

Schaap - - 1 - - - - - 1

Schaap /Geit - 1 2 - - - 4 - 7

Varken 1 - 1 - 2 - 11 3 18

Paard - - 2 - - - 1 - 4

Edelhert - - 5 - - 1 - - 6

Grote zoogdieren 4 - 17 - 5 - 1 - 27

Middelgrote zoogdieren 1 - - - 1 - - - 2

Zoogdieren 26 2 - - - - - - 28

Totaal 33 4 63 1 12 1 40 8 167
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van erg jonge dieren zijn nog relatief kwetsbaar waardoor zij gemakkelijk (deels) 

vergaan door de tijd. Epifyse uiteinden kunnen ontbreken; zij vallen dan weg in het 

mortaliteitsprofiel. Op basis van grootte en structuur zijn 26 botjes herkend als van 

een neonataal dier en nog eens drie van een foetaal of neonataal dier. Deze laatste 

drie botten komen waarschijnlijk van dieren die voor of tijdens de geboorte overleden 

zijn. De rest is van jonge kalveren die wel ter wereld gekomen zijn, maar vroegtijdig 

overleden.

Van de runderresten zijn acht botten geschikt voor een schofthoogtebepaling. Volgens 

de beide gebruikte methodes waren de dieren tussen circa 103 en 120 cm hoog, met 

één uitbijter van ongeveer 128 cm. De dieren hadden een gemiddelde schofthoogte 

van 114-115 cm.

Twee resten van runderen hadden een pathologie. Het eerste element betreft 

een teenkoot met een smalle botwoekering (exostose) langs de rand van het 

distale gewricht. Het tweede bestaat eigenlijk uit drie elementen, namelijk een 

middenvoetsbeen en twee voetwortelbenen, die door een grote overkapping van 

de exostosen zo sterk met elkaar vergroeid zijn geraakt dat de overgangsnaad nog 

maar slecht te zien is. Het rund van wie deze voet was moet voor lange tijd met een 

poot hebben rondgelopen die het niet meer kon bewegen. Het moet veel last gehad 

hebben van de poot voordat het vergroeid was, maar na de vergroeiing was het 

waarschijnlijk relatief pijnloos. De botten bevatten vele sporen van slacht. Zo is een 

deel van de wervels in de lengte of dwars doorgehakt en vertonen de pijpbeenderen 

uit de poten vaak haksporen. Deze haksporen zijn deels ontstaan bij het opdelen van 

het skelet (doorgehakte gewrichten) en deels bij het in porties verdelen in de keuken 

(doorgehakte diafysen).

Varken
Tussen de zestig resten van varkens bevinden zich skeletelementen uit alle 

lichaamsdelen (Figuur 8.23), maar zij komen hoofdzakelijk uit de poten en kop. Dat 

er relatief weinig elementen uit de romp en voeten zijn kan simpelweg toeval zijn 

doordat er relatief weinig elementen van varkens zijn, of doordat zij eventueel in de 

groep middelgroot zoogdier zijn ingedeeld. Verder kunnen de kleine voetelementen 

door toedoen van tafonomische processen ontbreken. Een bekken en een scheenbeen 

bevatten snijsporen. Een ander bekken heeft een hakspoor op het acetabulum (het 

komgewricht waar het dijbeen mee articuleert).

Figuur 8.22 
Mortaliteitsprofiel van rund op basis van de 
epifysevergroeiingen van de post-craniale 
elementen ( n=119).
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Opvallend is het relatief grote aantal sporen van vraat op resten van varkens. 

Gemiddeld gezien bevat 7% van de op soort gebrachte zoogdierresten (excl. varken) 

sporen van vraat. Bij varkens is dit 23%. Waar dit door komt, is onduidelijk. Het kan 

betekenen dat de botten van de varkens relatief vaak aan honden werden gegeven 

om af te kluiven of dat deze botten minder snel begraven werden en dus makkelijker 

werden gevonden door dieren. Misschien hadden honden een voorkeur voor het 

afkluiven van varkensbotten. De resten vertonen geen pathologieën. Drie varkens zijn 

op basis van de hoektanden herkend als zeug en één als beer.

Op basis van de post-craniale vergroeiingen is een klein deel van de varkens gestorven 

voordat hun eerste levensjaar voltooid was. De meeste dieren zijn tussen de 1 en 2 

(of 3) jaar oud geweest toen zij geslacht werden. Een enkeling is ouder geworden 

dan 3,5 jaar. Ook is één element op basis van de kleine afmeting en de botstructuur 

geïnterpreteerd als van een neonataal dier. De paar onderkaken met leeftijdsinformatie 

geven een soortgelijk beeld van de slachtleeftijden, de oudere dieren ontbreken hierbij 

echter.

Schaap(/geit)

Van 32 resten is het onduidelijk of zij van een schaap of een geit afkomstig zijn, maar 

acht stuks, waaronder vijf van hetzelfde individu, zijn op basis van hun morfologie met 

zekerheid te determineren als schaap. Of de overige resten ook van schapen en niet 

van geiten afkomstig zijn blijft onduidelijk. Ondanks het geringe aantal resten dat van 

schaap/geit is gevonden, blijken er toch elementen uit alle lichaamsdelen (m.u.v. de 

kleine staartelementen) aanwezig te zijn (Figuur 8.24).

De vijf resten die bij elkaar horen vormen samen de volledige kop van een hoornloos 

schaap dat 3-4 jaar oud is geworden. De rest van het dier was niet aanwezig. Een 

bekken is van een ooi. Twee los gevonden hoornpitten van schapen zijn relatief groot. 

Aangezien ooien vaak kleine of helemaal geen horens en rammen meestal grote(re) 

horens hebben, zijn deze horens waarschijnlijk van rammen. Eén van de twee is 

duidelijk dwars door gehakt. De hoorn kan zijn doorgehakt om de huid gemakkelijker 

te kunnen verwijderen. Een andere reden is dat het is afgehakt om het hoorn te 

kunnen verwijderen voor bewerking.

Op basis van het geringe aantal post-craniale vergroeiingen en gebitslijtages zijn de 

meeste schaap/geiten op 1-3 jarige leeftijd geslacht en is maar een klein deel jonger 

of ouder geworden. Er zijn echter te weinig gegevens om hier zeker over te zijn. Een 

Figuur 8.23 
Verhouding tussen voorkomen verschil-
lende skeletelementen van varken op basis 
van Spenneman (N=60). Klasse 1: 0, klasse 2: 
1, klasse 3: 2-3, klasse 4: 4-6, klasse 5: 7-11. 
Donkergrijze elementen komen het meest 
voor.
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bekken bevat haksporen en er zijn geen pathologieën aangetroffen op de botten. Eén 

van de schapen had een schofthoogte van 60 cm, dit is berekend aan de hand van een 

volledig middenhandsbeen.

Paard
Van de twaalf aangetroffen resten van paard komen er vijf uit de voorpoten, twee 

uit de achterpoten, drie uit de romp en twee uit de voeten; elementen uit de kop 

ontbreken. Twee van de skeletelementen vertonen sporen van slacht; het gaat om 

een schouderblad en een borstwervel (de laatste borstwervel voor de lendenwervels) 

met een hakspoor op/door het element. De borstwervel met het hakspoor heeft ook 

een pathologie: er zitten zo veel exostosen aan de caudale zijde van het bot dat dit uit 

stak boven de achterliggende 1e lendenwervel. De botten konden nog maar lastig ten 

opzichte van elkaar bewegen en zouden - als het dier was blijven leven - uiteindelijk 

aan elkaar vast zijn gegroeid. Ruggenwervels van dieren vergroeien wel vaker. Dit 

is in veel gevallen een gevolg van het uitvoeren van fysiek zwaar werk maar kan 

ook door ouderdom of een combinatie van beide optreden. De grote hoeveelheid 

druk waar de gewrichten onder komen te staan zorgt dan voor een irritatie van het 

gewricht waardoor het ontsteekt, hetgeen kan leiden tot aandoeningen zoals arthrose 

of peri-arthritis. Aangezien het gewrichtsvlak van de wervel van dit paard zelf niet 

aangetast is (een symptoom van arthrose), gaat het hierbij om peri-arthritis, waarbij 

juist de randen rond het gewricht worden aangetast.

Tenminste twee van de dieren zijn ouder geworden dan 3,5 jaar. Een ander heeft deze 

leeftijd juist niet bereikt. Eén van de twee oudere dieren (het dier met peri-arthritis) 

heeft vergroeide wervelepifysen wat er op duidt dat het tenminste 4-5 jaar oud is 

geworden. Er zijn geen veulens gevonden.

Kat?
Er is één skeletelement gevonden dat waarschijnlijk van een kat komt. Het gaat 

om een hoektand uit de onderkaak. Hoektanden van kleine roofdieren zijn echter 

lastig te onderscheiden gezien hun gelijkende vorm. De determinatie als kat is dan 

Figuur 8.24 
Verhouding tussen voorkomen verschillende 
skeletelementen van schaap/geit op basis 
van Spennemann (N=32). Klasse 1: 0, klasse 
2: 1, klasse 3: 2-3, klasse 4:4-5, klasse 5: 6-9. 
Donkergrijze elementen komen het meeste 
voor.
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ook voornamelijk gebaseerd op de grootte van de tand en is niet volledig zeker. Wel 

is het voor de hand liggend aangezien katten regelmatig worden teruggevonden 

in vroegmiddeleeuwse nederzettingen en ook tijdens eerdere campagnes in deze 

nederzetting zijn aangetroffen.195 

Wild
De drie skeletelementen van edelhert zijn de enige aangetroffen resten van wild. Het 

gaat om een stukje schedel, een stukje van een tweede nekwervel (axis) en een stukje 

bekken. De axis is vanaf de bovenzijde zowel dwars als in de lengte doorgehakt en 

bevat ook nog een schuin hakspoor vanaf de onderzijde. De schedel is van een stiertje 

dat een hakspoor heeft schuin op het voorhoofd en één dwars op de geweistok; deze 

stok is vervolgens rondom doorgezaagd om het gewei te verwijderen. De botten zijn 

volgroeid en

dus niet afkomstig van erg jonge dieren.

Vogels
De vogelbotten zijn voornamelijk resten van ganzen, waaronder zowel de tamme 

gans als de kleine rietgans. Ook zijn er wat resten van kip. Een overzicht van de 

skeletelementen is te vinden in bijlage 10.2. Geen van de vogelresten hebben sporen 

van slacht, brand of vraat. Twee van de kippenbotjes komen van juveniele dieren. De 

rest van de dieren heeft een volwassen leeftijd bereikt.

Vissen
De 45 visresten zijn allemaal afkomstig uit waterputten. Een os anale van een 

scholachtige is afkomstig uit waterput 5, maar de rest komt allemaal uit waterput 

1. Het gaat vooral om elementen van scholachtigen (17 resten), gevolgd door 

karperachtigen (4 resten), baars (2 resten), snoek (1 rest) en een zalmachtige (1 rest). 

Zalmen zijn zeer vette vissen. Hierdoor vergaan hun resten relatief gemakkelijk in de 

grond, wat kan leiden tot onder-representatie van deze familie. Verder zijn de resten 

met de hand verzameld wat de kleinere vissoorten onzichtbaar maakt.

Artefacten van bot of gewei
Tijdens de opgraving is tevens een samengestelde kam aangetroffen. Samengestelde 

kammen zijn vervaardigd uit meerdere onderdelen en werden gemaakt van bot of 

gewei. Deze kammen komen voor vanaf de laat-Romeinse tijd tot met name de 

10e/11e eeuw na Christus, waarna het voorkomen afneemt. Slechts enkele gevonden 

exemplaren zijn te dateren in de 12e eeuw en 13e eeuw.196 De kam is gevonden in een 

afvalkuil (spoor 158) aan de meest oostelijke rand van de nederzetting.

Samengestelde kammen kunnen meer inzicht bieden in het dagelijks leven, maar 

ook over handel en ambacht. Hiervoor is het belangrijk om te kijken naar de 

gebruikte grondstof, vorm, versiering en vervaardigingstechniek. De grondstof is 

op basis van structuur en grootte te determineren, alhoewel het verschil tussen 

bot en gewei vaak moeilijk te zien is, vooral als er geen sporen van spongiosa meer 

aanwezig zijn. Dekplaten en tandplaten werden vaak gemaakt van gewei vanwege 

de gunstige eigenschappen van dit materiaal. Latere kammen kunnen ook deels van 

bot zijn gemaakt, omdat gewei schaars werd.197 Het gebruikte materiaal kan tevens 

handelscontacten laten zien, zoals enkele kammen van rendiergewei uit Dorestad en 

Leiderdorp.198

195  Buhrs 2012.
196  Rijkelijkhuizen 2011b.
197  Rijkelijkhuizen 2008.
198  Rijkelijkhuizen 2008.
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De kammen zijn te dateren door middel van de typologie van Ashby, gebaseerd op 

verschillen in vorm en versiering.199 De vervaardigingstechniek is tot op zekere hoogte 

gelijk. Er werden rechthoekige tandplaten gezaagd die aan elkaar bevestigd werden 

door middel van dekplaten aan weerszijden. De dekplaten werden aan de tandplaten 

bevestigd met metalen nagels. Hierna werden de tanden ingezaagd. Er zijn echter 

kleine verschillen, bijvoorbeeld in de plaats waar de nagels werden bevestigd. Ashby 

onderscheidt verschillende technieken; (1) de ‘central technique’ waarbij de nagels in 

het midden van de dekplaten geplaatst zijn; de ‘every edge technique’, hierbij worden 

de nagels op de randen van de dekplaten geplaatst; (2) de ‘alternating edge technique’, 

bij deze methode worden de nagels afwisselend wel en niet op de randen waar twee 

tandplaten samenkomen; en tot slot (3) de ‘decorative technique’, de nagels hebben 

hierbij tevens een decoratieve functie.200 

199  Ashby 2011.
200  Ashby 2009.

Figuur 8.25 
De bovenste afbeelding is een benen oesdop. 
De onderste afbeelding is de samengestelde 
benen kam (Foto’s M. Hemminga, Archol). 
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De kam die gevonden is bij de opgraving RijnlandRoute, aansluiting Leiden-West 

is niet compleet aangetroffen en was uiteengevallen in verschillende delen (Figuur 

8.25). De kam was reeds voor het onderzoek gerestaureerd. Het is aan te bevelen 

eerst onderzoek te verrichten voordat eventuele restauratie plaatsvindt, want dan 

kan beter naar de vervaardigingstechnieken worden gekeken. Zowel de tandplaten 

als de dekplaten van de kam zijn gemaakt van gewei. De kam was opgebouwd uit 

waarschijnlijk acht tandplaten. Aan weerszijden waren in het midden twee dekplaten 

bevestigd met vijf nagels, zodat aan twee zijden tanden gezaagd konden worden. 

De kam is daarmee in te delen bij type 12 van Ashby. Volgens zijn typologie komt 

dit type kam met name in de 7e tot 10e eeuw in heel Noordwest-Europa voor. De 

twee eindplaten zijn bevestigd door middel van een nagel enigszins centraal in de 

eindplaten. De overige nagels zijn geplaatst volgens de ‘alternating edge technique’. 

Samengestelde kammen vertonen vaak verregaande slijtage op de individuele tanden, 

veroorzaakt door intensief gebruik. Deze slijtage op de tanden toont aan dat de kam 

gebruikt werd als haarkam en niet (alleen) een symbolische of rituele functie had. Zeer 

intensieve slijtage suggereert mogelijk ook gebruik door verschillende personen als het 

doorgeven van de kam aan familieleden. De tanden van onderhavige kam vertonen 

eveneens slijtage die aantonen dat de kam gebruikt is. 

Er zijn tevens drie benen oesdoppen aangetroffen. Deze benen oesdoppen vertonen 

slijtage die aantonen dat de oesdoppen zijn gebruikt. 

8.5.3 Late Middeleeuwen

Slechts één spoor met dierlijk botmateriaal is in de late middeleeuwen gedateerd. Het 

gaat om een dierbegraving van een rund, waarbij geen resten van andere dieren zijn 

aangetroffen. Het partiële skelet betreft de kop, de romp en een stukje van de staart 

van het rund (bijlage 10.2 en Figuur 8.26). Van de schedel, de onderkaak en het bekken 

zijn, op enkele fragmenten na, vooral onderdelen uit de linker lichaamshelft aanwezig. 

Het dier is begraven op de linkerzijde (Figuur 8.27) en lag zuid-noord georiënteerd, 

waarbij de nek aan de zuidzijde lag en het achterwerk aan de noordzijde. De houding 

van het dier duidt er op dat het geen rigor-mortis had.

Figuur 8.26 
Grafische weergave van de skeletelementen 
van het begraven rund. Lichtgrijze elementen 
zijn voor minder dan de helft aanwezig, 
donkergrijze zijn voor meer dan de helft aan-
wezig en in de meeste gevallen (nagenoeg) 
compleet. 
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Bijzonder zijn de positie van de kop en het volledig ontbreken van de poten, met 

uitzondering van het bekken dat nog in anatomisch verband met de ruggengraad lag. 

De kop lag met de onderzijde van de onderkaak tegen de onderzijde van de borst aan. 

De eerste twee nekwervels ontbreken en de rest is slechts deels aanwezig. De houding 

lijkt op het eerste gezicht een (bijna) onnatuurlijke hoek in de nek te vereisen. Wanneer 

gekeken wordt naar de lengte van de nek van een rund van soortgelijke grootte (ca. 50 

cm) en dit wordt ingepast op de foto van hoe het rund begraven lag blijkt het eventueel 

wel mogelijk te zijn dat het rund met een iets bijzondere draai in de nek begraven is. 

In dit geval zouden de ontbrekende nekwervels en schedeldelen later zijn verdwenen. 

Slachtsporen op de nek en/of schedel die kunnen duiden op het verwijderen van de kop 

ontbreken. Dergelijke sporen zijn echter vooral te verwachten op

de ontbrekende elementen waardoor dit geen uitsluitsel geeft over de vraag of de nek 

en kop gearticuleerd begraven hebben gelegen of niet.

Dat de poten van dit dier verwijderd zijn geeft aan dat dit dier niet op ‘gewone’ wijze 

is behandeld en begraven. Er is namelijk, ondanks de volledig intacte romp, zelfs geen 

splintertje van de poten of schouderbladen aanwezig: zij zijn verwijderd alvorens het 

dier begraven werd. Deze verwijdering van de poten moet tevens zeer zorgvuldig 

zijn uitgevoerd aangezien hier op het bekken en de ribbenkast ter hoogte van de 

schouderbladen geen enkel spoor van is aangetroffen. Ook de overige skeletelementen 

bevatten geen sporen van slacht, vraat of brand.

Het rund is aan de hand van het bekken te herkennen als een vrouwtje. Op basis van 

haar gebit valt zij in de leeftijdscategorie “oud”. De vergroeide wervelepifysen duiden 

op een leeftijd ouder dan 7-9 jaar. Ook de vergroeiing van de losse elementen uit het 

heiligbeen en een deel van het borstbeen en de vergroeiing van de uiteinden van de 

ribben met verbeend ribkraakbeen duiden op een gevorderde leeftijd. Het ontbreken 

van de poten maakt het onmogelijk om een schofthoogtebepaling uit te voeren. Wel 

kan gezegd worden dat het dier behoorlijk groot is geweest. Het skelet bevat geen 

pathologieën.

Figuur 8.27 
Begraving van een rund (R-ps1), op de foto 
met de ruggenwervel aan de onderzijde, het 
bekken rechts en de kop linksboven (foto: 
Archol).
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8.5.4 Discussie en interpretatie

De dierlijke resten uit de vroege middeleeuwen zijn in drie verschillende thema’s onder 

te delen. De meeste resten zijn tot het consumptieafval te rekenen. Verder zijn er 

bewerkte resten en is één element waarschijnlijk afkomstig van een huisdier. De resten 

die in de late middeleeuwen zijn gedateerd, zijn van een rund en vallen onder het 

thema dierbegraving.

Consumptieafval
Resten van rund, varken, schaap(/geit), paard en edelhert vertonen slachtsporen die 

vermoedelijk verband houden met consumptie van de dieren. Verder lijken de resten 

van de vogels en vissen ook aan het consumptieafval toe te behoren. Als laatste kan 

ook de aangetroffen stroommossel onderdeel zijn van het voedselafval, maar deze kan 

gezien de nabijheid van de Oude Rijn ook tot de lokale fauna behoord hebben.

Het vlees van runderen heeft op basis van de gegevens het meest op het menu 

gestaan. Wanneer dieren op een andere locatie worden geslacht dan geconsumeerd, 

wordt vaak waargenomen dat bepaalde lichaamsdelen op de ene locatie meer en 

op de andere locatie juist minder voorkomen. Aangezien skeletelementen uit alle 

lichaamsdelen gelijkmatig voorkomen, lijken de dieren lokaal geslacht, verwerkt 

en geconsumeerd te zijn. Een deel van de runderen is geslacht rond de optimale 

slachtleeftijd voor vleesproductie en lijkt hoofdzakelijk voor dit doel gehouden te zijn. 

Een ander deel werd ouder en werd mogelijk eerst werd gebruikt voor secundaire 

producten, zoals melk of tractie, voordat zij werden geslacht. De twee pathologieën 

(beide hebben overbelasting als mogelijke oorzaak) kunnen ook aanwijzingen zijn voor 

het inzetten van de runderen voor hun trekkracht.

Na rund was het varken de belangrijkste vleesleverancier, gevolgd door schaap(/geit). 

De slachtleeftijd van varkens van 1-2 jaar is in overeenstemming met een varkensfok 

die gericht is op de productie van vlees en spek. De leeftijdsgegevens over schapen zijn 

te gering voor een uitspraak over hun economische rol binnen de nederzetting.

Paarden werden in de middeleeuwen vaak niet geconsumeerd. Rond 732 werd door 

paus Gregorius III een decreet uitgevaardigd waarin hij verbood het vlees van paarden 

te nuttigen.201 Toch worden er soms resten van paard uit de middeleeuwen met hak-/

snijsporen aangetroffen. In sommige gevallen gaat het hier enkel om sporen van 

beenbewerking, zoals bij het Karolingische klooster van Susteren. Dit is te herkennen 

aangezien er voornamelijk vleesarme en vleesloze skeletelementen zijn aangetroffen. 

Het gaat hierbij voornamelijk om middenhands- en middenvoetsbenen welke vaak 

gebruikt werden voor artefacten, zoals glissen. Eén van deze middenvoetsbenen is 

het enige paardenbot met een hakspoor dat bij het klooster is aangetroffen. Het gaat 

hierbij dus enkel om een spoor van beenbewerking.202 Bij RijnlandRoute, aansluiting 

Leiden-West vertellen de paardenbotten een ander verhaal. Er zijn niet voornamelijk 

vleesarme of vleesloze resten van paard aangetroffen, maar juist voornamelijk 

dragende botten (botten met vlees). Twee van deze dragende botten vertonen 

sporen. Deze duiden op het slachten van de dieren ten behoeve van de consumptie. 

Ook de paarden hebben dus (soms) onderdeel uitgemaakt van de consumptiedieren, 

alhoewel dit een relatief speciale gebeurtenis kan zijn geweest. De leeftijdsgegevens 

over de paarden zijn te gebrekkig om te interpreteren voor welk doel de dieren 

201  Meens 2006, 356.
202  Esser & van Hees 2018, 13, 28.
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werden gehouden. De vergroeide ruggengraat van het oudste dier doet vermoeden 

dat het zware fysieke inspanningen heeft geleverd, bijvoorbeeld als lastdier. Dit sluit 

aan bij het feit dat er drie benen oesdoppen zijn aangetroffen tijdens de opgraving. 

Oesdoppen maken deel uit van het harnachement van paarden wat wordt gebruikt 

om ze in te tomen voor het verrichten van arbeid. Hierbij kan het gaan om een rijdier, 

karrepaard of lastdier.

Naast vlees van gedomesticeerde zoogdieren werd er (sporadisch) vlees van 

edelherten geconsumeerd. Dit is te herkennen aan de aanwezigheid van dragende 

skeletelementen met slachtsporen. Het schedelfragment met doorgezaagde rozenstok 

duidt er op dat het gewei is verwijderd; vermoedelijk om het te kunnen bewerken. 

Welke van de twee producten – vlees en gewei - de voornaamste reden was om op 

de dieren te jagen valt niet met zekerheid te zeggen, maar van beide producten werd 

gebruik gemaakt.

Ganzen en kippen zijn (samen met eenden) de meest voorkomende consumptievogels 

op vindplaatsen uit de vroege middeleeuwen. Ondanks een gebrek aan slachtsporen 

kan redelijkerwijs verondersteld worden dat de aangetroffen resten van kip en gans 

consumptieafval betreffen. De aanwezigheid van juveniele resten van kip is een 

aanwijzing voor het zelf houden van deze dieren en ook de tamme gans kan als 

pluimvee gehouden zijn. De kleine rietgans is waarschijnlijk lokaal gevangen.

Naast vlees en gevogelte stond ook vis op het menu. Van de aangetroffen vissoorten 

leven de karperachtigen, baarzen en snoeken in zoet water, terwijl zalmen en 

scholachtigen zoals de bot soms de rivieren opzwemmen. Er zijn geen vissen 

aangetroffen die uitsluitend in de zee leven. Het is dus mogelijk dat al deze vissen in de 

rivier de Oude Rijn, welke door de nederzetting heen liep, gevangen zijn.

Huisdieren
Er is slechts één mogelijke rest van een huisdier gevonden, namelijk een hoektand die 

waarschijnlijk van een kat is. Alhoewel er geen resten van honden zijn aangetroffen, 

zijn er acht vraatsporen herkend als zijnde vraat van honden wat duidelijk maakt dat 

deze dieren wel degelijk in de nederzetting rondliepen.

Artefacten/bewerking
Zoals hierboven genoemd is de rozenstok van een schedelfragment van een 

edelhert doorgezaagd om het gewei te verwijderen. Alhoewel het gewei zelf niet is 

teruggevonden, duidt het fragment op het verzamelen van gewei ten behoeve van 

geweibewerking. Deze bewerking kan lokaal zijn uitgevoerd, maar het gewei kan ook 

verhandeld zijn.

Samengestelde kammen worden vaak in handelsnederzettingen gevonden, zoals 

in Dorestad,203 Oost- Souburg,204 Deventer,205 Oegstgeest206 of Leiderdorp.207 

De verschillen in grondstofgebruik, vorm, versiering en vervaardigingstechnieken 

kunnen meer informatie bieden over ambacht, handel en handelscontacten. De 

kam is gemaakt van gewei en is dus van een hertachtige, maar door de intensieve 

bewerking kan het materiaal niet op diersoort gedetermineerd worden zonder 

203  Roes 1965; Esser et al. 2012.
204  Lauwerier & van Heeringen 1995.
205  Rijkelijkhuizen 2011a.
206  Rijkelijkhuizen 2011c.
207  Verhoeven 2016.
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natuurwetenschappelijke technieken. Vervaardiging van samengestelde kammen is 

vastgesteld op enkele locaties in Nederland, zoals Dorestad, Oost-Souburg en Leidsche 

Rijn.208 Ondanks dat de herkomst niet te herleiden valt, duidt de vondst van deze kam 

erop dat de nederzetting handelscontacten onderhield met de omgeving. Dit sluit 

aan bij de vondst van drie benen oesdoppen. Deze oesdoppen maken deel uit van 

het harnachement van een paard en worden voornamelijk gebruikt bij rijdieren. Dit 

betekent dat er grote afstanden te paard werden overbrugd. En deze vondsten staan 

niet op zich, er is ook een benen exemplaar op korte afstand gevonden tijdens een 

archeologisch onderzoek in 2004.209  

Dierbegraving
De aangetroffen dierbegraving is gedateerd in de late middeleeuwen en betreft een 

begraven koe. Dieren die door een besmettelijke ziekte overleden, werden vaak 

volledig begraven en niet geconsumeerd om besmettingen te voorkomen. Bij de 

oude koe uit de middeleeuwen lijkt echter iets anders aan de hand. Haar poten en 

mogelijk ook haar kop zijn verwijderd en de poten zijn niet in het graf geplaatst. Ze 

is dus op een speciale en zorgvuldige manier behandeld en grotendeels begraven, 

terwijl de ontbrekende poten misschien wel zijn geconsumeerd. Wat deze koe en haar 

gedeeltelijke begraving betekenden en wat er met haar poten is gedaan blijkt helaas 

niet meer uit haar resten. Runderen worden wel vaker op bijzondere wijze begraven 

gedurende de middeleeuwen. Een goede vergelijking is de zwangere koe uit de late 

middeleeuwen, die is opgegraven bij de Stenen Kamer te Linge. De poten van deze 

koe zijn ook zorgvuldig verwijderd. De rechter voor- en achterpoot zijn vervolgens ten 

noorden van de koe in de kuil gelegd, terwijl de linker poten ten zuiden van de koe 

geplaatst zijn. De kop, met uitzondering van de tongbeenderen, is voor de begraving 

verwijderd en ontbreekt.210 Van beide dieren zijn dus de poten en (eventueel) ook 

de kop verwijderd, maar de dieren zijn vervolgens wel op verschillende manieren 

begraven.

8.5.5 Vergelijking met de rest van de nederzetting

Het huidige onderzoeksgebied (RijnlandRoute, aansluiting Leiden-West) betreft een 

onderdeel van een vroegmiddeleeuwse nederzetting die tijdens verschillende eerdere 

campagnes ook al is onderzocht. Zo is er door Archol opgegraven in 2004 (Rijnfront-

zuid) en 2005 (Rijnfront-zuid noordelijk deel/corpus), door ADC in 2009 (Nieuw 

Rhijngeest-Zuid) en door de Universiteit van Leiden van 2009 tot en met 2014, waarbij 

de opgraving in de laatste drie jaren dienst deed als case study voor de veldwerkcursus 

van de eerstejaars en voor verscheidene scripties van bachelor en masterstudenten.211 

De resultaten over de vroege middeleeuwen uit het huidige onderzoek zullen met 

de resultaten uit de rest van de nederzetting worden vergeleken. Dit heeft als doel 

om te onderzoeken of de resultaten uit het huidige onderzoek overeenstemmen  

met de rest van de nederzetting, en om te zien of uit het botmateriaal blijkt of het 

huidige plangebied de periferie van de nederzetting betreft. Er is hierbij gekozen 

om te concentreren op een vergelijking met de resultaten van der Jagt, die het 

materiaal van de ADC opgraving uit 2009 heeft bekeken, en Leek, die het materiaal 

uit 2009 van de opgravingen door de Universiteit van Leiden heeft uitgewerkt in zijn 

Master thesis.212 De opgraving van het ADC grenst aan het onderhavige onderzoek 

208  Esser 2008.
209  Cavallo 2004, 80.
210  Esser & van Dijk 2001, 398.
211  De Bruin 2013, 310; Hamburg 2007, 8; Hemminga & Hamburg 2006, 7; Jezeer 2011, 11.
212  Leek 2018; van der Jagt 2011.
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(bewoningskern E) en betrof de bewoningskern D. Leek heeft vooral onderzoek gedaan 

naar bewoningskern B. Voorts zijn dit de meest recente publicaties en tevens de twee 

die het meeste materiaal behandelen. Daarnaast vergelijken zij zelf al met de eerdere 

rapporten van Archol; deze worden in enkele gevallen wel aangehaald.

Gedomesticeerde zoogdieren
Het soortenspectrum van het huidige project lijkt sterk op dat wat herkend is bij 

de eerdere opgravingen. Rund is veruit de meest voorkomende soort op afstand 

gevolgd door varken en schaap/geit (Figuur 8.28). Er zijn twee verschillen. Het 

eerste is dat schaap/geit en varken bij de andere twee bewoningskernen belangrijker 

lijken dan bij kern E. Het tweede zit in de verhouding tussen schaap/geit en varken. 

Bij bewoningskern B komen, net als bij kern E, varkens vaker voor dan schaap/

geit. Dergelijke verschillen zouden erop kunnen duiden dat eetgewoonten in de 

nederzetting niet overal gelijk waren, maar verschillen in de opgravingsstrategie of in 

chronologie kunnen hier ook debet aan zijn. 

Op basis van de post-craniale vergroeiingen herkennen Leek en Van der Jagt een 

sterftepiek bij runderen tussen de 3-4 jaar. Op basis van de onderkaken is juist een 

sterftepiek te zien bij 0,5-2,5 jaar. Zoals hierboven besproken zijn beide sterftepieken 

ook te herkennen bij de RijnlandRoute, aansluiting Leiden-West. Een duidelijk verschil 

tussen de bewoningskernen is dus niet te herkennen. Ook de sterfteleeftijd van varkens 

komt met elkaar overeen.213 Gezien de geringe hoeveelheid leeftijdsgegevens over 

schaap/geit en paard zijn deze niet te vergelijken.

Om te zien of plangebied RijnlandRoute, aansluiting Leiden-West aan de hand van 

het botmateriaal aantoonbaar de periferie van de nederzetting betreft, wordt het 

voorkomen van de verschillende lichaamsdelen vergeleken. Het valt te verwachten 

dat zich in de periferie van een nederzetting relatief veel slachtafval bevindt, terwijl 

in de rest van de nederzetting meer voedselafval te vinden is. Bij de runderen is dit 

niet waar te nemen, bij de drie verschillende opgravingen komen elementen uit de 

verschillende lichaamsdelen (nagenoeg) evenveel voor. Van der Jagt (kern D) merkt 

op dat de scheenbenen van varkens relatief vaak voorkomen, mogelijk veroorzaakt 

door import van deze vleesrijke delen. Ook bij RijnlandRoute, aansluiting Leiden-West 

213  Van der Jagt 2011, 98-102; Leek 2018, 32-39.

Figuur 8.28 
Onderlinge verhoudingen tussen de 
veesoorten rund, schaap/geit, varken en 
paard.1

1  Van der Jagt 2011,97; Leek 2018, 27.
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komen deze botten veel voor; bij bewoningskern B lijkt er echter geen verschil te 

zijn tussen de verschillende pootelementen, hier komen wel wat meer elementen 

uit de voeten voor. Dit zou er op kunnen duiden dat de dieren vaker op die locatie 

geslacht werden, maar kan gezien de grootte van de voetelementen ook een 

verschil zijn in opgravingsstrategie. Er zijn van schaap/geit wat weinig elementen 

voor een vergelijking, maar het lijkt er op dat ook van deze dieren elementen uit alle 

lichaamsdelen voorkomen in de gehele nederzetting.214 De verspreiding van elementen 

lijkt dus niet (echt) te verschillen tussen de verschillende onderdelen van de

nederzetting, waardoor aan de hand van het botmateriaal niet gesproken kan worden 

van een periferie.

Gevogelte, vis en wild
Naast vlees van vee werd in de nederzetting ook wild, gevogelte en vis gegeten. 

Tijdens de opgravingen van bewoningskern B zijn er ook resten van vogels en vissen 

aangetroffen, deze zijn echter niet gedetermineerd. De resten van bewoningskern D 

leveren eveneens gedomesticeerde vogels op en enkele soorten die nabij gevangen 

konden worden. De in bewoningskern D aangetroffen visresten zijn met de hand 

verzameld en afkomstig van steur, fint en een hardersoort.215 Dit zijn anadrome 

vissoorten (zij zwemmen de rivieren op om te paaien). Alhoewel het andere vissoorten 

betreft dan in bewoningskern E zijn aangetroffen, waren alle soorten dus (een deel 

van het) jaar in de nabijgelegen Rijn te bevissen. Dat de aangetroffen vissoorten niet 

overeenkomen, is waarschijnlijk een direct gevolg van het gebrek aan onderzochte 

zeefresiduen uit de bewoningskernen. Hierdoor zijn er slechts zeer geringe aantallen 

visresten ontdekt, terwijl er van een nederzetting aan een rivier te verwachten valt dat 

vissen een belangrijk onderdeel van het dieet uitmaakten.

Verder is in bewoningskern D ook een stukje gewei van een edelhert aangetroffen, 

terwijl er op de bewoningskern B juist een dijbeen en scheenbeen van ree naar 

boven kwamen. Tijdens de eerdere opgravingen van Archol in 2004 en 2005 waren al 

twaalf geweifragmenten van edelhert met bewerkingssporen (drie van afgeworpen 

geweien en één van een gedood dier) en een middenvoetsbeen aangetroffen.216 Dit 

samengenomen met de resten van edelhert uit kern E duidt er op dat er soms gejaagd 

werd op herten; vooral edelhert maar in enkele gevallen ook ree. De bewerkingssporen 

op de geweien geven aan dat zij ook plaatselijk bewerkt werden. Ook werden er 

afgeworpen geweien verzameld in de omgeving. Het vlees werd geconsumeerd en 

de geweien werden (soms) lokaal gebruikt om artefacten van te vervaardigen. Het is 

mogelijk dat er binnen de nederzetting een specifieke locatie was aangewezen

voor het bewerken van het gewei. Deze lijkt dan echter niet binnen bewoningskern E 

te hebben gelegen.

8.5.6 Conclusie

De bewoners van de vroegmiddeleeuwse nederzetting aten voornamelijk vlees van 

runderen. Dit werd aangevuld met vlees van varkens en in mindere mate ook schapen 

(en mogelijk geiten). Naast deze dieren werd er (wild) gevogelte en vis gegeten en in 

uitzonderlijke gevallen ook paard en hert. Hierbij gaat het voornamelijk om edelhert, 

maar vondsten van de opgravingen van het ADC uit 2009 tonen aan dat er ook op ree 

gejaagd werd. De runderen werden in en rond de nederzetting gehouden voor hun 

214  Van der Jagt 2011, 100-103; Leek 2018, 35-42.
215  Beerenhout 2011, 105.
216  Cavallo 2006, 79; Cavallo 2007, 66; van der Jagt 2011, 105-106; Leek 2018, 25-28.
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vlees en de secundaire producten zoals melk en trekkracht. Ook schapen (geiten) en 

varkens werden lokaal gehouden, alhoewel het er op lijkt dat een deel van de varkens 

vanuit andere locaties werd geïmporteerd. De paarden werden mogelijk ingezet 

als lastdier. Er is geen aanwijzing voor een surplusproductie van de verschillende 

diersoorten.

Wanneer het plangebied vergeleken wordt met de resultaten uit onderzoeken die 

eerder zijn uitgevoerd naar deze vindplaats blijken de verschillen tussen de soorten, 

verhoudingen tussen het voorkomen van lichaamsdelen en leeftijden miniem. Aan de 

hand van het botmateriaal kan dus niet worden geconcludeerd dat het plangebied 

de periferie van een nederzetting betreft. Het enige noemenswaardige verschil is het 

ontbreken van geweiresten in kern E terwijl deze relatief vaak voorkomen in de zone 

die in

2004 door Archol is onderzocht (Rijnfront-Zuid). Het gewei is mogelijk binnen een 

specifieke zone bewerkt.

De aangetroffen samengestelde kam is van gewei vervaardigd en kan lokaal zijn 

geproduceerd. Het plangebied zelf bevat geen zone die in verband te brengen is met 

ambachtelijke of andere speciale activiteiten.

8.6 Hout en dendrochronologie

Y.F. van Amerongen

S.D. Hagedoorn

Tijdens het archeologisch onderzoek binnen het plangebied RijnlandRoute, aansluiting 

Leiden-West zijn in vijf waterputten houten constructie onderdelen aangetroffen. 

Er zijn 82 stuks hout geanalyseerd en daarna gewaardeerd op de geschiktheid van 

het materiaal voor dendrochronologische datering en wanneer dit niet mogelijk was 

of het hout in plaats daarvan geschikt was voor 14C-datering.217 Het hoofddoel van 

de houtanalyse is het bepalen van de houtsoort, vorm en functie van de gevonden 

voorwerpen, welke hier worden besproken. Een overzicht van de onderzochte 

vondsten met hun contextgegevens zijn in de bijlages weergegeven.

217  Van Amerongen 2018: waarderingsrapport hout en geschiktheid datering.
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8.6.1 Dendrochronologie en 14C  onderzoek

Dendrochronologische datering (n=5/7218): 
Vondstnummer Spoor Context

26-2 26 boomstamwaterput

27 26 boomstamwaterput

34 27 vierkante waterput

35 27 vierkante waterput

58 27 vierkante waterput

61 27 vierkante waterput

124 93 waterput

183 194 waterput

184 194 waterput

185 194 waterput

199 194 waterput

200 194 waterput

201 194 waterput

203 194 waterput

204 194 waterput

207 194 waterput

Dendrochronologie
In twintig gevallen is er hout aangetroffen dat zowel door de aanwezigheid van 

spint of bast, het aantal jaarringen en de houtsoort (eik) geschikt is bevonden 

voor dendrochronologische datering. Uit spoor 26 komen twee mogelijk geschikte 

planken219, uit spoor 27 vijf geschikte planken, uit spoor 93 één plank, uit spoor 194 

maar liefst veertien planken. Bij dit laatste spoor werd bij de macroscopische analyse 

van het jaarringenpatroon al duidelijk dat een aantal van deze planken waarschijnlijk 

uit dezelfde boom afkomstig zijn. Het is dan niet aan te raden om van de op elkaar 

lijkende planken meerdere exemplaren op te sturen voor datering, maar juist wel om 

een ander stuk geschikt hout mee te sturen uit dezelfde context als aanvulling op de 

dateringsresultaten. Voorgesteld werd om van elk spoor, waar mogelijk, ten minste 

twee stukken hout op te sturen, waardoor het totaal aan dendrochronologische 

datering uitkomt op vijf, of zeven afhankelijk van de optie op spoor 26 te dateren 

ondanks het minder geschikte hout (zie “Advies voor verder onderzoek” onder). 

Hierbij moet wel worden opgemerkt dat er in ieder geval bij spoor 26 en 27 

aanwijzingen zijn voor hergebruik van het hout (o.a. gaten die geen functie lijken te 

hebben gehad in de constructie van de waterput), waardoor een dendrochronologische 

datering waarschijnlijk niet een datering oplevert die direct gekoppeld kan worden aan 

de gebruiksfase van de waterput, maar juist aan het vorige gebruik van het hout.

De overige sporen hebben geen geschikte stukken hout voor dendrochronologische 

datering opgeleverd, maar wel materiaal voor 14C-datering.

14C onderzoek
Van de 82 bekeken stuks hout zijn er veertien geschikt bevonden voor 14C-datering. 

Het gaat om palen en takjes waar de bast of het spint nog aanwezig was, maar welke 

te weinig jaarringen hadden voor dendrochronologische datering. Uit spoor 27 zijn 

218  zonder/met de planken van spoor 26 inbegrepen (zie tekst).
219  Uit spoor 26 zijn twee planken die mogelijk gedateerd zouden kunnen worden met den-

drochronologisch onderzoek, omdat er verder uit dit spoor ook geen houtvondsten geschikt 
zijn voor 14C-datering. Omdat er echter geen buitenkant van het hout is aangetroffen, zal een 
dendrochronologische datering niet nauwkeurig zijn tot op de kapdatum, maar mogelijk wel 
een globale datering van het hout opleveren. 

Tabel 41 
Bemonsterd hout ten behoeve van dendro-
chronologie.
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negen stukken hout geschikt bevonden, uit spoor 33 twee stuks, uit spoor 93 ook twee 

stuks en uit spoor 137 één stuk hout. Wanneer het streven is om uit elk geschikt spoor 

ten minste twee dateringen te verkrijgen, wordt voorgesteld om, als aanvulling op 

de dendrochronologische dateringen in totaal vier 14C-dateringen uit te laten voeren 

(zie “Advies voor verder onderzoek” onder). Hierbij moet nog steeds rekening worden 

gehouden met de mogelijkheid dat er sprake kan zijn van hergebruikt hout, al waren 

hiervoor bij de hier genoemde sporen en houtvondsten niet direct aanwijzingen. Voor 

spoor 27 geldt dat er bij de waardering voor dendrochronologische datering al twee 

stuks hout geschikt zijn bevonden. Bij de analyse van dit spoor is echter gebleken 

dat het hier mogelijk gaat om een waterput die bestaat uit twee fasen. Om hier meer 

inzicht in te krijgen worden hier nog twee 14C-dateringen voor dit spoor opgevoerd.

14C-datering (n=4): 
Vondstnummer Spoor Context

51 27 vierkante waterput

52 27 vierkante waterput

67 33 waterput

71 33 waterput

119-2 93 waterput

150 137 waterput

Conclusie
Alle waterputten, behalve nummer 1,  zijn dendrochronologisch onderzocht. Dit 

omdat alle monsters zeer geschikt lijken voor deze methode en dit een nauwkeurigere 

datering oplevert in vergelijking met het 14C onderzoek. Alle geadviseerde 

dendrochronologische monsters zijn genomen en geanalyseerd. Hieruit blijkt dat alle 

houtmonsters dateren tussen 539 en 657 na Chr. Voor waterput 1 is vondstnummer 67 

voor 14C datering opgestuurd omdat beide fragmenten hout niet geschikt waren voor 

dendrochronologisch onderzoek. Het onderzoek heeft een datering tussen 564 en 653 

na Chr. opgeleverd. 

Vondstnummer Put Spoor Labnr. 14C ouderdom Datering cal. na Chr. (sigma 2)

67 1 2 Poz-109132 1445 + 30 BP 564-653 cal. na Chr.

8.6.2 Resultaten en discussie hout

Spoor 26: boomstamwaterput
Uit spoor 26 zijn negen stuks eikenhout (Quercus) geborgen, die tezamen de bekisting 

van de waterput hebben gevormd (Figuur 8.30). De bekisting van de waterput bestond, 

voor zover bewaard gebleven, in totaal uit zeven planken, een staak en twee pennen/

stoppen.

De planken
De planken zijn gemaakt van een uitgeholde eiken boomstam die op basis van 

de grootste plank een minimale diameter had van 60 cm. Het is waarschijnlijk 

dat alle planken afkomstig zijn uit dezelfde boom, maar dit kon op basis van de 

dendrochronologische analyse helaas niet met zekerheid worden vastgesteld. In alle 

planken zijn gaten aangetroffen. Meerdere gaten waren dichtgemaakt en in twee 

gevallen zijn de stoppen nog in hun geheel bewaard gebleven. Het dichten van de 

gaten diende om waterverlies tegen te gaan en geven aan dat de gaten voor het 

gebruik van de planken als waterputbeschoeiing dus, logischerwijs, ongewenst waren. 

Omdat deze gaten verder ook geen functie lijken te hebben in de constructie van de 

Tabel 42 
Adviestabel te bemonsteren hout ten 
behoeve van 14C datering.

Tabel 43 
Resultaat 14C datering.
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waterput (ze zijn te kort om daadwerkelijk een verbinding te vormen tussen planken, 

zie detail Figuur 8.30) is het vermoeden dat het hier om hergebruikt hout gaat. De 

kapdatum van de boom waarvan het hout afkomstig is ligt na 545-560 n. Chr.220 Door 

de afwezigheid van spinthout is er helaas geen nauwkeurigere datering te geven, maar 

deze datering is wel aanzienlijk eerder dan de andere op basis van hout gedateerde 

sporen. Hergebruik zou hierdoor worden bevestigd.

De grove bewerkingssporen op het hout en de staak zijn gemaakt met een ijzeren bijl, 

terwijl de productie van de gaten fijner gereedschap behoefde. De diameter van de 

gaten is constant en mat ofwel 1,2 cm; 1,7 cm of 2,2 cm. Rond en in de gaten zijn geen 

gutssporen waargenomen. In één geval echter, waarbij een gat niet is afgemaakt, is 

het duidelijk dat er gebruik is gemaakt van een houtboor (Figuur 8.31). Het gaatje in 

220  Van Daalen 2019.

Figuur 8.29 
Spoor 26: de boomstamwaterput bestaande 
uit eikenhouten planken, staak en pennen/
stoppen. (Foto’s door Y. van Amerongen). 
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Figuur 8.30 
De onderdelen waaruit de boomstamwa-
terput bestaat. 26-1: smalle plank; 21 t/m 
24, 26-2 en 27: planken gemaakt van een 
uitgeholde boomstam. In het midden is een 
detail van de veldtekening waarop duidelijk 
wordt dat plank 22 en 24 aanwezig waren 
aan de binnenzijde van de grotere buiten-
ste planken en pen/stop 20 en 25 aan de 
buitenzijde. Ook is duidelijk dat er aan één 
zijde van de waterput geen beschoeiing is 
aangetroffen. (Foto’s en digitalisatie door Y. 
van Amerongen, archol).
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het midden van de cirkel is gemaakt door de punt van de boor en eromheen is ook al 

wat hout weggeboord met de snijvleugels van het blad voordat de maker zich bedacht 

en het gat elders heeft gemaakt en doorgezet. Een voorbeeld van hoe een houtboor 

die een dergelijk bewerkingsspoor achterlaat eruitziet en wordt gebruikt is te zien in 

Figuur 8.32. Of de boor er in de vroege middeleeuwen ook precies zo heeft uitgezien 

is niet bekend. Als de overige gaten op een vergelijkbare manier zijn gemaakt, is het 

echter wel duidelijk aan de hand van de constante afmetingen van de diameters van 

de gaten dat de vroegmiddeleeuwse timmerman die de planken heeft gemaakt ten 

minste beschikking had over drie maten houtboren.

De pennen/stoppen
De twee pennen/stoppen die nog nagenoeg volledig bewaard zijn gebleven zijn 

weergegeven in Figuur 8.33. Een van de stoppen (vnr. 20) kon, omdat de plank toch al 

gespleten was, eenvoudig worden teruggeplaatst om zo de doorsnede te bekijken. De 

stoppen zijn vervaardigd van eikenhout en zijn waarschijnlijk met behulp van een mes 

Figuur 8.31 
Detail van het onvolledige gat in vnr. 26-2 dat 
vermoedelijk gemaakt is met behulp van een 
handboor. Links: gat zoals het is aangetroffen; 
rechts: gat gearceerd met rode stippellijnen 
om de kenmerken van de handboor duidelijk 
te maken. (Foto’s door Y. van Amerongen, 
Archol).

Figuur 8.32 
Voorbeelden van houten handboren waarmee 
het onvolledige gat in vnr. 26-2 gemaakt kan 
zijn. Links: detail van het schilderij Die sieben 
Schmerzen van Albrecht Dürer uit 1496; 
rechts: detail van de handboor (boven) en het 
gehele werktuig (onder) met de punt en snij-
vleugels duidelijk zichtbaar. 
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in vorm en op maat gesneden, gezien de vele kleine kapvlakken op de kop van de stop. 

Op de doorsnede van vnr. 21 rechts in Figuur 8.33 is te zien dat de stop de buitenzijde 

van het gat volledig afdicht. Door de manier waarop de stop uit het hout is gehaald, 

zorgde dit er daarnaast voor dat de stop uitzette wanneer hij in contact kwam met 

water en het gat nog eens extra afsloot. Hierdoor werd voorkomen dat het eventuele 

insijpelen van water uit de omringende grondlagen door de gaten van de planken het 

drinkwater zou verontreinigen. 

Spoor 27: vierkante waterput
Spoor 27 is een vierkante waterput waarvan 33 houten constructieonderdelen zijn 

verzameld. De bekisting van de waterput bestond uit in totaal uit vier ronde hoekpalen 

(vnrs. 19, 37, 45 en 55), 17 planken (vnrs. 31 t/m 37, 40 t/m 44 en 57 t/m 62), negen palen 

(vnrs. 48 t/m 54) en een dwarsliggende balk (vnr. 46) (Figuur 8.34). 

Figuur 8.33 
De twee pennen/stoppen die bewaard 
zijn gebleven in spoor 26. Boven: vnr. 
20; onder: vnr. 25. Rechts: detail van 
hoe vnr. 20 in vnr. 21 zat. (Foto’s door Y. 
van Amerongen, Archol).
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Figuur 8.34
Veldtekening (links) en schets (rechts) van 
de constructie en vnrs. van de vierkante 
waterput S27. Rode omlijning: elzenhout; 
blauwe omlijning: essenhout; gele omlijning: 
eikenhout. De letters geven de zijdes aan van 
de waterput die gebruikt worden in de tekst 
voor de beschrijving. 
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Figuur 8.35 
Alle planken van waterput S27 met de zijdes 
met letters weergegeven zoals rechts in 
Figuur 8.34. Zijde D is de zijde met palen, die 
mogelijk een andere fase van de waterput rep-
resenteert dan de overige zijdes. (Foto’s door Y. 
van Amerongen, Archol).
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De planken, de hoekpalen en de dwarsligger
De hoekpalen (vnrs. 19, 37 en 55) zijn gemaakt van essenhout (Fraxinus excelsior), 

terwijl vnr. 45 gemaakt is van eikenhout. Het zijn hele stammen die zijn aangepunt met 

een ijzeren bijl en bestaan uit (6-)8 kapvlakken aan de punt. De aangepunte planken die 

tussen de hoekpalen geplaatst zijn, zijn allen van eikenhout (Figuur 8.35). De planken 

zijn op een dusdanige manier uit de boom gehaald, dat er zo min mogelijk verticaal 

en horizontaal waterverlies kan optreden. Ze zijn dus zeer geschikt als bekisting van 

een waterput. Vnr. 46 is een dwarsbalk die mogelijk aan hoekpalen vnr. 19 en vnr. 37 

vast heeft gezeten om het frame van de constructie te vormen, waarna de aangepunte 

planken er tegenaan zijn bevestigd. Een andere mogelijkheid is dat de dwarsligger 

fungeerde als verbinding tussen de planken om de constructie te versterken zonder dat 

deze aan de hoekpalen vast zat. Helaas zijn er geen verbindingen waargenomen tussen 

de lange zijden van de palen en planken of tussen de dwarsligger en de opstaande 

planken van zijde B van de waterput om een van deze mogelijkheden te bevestigen. De 

planken zelf bevatten gaten waarin soms nog houten of metalen opvullingen aanwezig 

waren. Deze gaten lijken geen onderdeel uit te maken van de constructie en het feit 

dat ze opgevuld zijn doet vermoeden dat het hier om secundair gebruikt hout gaat 

afkomstig van een andere constructie.

De palen
De palen van waterput S27 zijn gemaakt van essen- en elzenhout (Alnus glutinosa). 

Het zijn hele stammen die vaak nog de schors eromheen hadden en die slechts aan 

het uiteinde (deels) bewerkt zijn met een ijzeren bijl voor het maken van de punt 

(Figuur 8.35). Het gaat hier om jonge bomen die waarschijnlijk lokaal gegroeid 

zijn: dergelijke soorten en diktes werden niet geïmporteerd.221 Vergeleken met het 

eikenhout waaruit de planken zijn vervaardigd, is met name het elzenhout niet erg 

duurzaam. Dit hout laat gemakkelijk water binnen en is erg gevoelig voor afbraak 

door schimmels. Ook essenhout is gevoelig voor afbraak door schimmels, maar is 

minder waterdoorlaatbaar.222 Op vier planken van de zijdes A-C (vnrs. 34, 35, 58, 

61) zijn dendrochronologische dateringen uitgevoerd. Hieruit kwam naar voren 

dat de bomen waarvan de planken afkomstig zijn in 649-651 n.Chr. zijn gekapt. 

In één geval was het zelfs mogelijk om te bepalen dat dit in de herfst/winter van 

651/652 n.Chr. is gebeurd.223 Helaas waren de palen van zijde D niet geschikt voor 

een dendrochronologische datering en zou een 14C-datering een te brede datering 

opleveren om te bepalen of de palen een eerdere of latere (reparatie)fase van de 

waterput representeren. 

Spoor 33: waterput
Spoor 33 is geïnterpreteerd als een gesloopte waterput. Uit deze context zijn zes stuks 

hout verzameld, waaronder een paal, een paalpunt, twee planken en twee balken. 

Alle stukken zijn gemaakt van eikenhout, met uitzondering van de paalpunt, welke 

van elzenhout is gemaakt. De stukken hout zijn grof bekapt en hebben meerdere 

kapvlakken als resultaat van de bewerking. De bewerking kon in vele gevallen worden 

gerelateerd aan het gebruik van een ijzeren bijl. De paalpunt is gedateerd door middel 

van 14C-datering en dateert tussen 564 en 653 na Chr.

221  Van Daalen 2019.
222  Ramage et al. 2017, 351.
223  Van Daalen 2019.
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Spoor 93: waterput
Het hout in spoor 93 bestond uit planken (vnrs. 119-1, 123 en 124) en palen (vnrs. 127-2 

en 127-3) van eikenhout en twee takjes van wilgen- (Salix spec.) en essenhout (vnrs. 

119-2 en 127-1). Helaas heeft geen van de stukken hout een datering opgeleverd. Het 

wilgenhouten takje was aangepunt (mogelijk met een mes) en de punt was ook donker 

van kleur. Wat de relatie van dit stuk hout tot de waterput is geweest, is onduidelijk, 

evenals de functie ervan.

Een van de planken (vnr. 123) van spoor 92 had opvallend grote vraatsporen met een 

diameter van 7-9 mm (Figuur 8.36). De openingen in het hout komen qua afmetingen 

overeen met de uitvliegopeningen van boktorren. Omdat deze openingen zich 

echter niet beperken tot de bast/het spinthout, dat de boktorren uitsluitend eten224, 

kunnen boktorren als veroorzaker worden uitgesloten. Een andere kandidaat voor de 

waargenomen schade aan het hout is de paalworm (Teredo nivalis). Dit tweekleppige 

weekdier produceert boorgaten met een doorsnede van 6-9 mm in doorsnede225 van 

waaruit het dier zeewater filtert voor voedsel. Aan de binnenzijde van de boorgangen 

wordt door het dier kalk afgezet. De paalworm is een gevreesde bedreiging voor 

houten schepen en andere houtconstructies die lange tijd in contact zijn met 

zeewater. Ook de scheepsworm (Psiloteredo megotara) zou qua afmetingen (7-10 

mm boorgangen)226 en levenswijze een mogelijkheid zijn. Door de aanwezigheid van 

boorgangen van zeeorganismen is het hoe dan ook waarschijnlijk dat het hier om 

hergebruikt hout gaat, mogelijk van zeewaardige schepen. 

224  Van de Ven 2001.
225  https://www.anemoon.org/flora-en-fauna/soorteninformatie/soorten/id/536/paalworm.
226  https://www.anemoon.org/flora-en-fauna/soorteninformatie/soorten/id/550/scheepsworm.

Figuur 8.36 
Overzicht van de aangetroffen vraatsporen 
in het hout van vnr. 123. Links: leefwijze 
van de paalworm (Teredo nivalis) en de 
scheepsworm (Psiloteredo megotara); boven 
en rechts: vraatsporen met een diameter 
variërend van 6-9 mm. (Foto’s door Y. van 
Amerongen, Archol).
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Spoor 137: waterput
Uit waterput S137 is slechts één stuk hout geborgen (vnr. 150). Het gaat om een 

gekliefde, eikenhouten paal met schors die aangepunt is met een ijzeren bijl.

Spoor 194: vierkante waterput
Uit spoor 194, een vierkante waterput, zijn 24 houten constructieonderdelen 

verzameld. De bekisting van de waterput bestond uit in totaal uit vier vierkante 

hoekpalen (vnrs. 182, 187, 196 en 205), 20 planken (vnrs. 183 t/m 186, 191 t/m 195, 197 

t/m 204 en 206 t/m 208) (Figuur 8.37). 

Alle houtvondsten uit spoor 194 zijn gemaakt van eikenhout, die gemiddeld over een 

lengte van slechts 50 cm bewaard zijn gebleven. De palen zijn bekapt met een ijzeren 

bijl en elke paalpunt bestaat uit een groot aantal kleine kapvlakken. De planken zijn 

gekliefd en daarna aangepunt met een ijzeren bijl en op basis van de reconstructie 

van de waterput (Figuur 8.38) lijken er tenminste vijf planken te missen. Daarnaast 

zijn de planken net als bij spoor 27 op zo’n manier gemaakt dat er zo min mogelijk 

waterverlies kan optreden in en uit de waterput. Het jaarringenpatroon op veel van 

de planken lijkt op het eerste gezicht hetzelfde te zijn, wat zou kunnen betekenen 

dat de planken uit dezelfde boom of uit hetzelfde bos afkomstig kunnen zijn. Het 

dendrochronologisch onderzoek wijst uit dat alle planken samengenomen gedateerd 

kunnen worden in de herfst/winter van 656/657 n. Chr.227 Deze waterput dateert dus 

maar een paar jaar later dan put S27 (651/652 n. Chr.). Ze lijken qua constructie ook op 

elkaar (vierkant, hoekpalen met planken daartussen). Bij spoor 194 valt wel op dat veel 

van de planken een deel van het spinthout bevatten. Dit zachte, levende, buitenste 

hout van een boom is gevoelig voor afbraakprocessen en wordt meestal verwijderd 

bij hout dat lang mee moet gaan. Het feit dat het spinthout nog wel aan dit hout (dat 

in een waterput toch zo duurzaam mogelijk zou moeten zijn) zit, geeft aan dat men 

mogelijk alleen mindere kwaliteit eikenhout ter beschikking had voor de constructie.

Beker
In spoor 194 is naast constructiehout ook een houten voorwerp aangetroffen. Het 

betreft een cilindervormig stuk essenhout van 7,5 x 8,0cm, gemaakt van een kleine 

stam of dikke tak, welke hol van binnen is gemaakt en aan de buitenzijde negen ringen 

227  Van Daalen 2019.
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Figuur 8.37 
Veldsituatie (links) en schets (rechts) van de 
constructie en vnrs. van de vierkante water-
put S194. Alle palen en planken zijn van 
eikenhout. De letters geven de zijdes aan van 
de waterput die gebruikt worden in de tekst 
voor de beschrijving.
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Figuur 8.38 
Alle planken en palen van waterput S194 
met de zijdes met letters weergegeven. De 
vraagtekens representeren mogelijk missende 
planken op basis van de afmetingen van de 
overige zijdes. (Foto’s door Y. van Amerongen, 
Archol).



RijnlandRoute, aansluiting leiden-West    133

heeft. De ringen zijn gemaakt met een kleine guts met een ronde punt van 2-3 mm 

breed. De ringen zelf zijn ongeveer 1 mm diep in het hout gegutst (Figuur 8.39). De 

cirkels liggen tussen de 5 en 8 mm uit elkaar, er is dus geen sprake van een regelmatig 

patroon. Ook de ringen zelf lopen niet mooi recht over de omtrek van het hout. Het 

stuk hout is niet compleet, maar gezien de afmetingen en vorm gaat het vermoedelijk 

om een beker. 

8.6.3 Samenvatting

Er zijn drie gesloopte vierkante waterputten, twee vierkante waterputten met verticale 

planken en één boomstamwaterput. Deze waterputten dateren vanaf 575 tot 725 n. 

Chr.228 De overeenkomsten tussen de waterputten zijn dat het gaat om met name 

verticale elementen, waarvan het in veel gevallen niet duidelijk is of ze onderling 

verbonden waren of dat de omringende klei-matrix zorgde voor voldoende steun. 

In spoor 27 is wel een dwarsliggende balk aangetroffen. Daarnaast is duidelijk dat er 

in veel van de planken van de verschillende waterputten gaten aanwezig waren die 

niet tot de constructie van de waterput leken te behoren. Veel van de gaten waren 

dichtgemaakt met hout of metaal, wat aangeeft dat het waarschijnlijk om hergebruikt 

hout gaat. In spoor 93 is er zelfs gebruikt gemaakt van hergebruikt hout dat in contact 

is geweest met zeewater, getuige de boorgangen van paal- of scheepsworm, zoals 

scheepshout. Tenslotte is er een fragment van een houten beker aangetroffen in spoor 

194.

228  Alleen waterput S137 kon op basis van de aanwezigheid van maar een stuk hout niet ge-
bruikt worden voor vergelijking.

Figuur 8.39 
Essenhouten beker. Linksboven: 
bovenaanzicht; linksonder: 
zijaanzicht met gegutste ringen; 
rechtsonder: detail van de ringen 
en de sporen van de guts (Foto: 
Archol).
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9 Synthese: de bewonings- en gebruiksgeschiedenis 
van de Rijnlandroute- aansluiting Leiden-West

S. D. Hagedoorn

E.J. Bult

9.1 Inleiding

In dit hoofdstuk zullen de vroegmiddeleeuwse en laatmiddeleeuwse/Nieuwe tijd 

bewoningssporen worden beschreven in relatie tot het aangetroffen vondstmateriaal 

en de uitgevoerde dateringen. Aan de hand van deze conclusies zullen de 

onderzoeksvragen en de onderzoeksthema’s worden beantwoord indien relevant 

voor het uitgevoerde onderzoek. Daarna wordt er een relatie beschreven tussen het 

regionale onderzoek en het huidige onderzoek. Hierbij wordt in bijzonder de relatie 

uitgelicht met opgraving Oegstgeest Nieuw Rhijngeest Zuid. 

9.2 Vroegmiddeleeuwse bewoning 

9.2.1 Bewoningssporen

Het plangebied bestaat uit de twee oksels behorende bij de kruising A44 / N206 

ter hoogte van Leiden. Binnen de westelijke oksel bestaat het vroegmiddeleeuwse 

landschap uit twee crevasse ruggen die worden begrensd door kleiige laagten. Deze 

laagten waren ten tijde van en na de vroegmiddeleeuwse bewoning aanwezig. Binnen 

de oostelijke oksel zijn geen vroegmiddeleeuwse bewoningssporen aangetroffen. Ook 

zijn er geen greppels aangetroffen die een indicatie zijn dat het gebied in gebruik is 

geweest als akkerareaal. 

Binnen het plangebied zijn 175 sporen gedocumenteerd daterend in de vroege 

middeleeuwen. De sporen van de vroegmiddeleeuwse nederzetting bestaan uit 

donkere houtskoolrijke sporen en lichte natuurlijk opgevulde sporen. Dit onderscheid is 

vermoedelijk ontstaan doordat de lichtere sporen direct na gebruik zijn ingevuld, hetzij 

door een overstroming hetzij handmatig. 

Het overgrote deel van de sporen is in de westelijke oksel aangetroffen. Een deel van 

deze sporen betreffen paalsporen die toebehoren tot een viertal huisstructuren. De 

vier structuren kunnen alle gerekend worden tot het type Katwijk/Odoorn (zie tabel 8). 

Daarnaast is eveneens een vierpalige structuur aangetroffen, een spieker. De spieker 

zal zeer waarschijnlijk gediend hebben als opslag en is getypeerd naar de indeling van 

Schinkel1 als type IA. 

In de directe nabijheid van de huisplattegronden is een vijftal waterputten 

aangetroffen. De waterputten hebben allen een vierkante constructie bestaande 

uit vier hoekpalen en daartussen verticaal of horizontaal geplaatste planken gehad. 

Een waterput wijkt qua bouw af aangezien het een boomstamwaterput betreft. Drie 

waterputten (waterput 1, 2 en 21) lijken na gebruik te zijn ontmanteld. Zij bevatten 

allen resthout wat tijdens de ontmanteling is achter gebleven. 

Eveneens is een aantal vroegmiddeleeuwse kuilen aangetroffen. Gezien de locatie 

hebben ze waarschijnlijk te maken met huishoudelijke activiteiten in en om het huis en 

het boerenerf alhoewel ze niet altijd huishoudelijk afval bevatten.

1  Schinkel 1998, 255-266.
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De sporen op beide crevasse ruggen kunnen aan twee vroegmiddeleeuws erven 

worden toegeschreven. Deze bestaan elk uit twee elkaar opvolgende huizen, 

bijbehorende waterputten, voorraadkuilen en overige kuilen. 

Gezien de fragmentarische aard van de plattegronden is de typologie in algemene 

typen bepaald en vormt het daarmee een leidraad voor de datering. Op basis van de 

datering van de huizen in combinatie met de ligging en datering van de waterputten en 

voorraadkuilen,  is er een indeling in erven en fasering gemaakt.

Erf 1
Fase Structuurnr. Type Datering aardewerk Datering 

dendro
Datering 
typologie

Datering 
totaal

1 13 Huis - - 500-700 AD 500-700 AD

15 Voorraadkuil Vroegmiddeleeuws - - 575-700 AD

24 Voorraadkuil 675-750a / 725-850 ADb - - 675-750 AD

2 12 Huis - - 550-750 AD 550-750 AD

23 Voorraadkuil Vroegmiddeleeuws - - 575-700 AD

22 Voorraadkuil 725-825 ADc - - 650-750 AD

Erf 1 ligt ten noordwesten van de crevassegeul 7 en bestaat uit huis 12 en 13 (Figuur 9.1 

en Tabel 44). De sporen behorende bij deze huisplattegronden bevatten geen daterend 

vondstmateriaal. Huis 13 dateert tussen 500-700 AD en is representatief voor de oudste 

fase van dit erf.  Deze vroege datering is aan de hand van de typologie bepaald. Huizen 

van het type Odoorn A/ -B of Katwijk A/ -B worden gedurende een periode van ruim 

200 jaar gebouwd. Dat deze periode bij beide types even lang is staaft de typering van 

huis 13 tot beide types. Voorraadkuil 15 ligt binnen plattegrond 13 aan de zuidwestelijke 

kopse kant. Dit bevestigt dat deze kuil bij deze huisplattegrond behoort. Voorraadkuil 

24 ligt ten noorden van de plattegrond, halverwege de lange zijde. De geringe afstand 

tot het huis, 1,6 meter, bevestigt dat deze kuil bij deze huisplattegrond behoort. In 

Tabel 44 
Structuren met de diverse dateringen 
behorende bij erf 1.
a  Van Spelde datering, randtype G3  
b  Van Spelde datering, randtype E3.  
c  Van Spelde datering, randtype E4. 
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Figuur 9.1 
Vroegmiddeleeuws erf 1, in lichtgeel zijn de 
crevasseruggen aangegeven en in blauw de 
kleiige laagten. 
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deze kuil is specifiek daterend aardewerk aangetroffen en dateert uit 675-7502 / 725-850 

AD3. Hierbij moet echter worden opgemerkt dat dit aardewerk is gedateerd volgens 

de tonpotten typologie van Van Spelde4 die nog niet algemeen is geaccepteerd. Zo 

bestaat het vermoeden dat de dateringen minimaal 50 jaar ouder kunnen zijn dan nu 

is voorgesteld. Binnen deze opgraving is er dan ook voor gekozen om de typologieën 

en dendrochronologische dateringen als basisdateringen aan te houden en de 

aardewerkdateringen alleen te gebruiken indien zij daarbinnen passen.5 Er zijn ook 

aardewerk dateringen die van andere typologieën zijn afgeleid. Deze zijn wel algemeen 

geaccepteerd en worden deswege gehandhaafd. 

Het aardewerk afkomstig uit voorraadkuil 24 dateert tussen 675 en 750 AD op basis van 

de Van Spelde randtypen. Het aardewerk uit de voorraadkuil 15 heeft alleen de globale 

datering vroege middeleeuwen opgeleverd, 575-700 AD. De datering van de tweede 

voorraadkuil (kuil 24) dateert vermoedelijk 50 jaar eerder, 625-700 AD (zie boven). Dit 

valt perfect binnen de datering van de huisplattegrond. Voorraadkuil 15 heeft zoals 

gezegd een bredere datering en het is dan ook zeer goed mogelijk dat voorraadkuil 

24 deze opvolgt. Echter kunnen voorraadkuilen ook heel goed tegelijkertijd in 

gebruik zijn geweest. Ook is de gebruiksfase van voorraadkuilen logischerwijze 

korter dan de hier aan de hand van het aardewerk gestelde 75 jaar. Dit betekent dat 

voorraadkuilen vernieuwd kunnen zijn of er nog voorraadkuilen ontbreken binnen 

het onderzoeksgebied omdat ze niet als zodanig zijn herkend of door recente sloten 

of wegen zijn verstoord. Echter binnen de gestelde dateringen kan ervanuit worden 

gegaan dat voorraadkuil 24 voorraadkuil 15 opvolgt in tijd. 

Binnen de opgravingsputten zijn op dit erf geen waterputten aangetroffen. De 

waterputten hebben waarschijnlijk aan de kopse kant van de woningen gelegen. 

Dit zou betekenen dat ze door de aanleg van recente sloten en waterpartijen zijn 

vergraven. Op basis van ligging kan waterput 21 eventueel nog tot huis 13 gerekend 

worden. De waterput ligt echter aan de zuidelijke lange zijde op een afstand van 8 

meter. De waterput wordt door een laagte gescheiden van het huis. De datering van 

het aardewerk is daarnaast vrij laat, 725-850. Deze datering kan echter 50 jaar ouder 

zijn. Het hout van deze waterput was niet geschikt voor een dendrochronologisch 

onderzoek en leverde geen specifieke datering op. Het is eerder aannemelijk dat deze 

waterput tot een huisplattegrond behoort die buiten het opgegraven deel van het 

plangebied was gelegen, of dat de put tot erf 2 behoort. Concluderend kan deze eerste 

bewoningsfase van erf 1 tussen 600 en 700 gedateerd worden. 

Tot erf 1 hoort ook huis 12. Dit huis dateert tussen 550 en 750 AD en is representatief 

voor de jongste fase van dit erf. De datering is aan de hand van de typologie bepaald. 

Het huis is zowel als Katwijk B als Odoorn C te typeren op basis van de plaatsing van 

de wand ten opzichte van de wand- en buitenstijlen. Er is binnen het onderzoek geen 

aardewerk aangetroffen daterend in de Karolingische periode. Dit doet vermoeden 

dat huis 12 dan wel lijkt op woningen van het Karolingische type, maar het hier toch 

echt gaat om een vroegmiddeleeuwse boerderij die laat in deze periode kan worden 

2  Van Spelde datering, randtype G3
3  Van Spelde datering, randtype E3.
4  Van Spelde 2014.
5  De dateringen van Van Spelde worden vergeleken met de basisdateringen. Hierbij wordt 

gekeken of deze, als ze 50 jaar worden vervroegd nog steeds binnen de dateringsrange pas-
sen van de basis dateringen. Er is binnen het aardewerkcomplex van deze vindplaats geen 
aardewerk aangetroffen wat dateert in de Karolingische periode. Dit kan dan ook worden 
gezien als een bewijs dat de jonge dateringen van de aardewerkranden volgens de Van Spelde 
typologie (725-850) moet worden genuanceerd en bijgesteld naar beneden. 
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geplaatst. Dit sluit mooi aan op de vroegere datering van huis 13. Opvallend zijn 

ook de afmetingen van beide woningen. Huis 13 is 5,5 meter breed waar huis 12 8,3 

meter breed is. Dit sluit aan bij de ontwikkeling dat huizen in de loop van de vroege 

middeleeuwen steeds breder werden uitgevoerd. 

Ook dit huis heeft een inpandige voorraadkuil, nummer 22. De kuil ligt bijna in het 

midden van de zuidelijke lange zijde van het huis. Deze kuil bevatte wat specifiek 

daterend aardewerk dat de kuil tussen 725 en 825 AD dateert. Opmerking hierbij is 

dat dit aardewerk door middel van de typologie van Van Spelde is gedateerd waarbij, 

de 50 jaar marge in aanmerking genomen, ook een datering van 675-775 AD kan 

worden aangehouden. Aan de buitenzijde van de plattegrond langs deze zelfde lange 

zijde is een tweede voorraadkuil aangetroffen, nummer 23. Deze is op basis van het 

aangetroffen aardewerk vroegmiddeleeuws gedateerd, 575-700 AD. Er is ook bij 

dit huis geen waterput aangetroffen. Vermoedelijk is deze door de recente sloten 

vergraven. Concluderend kan deze tweede bewoningsfase van het erf tussen 550 en 

700 AD gedateerd worden waarbij voorraadkuil 23 jonger is dan voorraadkuil 22.

Erf 2
Erf 2 ligt ten zuidoosten van de crevassegeul 7, ten zuiden van erf 1 en bestaat uit 

huis 10 en 11 (Figuur 9.2). De eerste fase van het erf bestaat uit huis 11. Dit huis is 

getypeerd als Katwijk B en Odoorn A/ -B wat het tussen 550 en 700 AD dateert. Naast 

een huis omvat deze fase van het erf ook één waterput, structuur 1, aan de westkant 

van het huis gelegen. Op basis van de ligging is de waterput tot dit huis gerekend. 

De kapdatum van het hout dat voor de constructie van deze waterput is gebruikt, 

is doormiddel van een 14C onderzoek gedateerd tussen 564-653 AD. Op basis van 

het vondstmateriaal afkomstig uit de opvulling is de put gedateerd tussen 575 en 

750 AD. Een kanttekening bij de aardewerkdatering is dat deze is gebaseerd op de 

typologie van Van Spelde. Ook behorend tot het erf is de op 4 meter afstand van de 

zuidwestelijke kopse kant aangetroffen voorraadkuil, structuur 27. De kuil is door 

middel van aardewerk aan de hand van twee typologieën te dateren, een knikwandpot 

en de Van Spelde typologie op basis van tonpotten. Hierbij is de datering van Van 

Spelde jonger dan de knikwandpot, echter als de eerdergenoemde 50 jaar vervroeging 

van de datering wordt toegepast dan sluit ze perfect op elkaar aan. Een datering 

tussen 610 en 670 AD wordt voor deze voorraadkuil dus aangehouden. Dit sluit mooi 

aan op de dateringen van de waterput en huisplattegrond. Ten noorden van het huis is 

tevens een spieker aangetroffen. Deze spieker is op basis van het type en kleur spoor 

vroegmiddeleeuws te dateren. Gezien de locatie van de spieker is deze toegewezen 

aan deze huisplattegrond. 

Concluderend kan worden gezegd dat de eerste fase van dit erf wordt gevormd door 

een huis dat dateert tussen 575 tot 700 AD. Bijbehorende waterput dateert van 575 tot 

625 AD, dit is een grote tijdsspanne voor één waterput om in gebruik te zijn dus het is 

zeer goed mogelijk dat er meer waterputten bij dit huis hebben gehoord en dat deze 

niet zijn aangetroffen omdat ze buiten het onderzoeksgebied zijn gelegen. Helaas is 

het huis niet nauwkeuriger te dateren en zijn de onderlinge relaties vooral op basis 

van ligging en de dendrochronologische dateringen van de waterputconstructies 

vastgesteld. 
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Fase Structuur Type Datering aardewerk Datering 
dendro / 14C

Datering 
typologie

Datering 
totaal

1 11 Huis - - 500-700 AD 500-700 AD

1 Waterput 575-750 ADa 564-653 AD (14C) - 575-650 AD

27 Voorraadkuil 610-670 ADb / 
675-750ADc

- - 610-670 AD

14 Spieker - - - 575-700 AD 

2 10 Huis - - 600-700 AD 600-700 AD

3 Waterput Vroegmiddeleeuws 560-610 AD - 560-610 AD

2 Waterput 610-670 ADd - - 610-670 AD

4 Waterput 725-850ADe 652-702 AD - 652-702 AD

9 Voorraadkuil Vroegmiddeleeuws - - 550-700 AD

3 5 Waterput 725-850 ADf 656-706 AD - 656-706 AD

21 Waterput 725-850 ADg - - 725-850 AD

De tweede fase van het erf werd gevormd door huis 10. Het was, ondanks het geringe 

aantal paalsporen dat is aangetroffen, mogelijk om het huis te typeren als Katwijk B / 

Odoorn B. Deze typering is op basis van de aan de zuidelijke lange zijde aangetroffen 

dubbel gestelde palen. Huizen van het type Katwijk B of Odoorn B zijn beide te dateren 

tussen 600 en 700 AD. Op basis van de locatie ten opzichte van het huis lijken drie 

waterputten (2, 3 en 4) bij deze huisplattegrond te behoren. De waterputten worden 

in elkaar opvolgende chronologische volgorde besproken. Waterput nummer 3 ligt op 

een meter afstand van de noordelijke lange zijde van huis 10. Deze ligging zo dicht bij 

het huis is een aanwijzing dat de waterput bij dit huis hoort. De constructie bestond uit 

een boomstam. De kapdatum van het hout dat is gebruikt voor de constructie van de 

waterput is door middel van dendrochronologie vastgesteld tussen 545-560 AD. Ervan 

uitgaande dat een waterput maximaal 50 jaar in gebruik is, dateert de gebruiksfase 

tussen 560 en 610 AD. Het aardewerk dat in de vulling van de waterput is aangetroffen 

dateert in de vroege middeleeuwen, 550-700 AD. Er zijn echter aanwijzingen dat het 
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Figuur 9.2 
Vroegmiddeleeuws erf 2 , in lichtgeel zijn de 
crevasseruggen aangegeven en in lichtblauw 
de kleiige laagten en in blauw de crevassegeul 
7.

Tabel 45 
Structuren met de diverse dateringen 
behorende bij erf 2.
a  Van Spelde datering, randtype A4/A3/D1/E3.  
  
b  Knikwandpot KWT-5C met radstempel.
c  Van Spelde datering, randtype E4 en G3.
d  Redknap A8 en onverdikte rand.
e  Van Spelde datering, randtype F1.
f  Van Spelde datering, randtype F1.
g  Van Spelde datering, randtype F1 en E3. 
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constructiehout is hergebruikt. Dit zou betekenen dat de waterput ook eerder in 

gebruik is geweest. Hiervoor kan 50 jaar variatie worden ingecalculeerd. Dat betekent 

dat de waterput ook tussen 610 en 660 AD in gebruik kan zijn geweest. Hiermee is het 

de oudste waterput die tot de tweede fase van het erf behoort. . 

Waterput twee volgt op waterput 3 en ligt 9,5 meter ten noordoosten van het 

huis. De houten constructie was te slecht geconserveerd om door middel van 

dendrochronologie te dateren. Er was echter aardewerk in de vulling aanwezig dat 

tussen 610 en 670 AD te dateren is. Deze datering is niet aan de hand van de typologie 

van Van Spelde en kan worden aangehouden. Na het gebruik is deze waterput gesloopt 

wat een aanwijzing is voor een opvolgende waterput binnen deze fase van het erf. 

De opvolgende waterput ligt op 1 meter van de noordelijke kopse kant van het huis. 

De kapdatum van het hout afkomstig van de constructie van waterput 4 is door middel 

van dendrochronologie in de herfst/winter van 651/652 AD te dateren. Ervan uitgaande 

dat een waterput maximaal 50 jaar in gebruik is, dateert de gebruiksfase tussen 652 en 

702 AD. Er is in de vulling van de kern van de waterput ook aardewerk aangetroffen dat 

is gedateerd tussen 725 en 850 AD. Ook hier dient het aardewerk vermoedelijk vroeger 

te moeten dateren. Dit geeft een datering tussen 675 en 725 AD wat beter aansluit bij 

de datering van waterput 2 en de gebruiksfase van het huis. 

Naast de drie waterputten is er ook een voorraadkuil aangetroffen behorende bij het 

huis. Deze ligt aan de noordoostelijke kopse kant op 2,5 meter afstand van het huis. 

Deze kuil is door middel van het aardewerk in de vroege middeleeuwen gedateerd, 

550-700 AD. Op basis van de zojuist gepresenteerde gegevens kan de volgende 

opvolging in waterputten worden aangehouden, waarbij ervan uit is gegaan dat de 

gebruiksfase van een waterput mogelijk korter was dan 50 jaar en dat ze kunnen 

overlappen. Waterput 3 representeert de start van het huis van 610 tot 660 AD en is 

na gebruik niet gesloopt. Van ca. 610 tot 670 AD is waterput 2 in gebruik en na gebruik 

ontmanteld. Waterput 4 is van 652 tot 702 AD in gebruik. Er zijn geen sporen van 

ontmanteling aangetroffen. Dit geeft het huis en deze fase van erf 2 een datering 

tussen 610 en 702 AD.

Waterput 5 is waarschijnlijk representatief voor een derde bewoningsfase binnen 

erf 2. De kapdatum van het hout behorende bij de constructie is door middel van 

dendrochronologisch onderzoek vastgesteld op 656/657 AD. Dit betekent dat met een 

maximale gebruiksduur van 50 jaar de waterput in gebruik is geweest van 657 tot 707 

AD. Er is na gebruik van de waterput een poging ondernomen om de constructie te 

verwijderen. De reden waarom deze waterput niet tot huis 11 behoort, ondanks de 

ligging, is het feit dat de waterput jonger dateert dan de huisplattegrond. Combinatie 

met de ligging van de waterput aan de rand van het onderzoeksgebied maakt het 

aannemelijk dat er een andere plattegrond buiten het onderzoeksgebied heeft 

gelegen waartoe deze waterput heeft behoord. Ditzelfde geldt voor waterput 21. 

Deze waterput dateert op basis van een aardewerkdatering van 725 tot 850 AD. Hierbij 

moet worden opgemerkt dat het een datering op basis van de typologie van Van 

Spelde betreft en het dus aannemelijk is dat de datering 50 jaar ouder is en op 675-725 

AD uitkomt. Qua ligging is huis 13 meest nabijgelegen. Echter, er ligt een laagte 

tussen waardoor de twee structuren van elkaar worden gescheiden. Het is dus niet 

aannemelijk dat ze bij elkaar behoren. Dan is huis 11 de meest nabij gelegen kandidaat, 

echter is de waterput jonger gedateerd dan de gebruiksfase van het huis. Het 

vermoeden is dan ook dat ook hier een huis buiten het onderzoeksgebied was gelegen 

waartoe deze waterput kan worden gerekend. Een eventuele tweede optie kan zijn dat 

het hier om waterputten ten behoeve van het vee of ambachtelijke activiteiten ging 
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en er daarom geen huis in de nabije omgeving is gelegen. Beide waterputten dateren 

in dezelfde periode. Dit pleit voor deze laatste theorie. Tevens liggen er veel kuilen 

rondom beide waterputten die kunnen worden toegeschreven aan ambachtelijke 

activiteiten. Geen van beide theorieën kan echter met de beschikbare gegevens met 

zekerheid worden verworpen of aangenomen. 

9.2.2 Vondstmateriaal

Aardewerk
Samenvattend kan worden gesteld dat de nederzetting waarschijnlijk na 500/550 AD 

zal zijn begonnen. De grootste bewoningsintensiteit binnen de nederzetting startte 

na 575 AD en duurde tot circa 675AD. De nederzetting heeft in elk geval bestaan tot 

725-750 AD. Daarmee komt de datering van de hier gepresenteerde nederzetting 

RijnlandRoute, aansluiting Leiden-West overeen met de datering van het nabijgelegen 

nederzettingsterreinen Oegstgeest Rijnfront IVO en Oegstgeest Rijnfront Zuid. 

De nederzetting van Oegstgeest Rijnfront IVO en Oegstgeest Rijnfront Zuid lijkt 

iets langer door te lopen. Daar is namelijk Karolingisch materiaal aangetroffen 

zoals kogelpot, pingsdorf en dergelijke, en dit vondstmateriaal komt binnen de 

RijnlandRoute, aansluiting Leiden-West niet voor. 

Hout
Op basis van de gedateerde houtconstructies uit waterputten start de nederzetting na 

575 AD. In de 6e eeuw is de grootste hoeveelheid waterputten tegelijkertijd in gebruik. 

De nederzetting is tot ca. 725/750 AD in gebruik geweest. 

Metaal
De eerder besproken ringfibula dateert in de late 5e of vroege 6e eeuw. Deze datering 

laat zien dat de nederzetting in deze periode actief is geweest. In theorie kan de fibula, 

omdat het een stortvondst is, ook afkomstig zijn uit een oudere context. Ditzelfde 

geldt voor de op de stort aangetroffen Romeinse munt. 

9.2.3 Beschouwing en beantwoording onderzoeksvragen 

Onderstaande paragraaf dient te worden gezien als een integrale beantwoording van 

de onderzoeksvragen zoals gesteld in het PvE6 (zie ook paragraaf 4.2). In principe 

dient de synthese te worden gezien als antwoord op de gestelde onderzoeksvragen. 

Onderstaande paragraaf geeft een beknopt antwoord op deze vragen.

Bodem opbouw plangebied (antwoord op vraag 2)
Het plangebied ligt binnen de op en afrit van de A44 ter hoogte van Leiden. Hier zijn 

tijdens de aanleg van de A44 ophogingspakketten aangebracht van 1 tot ruim 1,5 

meter dikte. Hieronder was een bouwvoor aanwezig die dateerde in de Nieuwe tijd 

en die het vroegmiddeleeuwse sporenniveau deels heeft afgetopt en afgedekt. Het 

vroegmiddeleeuwse niveau lijkt niet erg sterk afgetopt te zijn. 

Vroegmiddeleeuws landschap (antwoord op vragen 2, 3, 7, 9, 11, 12, 17, 18)
De restgeul van de Oude Rijn heeft niet binnen het plangebied gelegen. De 

ondergrond bestaat uit estuariene afzettingen die worden afgedekt door een 

pakket sterk klei-zand gelaagde oeverafzettingen die afkomstig moeten zijn vanuit 

6  Isarin & Bente 2017.
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de Oude Rijn. De gelaagdheid neemt naar boven toe af. Dit wijst op een afname 

van de overstromingsfrequentie. Doordat de Oude Rijn vanaf de Romeinse tijd in 

betekenis als hoofdafvoer afneemt, word het onderzoeksgebied vanaf deze periode 

nog interessanter voor bewoning. In de vroege middeleeuwen bestaat het landschap 

binnen de westelijke oksel van het plangebied uit zandige crevasse ruggen die worden 

doorsneden door drie laagten vanaf de oorspronkelijke Rijngeul ten westen van het 

plangebied. De laagten zijn eerder op te vatten als passief opgevulde depressies 

dan als actieve geulen. Crevassegeul 7 is gelegen tussen de hoogste delen van de 

crevasse-ruggen die uitermate geschikt waren voor bewoning. De nabijheid van de 

Rijngeul, die vanaf de laat-Romeinse tijd snel in betekenis als hoofdafvoer afneemt 

als gevolg van het ontstaan van de Lek bij Wijk-bij-Duurstede, maakte de oeverzone 

nog aantrekkelijker voor bewoning. De Rijngeul verzorgde de natuurlijke drainage 

van de oeverzone, en was onder andere van betekenis als verbindingsroute (handel 

en vervoer), als voorziening in drink- en waswater en als voedselbron (visvangst). 

Tussen de westelijke en oostelijke oksel is een overgang aanwezig waarbij de hogere, 

zandige, crevasseruggen minder sterk aanwezig zijn en het gebied in zijn geheel lager 

is gelegen. Het kan ook wel als een depressie worden aangeduid, overeenkomstig 

met de depressie die midden in de nederzetting Oegstgeest Nieuw Rhijngeest Zuid 

is aangetroffen. Zeer waarschijnlijk zijn beide depressies aan elkaar te koppelen. 

Onduidelijk is of dit gebied geschikt was om te gebruiken als landbouwgrond. 

Waarschijnlijk bevatte de ondergrond door de regelmatige overstroming met brak 

tot zout water te veel zout wat nadelig is voor de groei van gewassen. Waarschijnlijk 

was het gebied wel geschikt voor begrazing door vee. Er zijn geen aanwijzingen 

aangetroffen voor een vroegmiddeleeuwse percelering. 

Vroegmiddeleeuwse bewoning (antwoord op vragen 1, 4, 6, 8, 10, 12)
De nederzetting bestaat uit twee erven die in de westelijke oksel zijn aangetroffen 

(Figuur 9.3). Hierbij is er gebruik gemaakt van de oorspronkelijke landschappelijke 

kenmerken want erf 1 ligt ten noorden van een laagte en erf 2 ten zuiden daarvan. 

Het lijkt er op dat er binnen de opgraving geen grootschalige aanpassingen aan het 

landschap zijn gedaan om het naar hun hand te zetten. Er zijn ook geen aanwijzingen 

aangetroffen voor het aanwezig zijn van een oversteekplaats over de restgeul. 

Mogelijk was deze doorwaadbaar, smal genoeg of was er buiten het plangebied 

mogelijkheid om de oversteek te maken tussen beide erven. Binnen de oostelijke oksel 

zijn geen aanwijzingen dat er in de vroege middeleeuwen of Karolingische periode 

bewoning is geweest.

 

Erf 1 bestaat uit twee zuidwest-noordoost georiënteerde huizen met elk een inpandige 

en uitpandige voorraadkuil. Op het erf verspreid zijn meerdere kuilen aangetroffen 

waarvan het gebruik niet duidelijk is. De huisplattegronden zijn zeer fragmentarisch 

bewaard gebleven en zijn van het type Katwijk B/ Odoorn C en Katwijk A/-B en 

Odoorn A/-B. Het erf bevat twee bewoningsfasen die helaas niet nauwkeurig te 

dateren zijn en dateert van 500-750 AD. Erf 2 bestaat uit twee zuidwest- noordoost 

georiënteerde huizen met elk een uitpandige voorraadkuil, zeven waterputten 

die zich tussen beide plattegronden in bevinden, een spieker en diverse verspreid 

liggende kuilen. De huisplattegronden zijn zeer fragmentarisch bewaard gebleven 

en zijn van het type Katwijk B / Odoorn B en Katwijk B / Odoorn A/-B. Dit erf is in 

minimaal drie fasen in gebruik geweest en dateert van 575 tot maximaal 725 AD. 

Voor de laatste bewoningsfase van dit erf is geen huisplattegrond aangetroffen 

alleen twee waterputten, mogelijk overlapt deze fase met de tweede bewoningsfase. 

Op beide erven zijn geen omheiningen bestaande uit oftewel greppels oftewel 
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vlechtwerk aangetroffen. Mogelijk was er door de aanwezigheid van geul 7 binnen het 

opgegraven gebied geen noodzaak om het gebied af te bakenen. De grote hoeveelheid 

waterputten die binnen erf 2 is aangetroffen kan volgens Dijkstra7 te relateren zijn aan 

een grotere zoetwaterbehoefte binnen de nederzetting. De nederzetting ligt immers in 

een brak tot zout getijdegebied. Dit kan ook verklaren waarom sommige waterputten 

op een grotere afstand van de huizen zijn gelegen (mogelijk waterput 5 en 21 die nu 

een derde bewoningsfase vormen maar ook voor vee of ambachtelijke activiteiten 

kunnen zijn gebruikt). 

Er zijn op de grens van het onderzoeksgebied aan alle zijden sporen van bewoning 

aangetroffen. Dit doet vermoeden dat zowel onder de oprit van de A44, de A44 zelf 

als de N206 nog sporen van de vroegmiddeleeuwse nederzetting hebben gelegen. 

Hierbij is het niet duidelijk in hoeverre deze sporen door de aanleg van deze wegen zijn 

aangetast. Mogelijk zijn er ten zuiden van de N206 ook nog sporen te verwachten die 

bij deze nederzetting hebben behoord. Ook hier is het niet duidelijk in hoeverre deze 

sporen zijn verstoord door de bouwwerkzaamheden (Figuur 9.4).  

Materiele cultuur (antwoord op vraag 5)
Aan de hand van de binnen een nederzetting aangetroffen vondstmateriaal kan 

worden afgeleid wat de aard van de nederzetting is. De verhouding gedraaid 

aardewerk ten opzichte van de handgevormde component is bij deze nederzetting 

uitzonderlijk hoog, dit wordt bij alle vroegmiddeleeuwse nederzettingen die direct aan 

een rivier gelegen zijn gezien. Zodra de afstand tussen de rivier en de nederzetting 

toeneemt, neemt het percentage gedraaid aardewerk af. Eenzelfde relatie is gezien 

bij de hoeveelheid glazen voorwerpen die aanwezig zijn binnen vroegmiddeleeuwse 

grafvelden en de afstand tussen deze grafvelden en de grote rivieren. Hoe groter deze 

afstand des te lager het aantal glazen dat bij de begravingen werd aangetroffen.8 Er 

kan dus niet worden geconcludeerd dat dit hoge percentage draaischijfaardewerk 

representatief is voor een rijke materiële cultuur maar eerder een weergave van 

de locatie. Aan de hand van het uitgevoerde onderzoek naar de aangetroffen 

vondstcategorieën is gebleken dat de nederzetting geen opvallende soorten aardewerk 

bevatte, er kan zelfs worden gesproken van een beperkt scala aan gebruiksvoorwerpen 

van keramiek. Dit kan worden verklaard door het gebruik van houten vaatwerk in 

plaats van de keramieken variant. Er is een houten beker in een waterput aangetroffen, 

dit geeft aan dat er houten vaatwerk is gebruikt. Ook het hout dat is gebruikt voor de 

constructie van de waterputten was niet van hoogwaardige kwaliteit en in een aantal 

gevallen ging het om hergebruikt (scheeps)hout. Er is slechts een geringe hoeveelheid 

metaal aangetroffen waarvan de voorwerpen niet zeldzaam of afwijkend zijn ten 

opzichte van de nederzetting Oegstgeest Nieuw Rhijngeest Zuid. Ditzelfde geldt voor 

de metaalslakken, de aanwijzingen wijzen op metaalbewerking zoals smeden en het 

repareren van metalen voorwerpen. Dit kan uitgevoerd zijn door de inwoners zelf, 

bijvoorbeeld voor het repareren van hun gereedschappen. Er zijn geen aanwijzingen 

voor de (grootschalige) productie van ijzer, aardewerk, glas of andere voorwerpen. 

Consumptiepatroon (antwoord op vraag 5, 14, 15, 16)
Er is geen botanisch onderzoek uitgevoerd op de kuilen, voorraadkuilen en 

waterputten omdat dit onderzoek binnen de nederzetting Oegstgeest Nieuw 

Rhijngeest Zuid al zeer intensief is uitgevoerd. De aangetroffen maalstenen laten 

zien dat er zeker ruwe grondstoffen zijn verwerkt tot voedsel binnen de nederzetting. 

7  Dijkstra 2011, 173.
8  Hagedoorn 2014.
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Granen zoals gerst, rogge en tarwe zijn binnen de nederzetting Oegstgeest Nieuw 

Rhijngeest Zuid veelvuldig aangetroffen, opvallend is dat haver hier ontbreekt in 

tegenstelling tot de nederzetting in Katwijk en Leiderdorp. Verder is er selderij, 

gewone spurrie, hazelnoot, braam/framboos, lijnzaad/vlas, hennep en hop 

aangetroffen. Dit areaal aan gewassen is beperkt indien het naast de nederzetting 

in Katwijk en Leiderdorp wordt geplaatst.9 Naast dit dieet van gewassen dat werd 

geteeld at men ook vlees. Hierbij ging het voornamelijk om rundvlees aangevuld met 

varkensvlees, schapen(geiten)vlees. Dit werd aangevuld met (wild) gevogelte en vis. 

Er zijn aanwijzingen dat er incidenteel ook paard en hert als voedsel werd gebruikt. 

Alle bovenstaande dieren lijken een dubbeldoel te hebben binnen de nederzetting. 

Runderen werden ook gebruikt voor hun trekkracht en melk. Ook schapen en geiten 

werden gehouden voor wol, melk en uiteindelijk vlees. Varkens lijken zowel lokaal te 

zijn gehouden als geïmporteerd vanuit andere locaties. Net als runderen werden de 

paarden gebruikt als lastdier, rijdier en consumptie. Er zijn geen aanwijzingen dat er 

een surplusproductie heeft plaatsgevonden van deze verschillende diersoorten. Deze 

verschillende soorten voedsel werden in vaatwerk bereid. Zeker 30% van het vaatwerk 

is gebruikt als kookpot, zowel handgevormd als gedraaid aardewerk. Hierbij gaat het 

voornamelijk om tonpotten en voetloze randschalen die beroet zijn aangetroffen. 

Ambacht (antwoord op vragen 4, 6, 10)
Vrijwel binnen elke agrarische nederzetting vinden ambachtelijke activiteiten plaats 

die niet-agrarisch zijn. Denk hierbij aan het repareren van gereedschap, vervaardigen 

van huishoudelijke producten en het verwerken van wol en linnen. Er zijn binnen 

beide erven aanwijzingen aangetroffen dat er ambachten werden uitgeoefend, 

hierbij gaat het met name om maalstenen voor het verwerken van de ruwe agrarische 

grondstoffen, slijpstenen voor het slijpen van metalen voorwerpen, een samengestelde 

kam en keramieken kraal die lokaal kunnen zijn geproduceerd, metaalslakken die 

verwijzen naar het smeden of repareren van metalen voorwerpen en netverzwaringen 

van zowel tufsteen als verbrande klei die refereren aan visserij. Er zijn echter geen 

aanwijzingen dat er binnen de nederzetting speciale zones zijn toegewezen aan 

de verschillende activiteiten. De voorwerpen worden verspreid over de gehele 

nederzetting gevonden. Het vervaardigen van benen kammen lijkt indien het om 

geringe aantallen gaat een bijproduct te zijn van het boerenhuishouden. Echter zijn er 

binnen de nederzetting Oegstgeest Nieuw Rhijngeest Zuid al 12 stuks aangetroffen. 

Volgens Dijkstra overstijgt dit de vraag van het boerenhuishouden. Echter gezien de 

grote hoeveelheid huizen binnen de opgraving lijkt dit aantal mij niet extreem hoog. 

Zeker vergeleken met Valkenburg waar er 74 stuks zijn aangetroffen.10 

Handel en transport (antwoord op vraag 19)
In de Romeinse periode waren er al handelsroutes aanwezig door heel Europa tot en 

met Scandinavië. Er zijn binnen de vindplaats enkele aanwijzingen dat deze routes 

ook na de val van het Romeinse rijk en gedurende de vroege middeleeuwen nog 

steeds in gebruik waren. Voorwerpen zoals de aangetroffen benen kam werden lokaal 

geproduceerd maar kunnen ook afkomstig zijn uit andere gebieden. Ditzelfde geld 

voor de keramieken kraal die is aangetroffen, er zijn geen aanwijzingen dat deze 

kraal binnen de nederzetting is vervaardig dus moet afkomstig zijn uit een ander 

deel van Europa. Ditzelfde geld voor de aangetroffen metaalvondsten, er zijn geen 

aanwijzingen voor vervaardiging van dergelijke voorwerpen binnen de nederzetting. 

9  Dijkstra 2011, 516-517.
10  Dijkstra 2011, 166-167.
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Naast deze diverse voorwerpen zijn er ook aanwijzingen dat een deel van de 

geconsumeerde varkens van elders zijn geïmporteerd. 

Een belangrijke component inzake handel en transport in de vroege middeleeuwen is 

keramiek. Op de draaischijf vervaardigd aardewerk, 90% van het aardewerk binnen de 

opgraving RijnlandRoute, aansluiting Leiden-West, werd niet lokaal geproduceerd en is 

afkomstig van diverse pottenbakkerijen uit vooral het Vorgebirge in Duitsland en uit de 

Eiffel (Mayen). Opvallend is het ontbreken van pottenbakkerijen in centraal- en noord 

Nederland. De meeste pottenbakkerscentra lijken een actieradius te hebben gehad van 

enkele tientallen kilometers,11 zodat er ook in dit gebied pottenbakkerijen verwacht 

mogen worden. Door middel van uitgebreid wetenschappelijk onderzoek kan deze 

theorie worden onderzocht en bewezen. Zowel het (waarschijnlijk) in de noordelijke 

regionen geproduceerde aardewerk als het vanuit Duitsland afkomstige aardewerk 

werden via dit Frankisch territorium naar het kustgebied vervoerd. Volgens Van Es en 

Verwers was de bevolking in het West-Nederlandse kustgebied vanaf de 5e eeuw vooral 

van Friese herkomst.12  Dit wijst er op dat er een uitwisseling van economische aard 

was tussen het Fries en Frankisch grondgebied en dat er sprake moet zijn geweest 

van een stabiel Fries-Frankisch handelsnetwerk.13 Gelet op de aanwijzingen dat het 

lokaal vervaardigde aardewerk onderdeel heeft uitgemaakt van de identiteit van 

de bevolking, wordt duidelijk dat de bevolking van de nederzetting RijnlandRoute, 

aansluiting Leiden-West onderdeel uitmaakte van een sociaal-cultureel netwerk dat 

bestond tussen de bewoners langs de kust van zuidoost Engeland en de bewoners 

van de kuststreek van het continent vanaf Vlaanderen tot en met de noordelijke 

kust van Nederland. Het is intrigerend te veronderstellen dat het hoge percentage 

magering met organisch materiaal van het HS-aardewerk een vingerwijzing kan zijn 

naar de herkomst van de eerste bewoners in RijnlandRoute, aansluiting Leiden-West 

Brexitiers uit de late 5e eeuw zijn, die aanvankelijk uit het noordelijke kustgebied van de 

Noordzee afkomstig waren, terug naar het continent zijn gekeerd.

De aanwezigheid van paardenbotten en een benen oesdop wijzen ook op het gebruik 

van een paard als last- of trekdier en mogelijk als rijdier. Vervoer te paard of wagen 

verkort de afstanden en maakt het uitwisselen van goederen eenvoudiger. Een ander 

middel van transport in de vroege middeleeuwen was per schip. Aanwijzingen voor het 

gebruik van schepen om goederen te vervoeren zijn diverse fragmenten hergebruikt 

scheepshout die zijn aangetroffen in de constructies van de waterputten. De ligging 

naast de Oude Rijn is voor scheepsvaart ook uitermate geschikt. Dit blijkt wel uit de bij 

de nederzetting te Oegstgeest aangetroffen kadewerken aangetroffen en mogelijke 

boothellingen.14 

Bevolking (antwoord op vraag 19)
Er zijn binnen het plangebied RijnlandRoute, aansluiting Leiden-West geen menselijke 

resten aangetroffen daterend in de vroege middeleeuwen. De sporen en de daarin 

achtergebleven vondsten zijn echter door de bewoners van deze huizen achtergelaten 

en zijn representatief voor hun cultuur. Het meest kenmerkend en uitgebreid hierin is 

de collectie aardewerk die is aangetroffen. De verhouding gedraaid- en handgevormd 

aardewerk is 9 : 1. De verklaring hiervoor is eerder al besproken en hier kunnen geen 

conclusies uit worden getrokken met betrekking tot de aard van de bewoning of 

11  Verhoeven 2015, 507.
12  Van Es & Verwers 2010, 35.
13  Wickham 1998, 283-285; Dijkstra 2004, 404-405.
14  De Bruin 2013, 312-313.
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de belangrijkheid van de nederzetting. Indien de categorie gladwandig gedraaid 

aardewerk wordt beschouwd als een luxer segment in het aardewerkspectrum, dan 

kan worden gesteld dat op grond van het aardewerk de nederzetting RijnlandRoute, 

aansluiting Leiden-West niet boven de andere vroegmiddeleeuwse nederzettingen aan 

de Oude Rijn uitstak. Ook is het aangetroffen aardewerkassemblage (net als de overige 

aangetroffen vondsten) vrij beperkt en geeft geen aanleiding om te concluderen dat 

er hier sprake was van een ‘elite’ bewoning. De verspreiding van de vondsten levert 

hierbij de aansluiting dat er geen clustering van bepaalde typen aardewerk of andere 

vondsten aangetroffen is binnen de nederzetting. Opvallend is wel de gebruikte 

magering bij het handgevormde aardewerk. Een groot aandeel van de handgevormde 

baksels is plantaardig gemagerd. Dit is voor de benedendelta van de Oude Rijn geen 

uitzondering. Het lijkt er op dat er micro-regio’s of kerngewesten bestaan waarin de 

toegepaste magering van het handgevormde aardewerk verschilt. Binnen de andere 

regio’s in het kustgebied overheerst de steengruismagering, hierop vormt Den Burg 

op Texel een uitzondering. Ook verder stroomopwaarts wordt beduidend minder 

aardewerk met plantaardige magering aangetroffen. Indien het handgevormde 

aardewerk inderdaad een belangrijke aanwijzing was voor de culturele identiteit van 

de bewoners, dan kan dit betekenen dat de bewoners van de Rijnmond een andere 

culturele achtergrond hadden dan de bewoners in andere delen van het kustgebied 

en het achterland. Het is de vraag het gebruik om potten te mageren met plantaardig 

materiaal afkomstig is van de autochtone restbevolking die na de Romeinse tijd in 

dit gebied is blijven wonen, immigranten uit noordelijke streken die zich halverwege 

het eerste millennium in de Rijnmond hebben gevestigd, of van bewoners die tijdens 

de volksverhuizing in het begin van de 5e eeuw gedurende de zogenaamde ‘adventus 

Saxonum’ aanvankelijk naar Engeland waren geëmigreerd, maar later naar het 

continent waren teruggekeerd.

Conclusie (antwoord op vragen 20 t/m 24)
Er kan worden geconcludeerd dat de nederzetting start vanaf circa 500/550 AD op 

beide erven en zijn bloeiperiode heeft in de 6e eeuw wanneer beide erven volop 

bewoond worden. Er zijn geen aanwijzingen aangetroffen voor het aanwezig zijn van 

een oversteekplaats over de restgeul. Mogelijk was deze doorwaadbaar of was er 

buiten het plangebied mogelijkheid om de oversteek te maken tussen beide erven. 

Het einde van de opgegraven nederzetting valt rond 725/750 AD wanneer erf 2 als 

eerste wordt verlaten rond 710 AD en de bewoning rond 750 AD ook op het erf 1 stopt. 

Dit betekent dat de nederzetting een bewoningsperiode kent van circa 200 - 250 jaar. 

Er zijn geen aanwijzingen aangetroffen voor bewoning in de Karolingische periode. 

De nederzetting heeft een agrarisch karakter wat zowel bij de ambachten als de 

materiele cultuur en het consumptiepatroon tot uiting komt. Er is geen sprake van 

surplusproductie aangaande voedsel, geen productie van keramiek, metaal of andere 

producten anders dan voor eigen gebruik gezien de geproduceerde hoeveelheid. Er zijn 

ook geen aanwijzingen dat dit gedeelte van de nederzetting anders van karakter is dan 

de nederzetting Oegstgeest. Er is geen sprake van een ‘periferie’. 

9.3 Bewoningssporen uit de Nieuwe tijd

Binnen de oostelijke oksel is een greppelsysteem aangetroffen dat op basis van diverse 

aardewerkscherven en keramiekresten (o.a. faience wandtegel) in de 17e en 18e 

eeuw te dateren is. Bij later onderzoek tijdens de fieldschool 201815 te oosten van het 

15  Hemminga 2018.
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plangebied is hetzelfde greppelsysteem ook aangetroffen. Dit duidt er op dat in de late 

middeleeuwen het gebied op grote schaal is ontgonnen om als akkerareaal in gebruik 

te kunnen nemen. Deze ontginningen zijn te relateren aan het akker- of weideareaal 

behorende bij de voormalige boerderij Veldheim, gelegen ten noordoosten van het 

plangebied.16 Boerderij Veldheim kent meerdere fasen, na de sloop van de vroegste 

fase in de 16e eeuw wordt het complex in de 17e eeuw herbouwd. De binnen het 

plangebied aangetroffen greppels kunnen gezien het vondstmateriaal en oriëntatie 

in dezelfde periode worden gedateerd en zijn aan deze herbouwfase van de 

boerderij te relateren. Er kan worden aangenomen dat gezien de omvang van het 

perceleringssysteem dat er vanaf de 17e eeuw begonnen is met het ontginnen van 

het gebied aan de westzijde van Leiden en het in gebruik is genomen als akker- of 

weideareaal. Vanaf de 19e eeuw heeft er in het gebied ook kleiwinning plaatsgevonden 

ten behoeve van de diverse steenfabrieken in de omgeving. Er zijn geen aanwijzingen 

dat er bebouwing binnen het plangebied is geweest tot de aanleg van de A44. 

9.4 Inbedding in regionaal onderzoek: Opgraving Oegstgeest 
Nieuw Rhijngeest Zuid

De opgraving RijnlandRoute, aansluiting Leiden-West ligt ten zuiden van de 

nederzetting te Oegstgeest en maakt daarvan deel uit. Als opgraving ook wel bekend 

als Oegstgeest Nieuw Rhijngeest Zuid. Deze nederzetting behoort tot één van de 

nederzettingen uit de Merovingische tijd die langs de Oude Rijn lagen (Figuur 3.1). 

Deze rivier was van groot belang voor de nederzetting. Zowel het landschap als het 

bewoningspotentieel werd door deze rivier bepaald. Dit landschap is terug te zien in 

het unieke karakter van de nederzetting, het bestaat namelijk uit vijf ‘eilanden’ met 

elk een andere bewoningsperiode die elkaar overlappen. Bewoningskern A is in het 

noordwesten van de nederzetting gelegen, bewoningskern B in het noorden en bij 

beide is bewoning vanaf de late 5e tot 7e eeuw te dateren. Bewoningskern C ligt in 

het oosten van de nederzetting en hier vangt de bewoning ook in de late 5e eeuw aan 

en houd deze in de loop van de 7e eeuw op. Echter zijn er ook aanwijzingen dat de 

bewoning hier in de 10e en 11e eeuw terugkeert. Bewoningskern D ligt in het zuiden 

van de nederzetting en lijkt pas in de 7e eeuw in gebruik te worden genomen waarbij 

de bewoning doorloopt tot in het begin van de 8e eeuw.17 

De bewoning die is aangetroffen binnen de opgraving RijnlandRoute, aansluiting 

Leiden-West dateert vanaf 550 AD en het einde van de opgegraven nederzetting valt 

tussen 725 en 750 AD. Zoals te zien op Figuur 9.4 ligt de opgraving RijnlandRoute, 

aansluiting Leiden-West ten zuiden van de nederzetting Oegstgeest Nieuw Rhijngeest 

Zuiden worden ze van elkaar gescheiden door een niet opgegraven strook ter hoogte 

van de oprit voor de A44. Op basis van de resultaten en ligging van het plangebied kan 

worden geconcludeerd dat de aangetroffen vroegmiddeleeuwse bewoning onderdeel 

uit maakt van de nederzetting te Oegstgeest Nieuw Rhijngeest. De aangetroffen 

sporen kunnen deel uitmaken van bewoningskern D, ook is het ook zeer goed mogelijk 

dat er tussen cluster D en de opgraving RijnlandRoute, aansluiting Leiden-West nog 

een natuurlijke afscheiding heeft gelegen waardoor beide gebieden van elkaar werden 

gescheiden en de RijnlandRoute, aansluiting Leiden-West bewoningskern E kan 

worden genoemd. Om het onderscheid duidelijk te kunnen blijven maken en omdat 

het waarschijnlijker is dat er een natuurlijke afscheiding is geweest ter hoogte van de 

weg wordt RijnlandRoute, aansluiting Leiden-West als bewoningskern E beschouwd. 

16  Van der Leije 2018.
17  De Bruin 2013, 310-313.
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Binnen de nederzetting Oegstgeest Nieuw Rhijngeest Zuid zijn de huizen veelal haaks 

op de loop van de Oude rijn gepositioneerd. Hierbij zijn er binnen de nederzetting 

meer waterputten aangetroffen dan kan worden verwacht bij het aantal aangetroffen 

huizen. Deze waterputten bevatten constructies van zowel hergebruikt scheepshout, 

hergebruikte tonnen als boomstammen en niet secundair gebruikt hout. Daarnaast zijn 

er kadewerken, een ‘brug’ om een drassige zone over te steken, een gebouw op palen 

als afwijkende structuren aangetroffen. Er zijn diverse begravingen van zowel ouderen 

als een ca. 5-jarig kind, paarden inclusief hun uitrusting en diverse katten en honden. 

Er kon op basis van isotopen-onderzoek worden vastgesteld dat het kind niet in de 

omgeving van Oegstgeest is geboren. Door het ontbreken van een vondstlaag zijn 

metaalvondsten binnen de nederzetting zeldzaam. Het hier geschetste beeld zet zich 

voort binnen de opgraving RijnlandRoute, aansluiting Leiden-West. De aangetroffen 

huizen zijn ook allen haaks op de oever van de Oude Rijn georiënteerd en bevatten 

meer waterputten dan aan de huizen te relateren zijn. De aangetroffen bewoning is 

wel fragmentarischer en meer verstoord dan de nederzetting te Oegstgeest, dit is te 

relateren aan de ophoging en verstoring door de aanleg van de A44. Ook de collectie 

vondstmateriaal is gelijkend aan die van de opgraving te Oegstgeest Nieuw Rhijngeest 

Zuid. Voor bewoningskern D wordt aangegeven dat de bewoning dicht op elkaar was 

gelegen, dit komt overeen met RijnlandRoute, aansluiting Leiden-West. Afwijkend 

is het ontbreken van zowel mens- als dierbegravingen. Dit is mogelijk te relateren 

aan het feit dat de Rijnlandroute vol in de bewoning is gelegen, binnen de opgraving 

Oegstgeest Nieuw Rhijngeest Zuid is gebleken dat zowel mens- als dierbegravingen 

niet in de dichte nabijheid van de bewoning waren gelegen. Ook ontbreken 

grootschalige kadewerken en andere houtconstructies. Dit kan worden gerelateerd aan 

het feit dat binnen het plangebied de oever van de Oude Rijn niet is aangetroffen, net 

zomin als grote natte zones die men moest overbruggen. Het plangebied is immers 

veel beperkter.  

Naast een landschappelijke invloed had de Oude Rijn ook een grote invloed op 

het bewoningspotentieel van het gebied op basis van handel en contact met 

andere gebieden. Deze rivier was in de vroege middeleeuwen een belangrijke 

handelsroute tussen het Frankische Rijk en Engeland. Van die ligging langs deze 

belangrijke vaarroute wisten de bewoners in de nederzettingen langs te Oude 

Rijn te profiteren doordat ze onder meer toegang hadden tot het verkrijgen van 

producten die in het Frankische rijk werden vervaardigd. Deze invloeden zijn voor 

beide opgravingen duidelijk merkbaar aan de aangetroffen materialen en tradities. 

Gelet op de aanwijzingen dat het lokaal vervaardigde aardewerk onderdeel heeft 

uitgemaakt van de identiteit van de bevolking, wordt duidelijk dat de bevolking 

van de nederzetting RijnlandRoute, aansluiting Leiden-West onderdeel uitmaakte 

van een sociaal-cultureel netwerk dat bestond tussen de bewoners langs de kust 

van zuidoost Engeland en de bewoners van de kuststreek van het continent vanaf 

Vlaanderen tot en met de noordelijke kust van Nederland. Het is intrigerend te 

veronderstellen dat het hoge percentage magering met organisch materiaal van het 

HS-aardewerk een vingerwijzing kan zijn naar de herkomst van de eerste bewoners 

in RijnlandRoute, aansluiting Leiden-West Brexitiers uit de late 5e eeuw zijn, die 

aanvankelijk uit het noordelijke kustgebied van de Noordzee afkomstig waren, terug 

naar het continent zijn gekeerd. Dit beeld dat wordt geschept door het aardewerk dat 

is aangetroffen binnen de opgraving RijnlandRoute, aansluiting Leiden-West lijkt te 

worden onderstreept door het binnen de opgraving Oegstgeest Nieuw Rhijngeest Zuid 

aangetroffen materiaal. 
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Er kan worden geconcludeerd dat de aangetroffen bewoning bij de opgraving 

RijnlandRoute, aansluiting Leiden-West volledig in het beeld past bij de nederzetting 

te Oegstgeest Nieuw Rhijngeest Zuid. Er kan worden aangenomen dat het dezelfde 

nederzetting betreft. 
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Lijst van figuren

Figuur 1.1 Ligging plangebied RijnlandRoute, aansluiting Leiden-West, met zwarte ster 

weergegeven (bron: kadaster).

Figuur 1.2 Ligging plangebied Aansluiting Leiden West. Het onderzoeksgebied betreft 

de westelijke en oostelijke oksel van de op- en afrit A44 (rood omlijnd).

Figuur 2.1 Uitsnede erfgoedkaart Leiden met ligging van het plangebied (bron: van 

Dinther 2017). Op deze kaart maak het plangebied deel uit van de meandergordel 

van de Oude Rijn (situatie Romeinse tijd). Het plangebied is met een zwarte ster 

weergegeven.

Figuur 2.2 Interpretatie van de landschappelijke opbouw ter hoogte van de grote 

opgravingen in het gebied direct ten noordwesten van het plangebied in relatie tot de 

ligging van de opgraving RijnlandRoute, aansluiting Leiden-West (bron: bodemkaart 

van Dinter).

Figuur 2.3 Kaart van de belegering van Leiden, 1574. Vindplaats met gele ster 

weergegeven. (bron: erfgoedleiden.nl).

Figuur 2.4 Kaart van FL. Balthasar, B. Florisz. Van Berckenrode 1615 (bron: Nales & 

Wilbers 2010).

Figuur 2.5 Kaart van Leiden en omgeving met daarop (in rood) de bebouwingsvrije 

zone van 500 roeden (bron: Van Oerle 1975). Het onderzoeksgebied is met een gele 

ster weergegeven.

Figuur 2.6 Uitsnede uit het Kaartenboek van het Rijnland (1746). Steenoven locaties 

blauw omcirkeld, Hoeve Veldheim rood omcirkeld en het onderzoeksgebied is 

aangegeven met een gele ster.

Figuur 3.1 Locatie van de nederzetting RijnlandRoute, aansluiting Leiden-West (met 

ster) in relatie tot andere vroegmiddeleeuwse nederzettingen (in rood aangegeven) 

langs de Oude Rijn (naar De Bruin 2018, fig.1). In geel is het duingebied aangegeven en 

overige zandgronden, in bruin de veengebieden, in donkergroen de stroomruggen, in 

lichtgroen de komgronden en met blauw de Rijn. De rode stippen zijn losse vondsten. 

De vermelde nederzettingen zijn:1. Katwijk; 2. Rijnsburg; 3. Valkenburg; 4. De Woerd; 

5. Oegstgeest en 6. Boshuizerkade.

Figuur 3.2 Overzicht plangebied RijnlandRoute, aansluiting Leiden-West met in de 

omgeving uitgevoerd archeologisch onderzoek.

Figuur 3.3 Overzicht van de vroegmiddeleeuwse nederzetting binnen Oegstgeest 

Nieuw Rhijngeest Zuid. Groen zijn lager gelegen kleiige zones en geel en grijs zijn de 

hogere zandige gedeelten (

Figuur 3.4 Overzichtskaart uitgevoerd booronderzoek binnen plangebied 

RijnlandRoute, aansluiting Leiden-West (bron: Jansen 2016).

Figuur 5.1 Sleuven- en puttenkaart met nummers en beschreven profielen (P..).

Figuur 5.2 Overzichtsfoto westelijke oksel plangebied. Foto: Archol.

Figuur 5.3 Overzichtsfoto oostelijke oksel plangebied. Foto: Archol.

Figuur 6.1 Profielkolom 1503 (put 15). Representatief profiel met fluviatiele oever- /cre-

vasseafzettingen op estuariene afzettingen. Foto: Archol.

Figuur 6.2 Uitsnede zuidprofiel put 15 (omgeving profielkolom 1504). Overgang van 

zandige- /siltrijke crevassserug (links) naar aangrenzende kleiige depressie. In de 

ondergrond is onder beide eenheden sprake van een uniform doorlopende opbouw van 

estuariene afzettingen met daarboven de basis van het oeverpakket. Foto: Archol.

Figuur 6.3 Crevassegeul 7. Foto: Archol.

Figuur 6.4 Paleogeografische hoofdstructuren van het middeleeuwse landschap ter 

hoogte van het plangebied en ruime omgeving

Figuur 6.5 Ruggen, laagtes en crevassegeul in het plangebied.
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Figuur 6.5 Uitsnede profielkolom 1301 (put13) waarin pollenbak is geslagen over een 

oude akkerlaag, mogelijke ploegsporen en een natuurlijk pakket. De sterren geven de 

locatie van de genomen monsters weer. Foto: Archol.

Figuur 7.1 Spoortypekaart.

Figuur 7.2 Overzichtskaart met de vroegmiddeleeuwse huizen (nrs. 10-13), spieker 

(nr.14) en waterputten (nrs. 1/5 en 21 gedateerd).

Figuur 7.3 Huisplattegrond 10.

Figuur 7.4 Huisplattegrond 11.

Figuur 7.5 Huisplattegrond 12.

Figuur 7.6 Huisplattegrond 13.

Figuur 7.7 Spieker 14.

Figuur 7.8 Dwarsdoorsnede waterput 3.

Figuur 7.9 Vroegmiddeleeuwse voorraadkuilen, links kuil 9, midden kuil 15 en rechts 

kuil 22.

Figuur 7.10 Vroegmiddeleeuwse voorraadkuilen, links kuil 23, midden kuil 24 en rechts 

kuil 27.

Figuur 7.11 Voorbeelden van vroegmiddeleeuwse kuilen op de opgraving, rechts type 2 

en links type 2.

Figuur 7.13 Nieuwe tijd sporen.

Figuur 8.1 Verdeling van het gedraaide aardewerk naar kleur van de buitenzijde van de 

scherf.

Figuur 8.2 Fragmenten van knikwandpotten uit de Merovingische tijd. Schaal 1:2.

Figuur 8.3 Randfragmenten van het type A3, A4 en B1. Schaal 1:2.

Figuur 8.4 Randfragmenten van het type C1. Schaal 1:2.

Figuur 8.5 Randfragmenten van het type D1 en D2. Schaal 1:2.

Figuur 8.6 Randfragmenten van het type E1, E2, E3 en E4. Schaal 1:2.

Figuur 8.7 Randfragmenten van het type F1. Schaal 1:2.

Figuur 8.8 Randfragmenten van het type G1 en G3. Schaal 1:2.

Figuur 8.9 Randfragment van het type Z. Schaal 1:2.

Figuur 8.10 Randdiameters van de tonvormige potten (WWT) in klassen van 2 cm.

Figuur 8.11 Randfragmenten van een kan en twee schalen of schotels van gedraaid 

aardewerk. Schaal 1:2.

Figuur 8.12 Randen van handgevormd aardewerk uit de Merovingische periode. Schaal 

1:2.

Figuur 8.13 Verdeling van drie knikwandpotten, twee schalen en 31 WWT-potten, 

waarbij de duur van hun datering is gedeeld door het aantal jaren van die datering 

en vermenigvuldigd met het aantal potten. Hierdoor ontstaat een gemiddeld aantal 

potten dat per jaar is gebroken. Van het totaalaantal gemiddeld per jaar gebroken 

potten is een gemiddelde procentuele verdeling van de voorwerpen over perioden van 

25 jaar gemaakt.

Figuur 8.14 Organisch gemagerd aardewerk als percentage van het handgevormde 

aardewerk van enkele Merovingische nederzettingen uit Nederland. N = aantal 

handgevormde stuks aardewerk.

Figuur 8.15 Verhouding tussen de verschillende modellen aardewerk in de nederzetting 

RijnlandRoute, aansluiting Leiden-West. In blauw is het draaischijfaardewerk 

weergegeven, in geel het handgevormde vaatwerk.

Figuur 8.16 Percentage gedraaid aardewerk uit de Merovingische periode uit 

nederzettingen in de benedenloop van de Oude Rijn. Nederzettingen zijn in 

donkerblauw weergegeven, grafvelden in lichtblauw en de nederzetting RijnlandRoute, 

aansluiting Leiden-West in zwart.

Figuur 8.17 Weefgewichten of netverzwaringen.
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Figuur 8.18 Voor- en achterzijde van de late ringfibula voorafgaand aan de 

conservering. Schaal 1:1 (Foto’s Restaura).

Figuur 8.19 Een staafje met de aanzet van een oog, waarschijnlijk van een sierspeld. 

Schaal 1:1 (foto Restaura).

Figuur 8.20 Voor- en achterzijde van een Romeinse bronzen munt. Schaal 1:1 (foto’s 

Restaura).

Figuur 8.21 Verhouding tussen voorkomen verschillende skeletelementen van rund op 

basis van Spennemann (n=387). Klasse 1: 0, klasse 2: 1-3, klasse 3: 4-11, klasse 4: 12-24, 

klasse 5; 25-43. Donkergrijze elementen komen het meeste voor.

Figuur 8.22 Mortaliteitsprofiel van rund op basis van de epifysevergroeiingen van de 

post-craniale elementen ( n=119).

Figuur 8.23 Verhouding tussen voorkomen verschillende skeletelementen van varken 

op basis van Spenneman (N=60). Klasse 1: 0, klasse 2: 1, klasse 3: 2-3, klasse 4: 4-6, 

klasse 5: 7-11. Donkergrijze elementen komen het meest voor.

Figuur 8.24 Verhouding tussen voorkomen verschillende skeletelementen van schaap/

geit op basis van Spennemann (N=32). Klasse 1: 0, klasse 2: 1, klasse 3: 2-3, klasse 

4:4-5, klasse 5: 6-9. Donkergrijze elementen komen het meeste voor.

Figuur 8.25 De bovenste afbeelding is een benen oesdop. De onderste afbeelding is de 

samengestelde benen kam (Foto’s M. Hemminga, Archol).

Figuur 8.26 Grafische weergave van de skeletelementen van het begraven rund. 

Lichtgrijze elementen zijn voor minder dan de helft aanwezig, donkergrijze zijn voor 

meer dan de helft aanwezig en in de meeste gevallen (nagenoeg) compleet.

Figuur 8.27 Begraving van een rund (R-ps1), op de foto met de ruggenwervel aan de 

onderzijde, het bekken rechts en de kop linksboven (foto: ARCHOL).

Figuur 8.28 Onderlinge verhoudingen tussen de veesoorten rund, schaap/geit, varken 

en paard.

Figuur 8.29 Spoor 26: de boomstamwaterput bestaande uit eikenhouten planken, 

staak en pennen/stoppen. (Foto’s door Y. van Amerongen).

Figuur 8.30 De onderdelen waaruit de boomstamwaterput bestaat. 26-1: smalle plank; 

21 t/m 24, 26-2 en 27: planken gemaakt van een uitgeholde boomstam. In het midden 

is een detail van de veldtekening waarop duidelijk wordt dat plank 22 en 24 aanwezig 

waren aan de binnenzijde van de grotere buitenste planken en pen/stop 20 en 25 aan 

de buitenzijde. Ook is duidelijk dat er aan één zijde van de waterput geen beschoeiing 

is aangetroffen. (Foto’s en digitalisatie door Y. van Amerongen).

Figuur 8.31 Detail van het onvolledige gat in vnr. 26-2 dat vermoedelijk gemaakt is met 

behulp van een handboor. Links: gat zoals het is aangetroffen; rechts: gat gearceerd 

met rode stippellijnen om de kenmerken van de handboor duidelijk te maken. (Foto’s 

door Y. van Amerongen).

Figuur 8.32 Voorbeelden van houten handboren waarmee het onvolledige gat in 

vnr. 26-2 gemaakt kan zijn. Links: detail van het schilderij Die sieben Schmerzen van 

Albrecht Dürer uit 1496; rechts: detail van de handboor (boven) en het gehele werktuig 

(onder) met de punt en snijvleugels duidelijk zichtbaar.

Figuur 8.33 De twee pennen/stoppen die bewaard zijn gebleven in spoor 26. Boven: 

vnr. 20; onder: vnr. 25. Rechts: detail van hoe vnr. 20 in vnr. 21 zat. (Foto’s door Y. van 

Amerongen).

Figuur 8.34Veldtekening (links) en schets (rechts) van de constructie en vnrs. van de 

vierkante waterput S27. Rode omlijning: elzenhout; blauwe omlijning: essenhout; gele 

omlijning: eikenhout. De letters geven de zijdes aan van de waterput die gebruikt 

worden in de tekst voor de beschrijving.

Figuur 8.35 Alle planken van waterput S27 met de zijdes met letters weergegeven zoals 

rechts in Figuur 8.34. Zijde D is de zijde met palen, die mogelijk een andere fase van de 
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waterput representeert dan de overige zijdes. (Foto’s door Y. van Amerongen).

Figuur 8.36 Overzicht van de aangetroffen vraatsporen in het hout van vnr. 123. Links: 

leefwijze van de paalworm (Teredo nivalis) en de scheepsworm (Psiloteredo megotara); 

boven en rechts: vraatsporen met een diameter variërend van 6-9 mm. (Foto’s door Y. 

van Amerongen).

Figuur 8.37 Veldsituatie (links) en schets (rechts) van de constructie en vnrs. van de 

vierkante waterput S194. Alle palen en planken zijn van eikenhout. De letters geven de 

zijdes aan van de waterput die gebruikt worden in de tekst voor de beschrijving.

Figuur 8.38 Alle planken en palen van waterput S194 met de zijdes met letters 

weergegeven. De vraagtekens representeren mogelijk missende planken op basis van 

de afmetingen van de overige zijdes. (Foto’s door Y. van Amerongen).

Figuur 8.39 Essenhouten beker. Linksboven: bovenaanzicht; linksonder: zijaanzicht 

met gegutste ringen; rechtsonder: detail van de ringen en de sporen van de guts.

Figuur 9.1 Vroegmiddeleeuws erf 1, in lichtgeel zijn de crevasseruggen aangegeven en 

in blauw de kleiige laagten.

Figuur 9.2 Vroegmiddeleeuws erf 2 , in lichtgeel zijn de crevasseruggen aangegeven en 

in blauw de kleiige laagten.

Figuur 9.3 Vroegmiddeleeuwse bewoning binnen het plangebied.

Figuur 9.4 Overzichtsplaat van de opgegraven nederzetting te Oegstgeest en 

RijnlandRoute, aansluiting Leiden-West. Bron: Archol.
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Catalogus

Inleiding

Nummering
De waterputten zijn tijdens het veldwerk voorzien van een uniek structuurnummer. 

De plattegronden, de bekistte kuil en de geulsystemen zijn pas tijdens de uitwerking 

voorzien van een uniek structuurnummer. Tijdens het veldwerk was dit niet mogelijk 

gezien de relatief smalle werkputten waarover deze structuren verspreid lagen. Deze 

eerste interpretatie is vervolgens gecontroleerd en aangevuld tijdens de uitwerking. 

De aangetroffen kuilen zijn bij de uitwerking nagelopen op noemenswaardige 

kenmerken: een duidelijke functie (bijv. waterkuil) of het aanwezige vondstmateriaal. 

Sporen waarbij dit het geval bleek zijn ook van een uniek structuurnummer voorzien en 

beschreven. 

Voor de geulen is tijdens de uitwerking een indeling gemaakt waarbij gekeken is naar 

de loop en locatie van de betreffende geul. Tijdens de aanleg zijn de geulen niet overal 

herkend, daarom sluiten ze in het overzicht niet aan maar zijn ze wel als doorlopend 

systeem beschreven. Geulen die niet 1 op 1 aan elkaar te verbinden zijn, zijn als een 

afzonderlijk systeem beschouwd. In combinatie met historisch geografisch onderzoek 

en toekomstig onderzoek kunnen deze systemen aan elkaar worden verbonden en/of 

veranderingen in de loop van tijd in kaart worden gebracht. 

Beschrijving en weergave
De hoofdgebouwen en overige bijgebouwen zijn in een structuurrapport beschreven en 

voorzien van een afbeelding waarin ook de diepte van de sporen wordt weergegeven. 

Conform het PvE verdient het de aanbeveling om de coupes van de sporen te 

digitaliseren en weer te geven. Dit moet echter wel van meerwaarde zijn. Te denken 

valt aan een specifieke vorm van de sporen of meerdere vullingen die als het resultaat 

van verschillende processen te bestempelen zijn. Bij de tot op heden aangetroffen 

plattegronden is hier niet of nauwelijks sprake van. Om die reden is gekozen voor een 

vereenvoudigde weergave door middel van dieptebalkjes.  

Typologie, terminologie en maatvoering
Waar mogelijk zijn de diverse plattegronden aan een type toegekend. Voor de 

vroegmiddeleeuwse huisplattegronden en bijgebouwen zijn: Dijkstra 2011, Huiits 1992 

en Schinkel 1999 gebruikt als literatuur. 

Bij de maatvoering gelden de volgende uitgangspunten:

Bijgebouwen: 

- Afmetingen en onderlinge afstanden zijn gemeten van de kern van het ene spoor 

naar de kern van het andere spoor; deze maten worden weergegeven in meters en 

afgerond op 1 decimaal.

- Spoordieptes worden in centimeters weergegeven en zijn - tenzij anders vermeldt - 

gemeten vanaf het vlak waarop het spoor is aangetroffen.

- De oppervlakte is gemeten binnen de kernen van de sporen behorende bij de 

structuur. Deze maten zijn weergegeven in m2 en afgerond op 1 decimaal.

Huizen:

- Afmetingen en onderlinge afstanden zijn gemeten van de kern van het ene spoor 

naar de kern van het andere spoor, deze maten worden weergegeven in meters en 

zijn afgerond op 1 decimaal.



172 RijnlandRoute, aansluiting leiden-West

- Spoordieptes worden in centimeters weergegeven en zijn –tenzij anders vermeldt- 

gemeten vanaf het vlak waarop het spoor is aangetroffen.

- De oppervlakte is gemeten binnen de wanden van het huis, als zijnde het 

“leefoppervlak” en worden weergegeven in m2 en afgerond op 1 decimaal. Indien 

er geen wanden zijn aangetroffen wordt de oppervlakte gemeten van het gedeelte 

van de plattegrond dat beschikbaar was als “leefoppervlak”.

- De afmetingen van de plattegronden zijn op twee manieren gemeten, afmetingen 

van de volledige plattegrond (van buitenstijl tot buitenstijl) en afmetingen 

binnenmuurs (van wand tot wand).

Vondstmateriaal en specialistisch onderzoek
In de catalogus wordt enkel ingegaan op de hoofdpunten van het specialistisch 

onderzoek, zoals diagnostische en daterende kenmerken van het aardewerk. Voor 

verdere aanvullingen en details wordt verwezen naar de betreffende paragrafen en 

bijlagen. In de catalogus worden de vondsten aangeduid met een combinatie van 

het vondstnummer en een categorie die toegekend is bij het splitsen. Deze zijn ook 

weergegeven in de vondstenlijst (bijlage 2). 

Datering
Voor de datering worden de periodes en begrenzingen gebruikt zoals die in het 

Referentienetwerk Erfgoed zijn gedefinieerd. Een geüpdate versie van de ABR-codes 

is hierin opgenomen. In de catalogus worden deze codes vermeldt om invoer in Archis 

te vergemakkelijken. De datering is vastgesteld op basis van: typologische kenmerken, 

het vondstmateriaal, oversnijdingen, ruimtelijke associaties en/of een 14C-datering. 

Waar dergelijke aanwijzingen ontbreken is de datering gebaseerd op gelijkenissen met 

andere sporen en structuren. 
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Huizen en bijgebouwen

Huis 10
Onderzoek Alle sporen zijn gecoupeerd, gedocumenteerd en afgewerkt. Er waren 

geen paalsporen geschikt voor macrobotanisch onderzoek.  

Constructie Structuur 10 bestaat uit negen paalsporen die een noordoost – zuid-
west georiënteerd gebouw met een minimale lengte van 15,7 m en 
een breedte van 6 meter vormen. De plattegrond is niet compleet 
maar de constructie en functie van het gebouw zijn wel te herleiden. 
Het gebouw bestaat uit minimaal vier dubbel gestelde paren van 
wand- en buitenstijlen. Aan de noordoostzijde is een middenstaander 
aangetroffen, deze is uitgelijnd op een paar wandstijlen. Daarnaast 
is één paalspoor aangetroffen dat het restant vormt van de binnen 
indeling, duidelijk afwijkend ten opzichte van de middenstaander 
door de geringere diepte van het paalspoor. Gezien het geringe aantal 
aangetroffen paalsporen zijn er geen ingangen aan te duiden. Aan 
de noordzijde wordt de structuur oversneden door een geul (struc-
tuur 7) waardoor de noordelijke kopse kant en een gedeelte van de 
noordwestelijke lange zijde ontbreekt. Het gebouw is in dezelfde 
oriëntatie gelegen als geulstructuur 7 en 8. Naast de oversnijding door 
de geul en de ligging aan de rand van het plangebied zijn de sporen 
ook onderhevig aan een slechte conservering. De zuidwestelijke kopse 
kant en een gedeelte van de noordwestelijke lange zijde van de struc-
tuur ligt buiten het plangebied waardoor niet is te bepalen welke 
afmetingen de structuur in totaal heeft gehad. Er is geen vondstmate-
riaal in de paalsporen aangetroffen. 

Ingangen Er zijn geen duidelijke ingangen aangetroffen. 

Bijzondere elementen -

Reparaties -

Het verdwijnen van het gebouw
De sporen zijn allen heterogeen opgevuld. De palen zijn verwijderd 
en kuilen lijken te zijn dichtgegooid of gespoeld: het gebouw is na de 
gebruiksfase ontmanteld. 

Oriëntatie (MI) 17

Oriëntatie  WZW-ONO

Maatvoering

Lengte (dragende constructie) Minimaal 11,5 m

Breedte (dragende constructie) 6,0 m

Oppervlakte gebouw Minimaal 69,0 m2

Aantal middenstijlen 1

Aantal wandstijlparen Minimaal 4

Afstand tussen de wandstijlparen 1,7m – 3,0m

Diepte middenstijlen (min-max) 8 cm

Diepte wandstijlen (min-max 5-21 cm

Diepte buitenstijlen (min-max) -

Datering

Oversnijdingen en ruimtelijke 
associaties

De plattegrond wordt aan de noordhoek oversneden door geulstruc-
tuur 7. Er zijn geen paalsporen aangetroffen door de geul heen, dus 
moet de geul het gebouw hebben oversneden. Aan de zuidelijke 
zijde van het gebouw is geulstructuur 8 gelegen. Het gebouw heeft 
exact dezelfde oriëntatie als beide geulen. Aan de noordoostelijke 
kopse kant liggen drie waterputten (structuur 2, 3 en 4) en een 
bekistte voorraadkuil (structuur 9). Aan zowel de zuid als westzijde 
van de plattegrond is geen onderzoek meer mogelijk door een grote 
waterpartij en de afrit van de snelweg A44.

Vondstnummers -

Vondstmateriaal -
14C-datering -
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Typologie De oriëntatie, constructie en minimale afmetingen van het gebouw 
doen vermoeden dat het een huisplattegrond betreft van het type 
Katwijk. Hierbij wordt nog onderscheid gemaakt in de types Katwijk 
A/B/C. Op basis van de nu aangetroffen paalsporen lijkt de plat-
tegrond twee beukig te zijn. Huizen van het type Katwijk A zijn 
driebeukig, huizen van het type Katwijk B hebben een driebeukig 
staldeel en tweebeukig woondeel en huizen van het type Katwijk C 
zijn éénbeukig. Het huis kan dus tot het type Katwijk B gerekend wor-
den. Huizen van het type Katwijk B dateren tussen 550 en 700 n. Chr. 
Daarnaast kan de plattegrond ook volgens de typologie van Huijtsb 
worden geclassificeerd. Voor de vroege middeleeuwen wordt het 
type Odoorn A, -B en -C onderscheiden. Verschil tussen A en B is de 
plaatsing van de wand en buitenstijl. Type C heeft hierbij nog verder 
naar buiten geplaatste buitenstijlen. De beschreven plattegrond valt 
onder het type Odoorn B, de wand is tussen de buiten- en wandstij-
len in geplaatst. Huizen van dit type dateren tussen 600 en 700 AD.c 
Er is geen vondstmateriaal aangetroffen in de sporen behorende tot 
de huisplattegrond. Aan de hand van de typologie kan deze huisplat-
tegrond worden gedateerd tussen 600-700 AD.

Conclusie Er is geen vondstmateriaal aangetroffen in de sporen behorende tot 
de huisplattegrond. Aan de hand van de typologie kan deze huisplat-
tegrond worden gedateerd tussen 600-700 AD.

a  Dijkstra 2011, 196-205.
b  Huijts 1992.
c  Huijts 1992, 137-148
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Huis 11

Onderzoek
Alle sporen zijn gecoupeerd, gedocumenteerd en afgewerkt. Er waren 
geen paalsporen geschikt voor macrobotanisch onderzoek.  

Constructie Structuur 11 bestaat uit een rij met middenstaanders waarvan er slechts 
één bewaard is gebleven. Het dak wordt door deze middenstaanders en 
dubbel gestelde paren wand- en buitenstijlen gedragen. Deze wandstij-
len zijn voornamelijk in het noordelijk deel van de structuur aangetrof-
fen. Het gebouw is zuidwest-noordoost georiënteerd en meet minimaal 
27,5 bij 6,6 meter. De locaties van de ingangen zijn door de fragmentari-
sche aard van de plattegrond niet te herleiden. De paalsporen zijn slecht 
bewaard gebleven door de afgetopte natuurlijk ondergrond. 

Ingangen Het is niet duidelijk waar de ingangen gelegen waren, hiervoor is de 
plattegrond te slecht bewaard gebleven. 

Bijzondere elementen -

Reparaties -

Het verdwijnen van het gebouw De sporen zijn allen heterogeen opgevuld. De palen zijn verwijderd 
en kuilen lijken te zijn dichtgegooid of gespoeld: het gebouw is na de 
gebruiksfase ontmanteld. 

Oriëntatie (MI) 105

Oriëntatie  OZO-WNW

Maatvoering

Lengte (dragende constructie) 21,7 m

Breedte (dragende constructie) 10,2 m

Oppervlakte gebouw 215,4 m2

Aantal wandstijlen Minimaal 7

Afstand tussen de wandstijlen 1,0 m

Diepte wandstijlen (min-max) 7- 46 cm

Aantal middenstijlen 1

Diepte middenstijlen (min-max) 106 cm

Datering

Oversnijdingen en ruimtelijke 
associaties

Aan de oostzijde van het gebouw is het talud van de snelweg A44 
gelegen waardoor dit gedeelte van het gebouw buiten het op te 
graven gedeelte viel. Een gedeelte van de westelijke zijde wordt over-
sneden door een recente sloot en is daardoor deels onderzocht. Ten 
zuidwesten ligt waterput 1, dit gebouw is met deze waterput te asso-
ciëren. Tevens is de plattegrond met spieker 14 en voorraadkuil 27 te 
associëren. Daarnaast is de plattegrond ten zuiden van geulstructuur 7 
gelegen en wordt geul 8 oversneden of oversnijdt de plattegrond. Deze 
oversnijding is in het veld niet goed gezien. Dit heeft ook gevolgen 
voor de zichtbaarheid van de paalsporen. De aangetroffen plattegrond 
is zeer fragmentarisch bewaard gebleven, maar geeft toch een indruk 
van hoe de constructie er mogelijk uit heeft gezien.

Vondstnummers -

Vondstmateriaal -

14C-datering -

Typologie De oriëntatie, constructiewijze en minimale afmetingen doen ver-
moeden dat het een huisplattegrond van het type Katwijk B betreft. 
Hierbij gaat het om een zowel twee- als driebeukige structuur. Deze 
plattegronden dateren tussen 550 en 700 n. Chr.a  Daarnaast is de plat-
tegrond ook als een Odoorn A of -B te typeren op basis van de aan de 
noordzijde aangetroffen dubbel gestelde palen. Gezien de fragmen-
tarische aard van de plattegrond is geen nauwkeurigere typering te 
maken. Hiermee dateert de plattegrond tussen 500 en 700 AD.b

Conclusie Er is geen vondstmateriaal aangetroffen in de sporen behorende tot 
de huisplattegrond. Aan de hand van de typologie kan deze huisplat-
tegrond worden gedateerd tussen 500-700 AD.

a  Dijkstra 2011, 196-205.
b  Huijts 1992, 137-148.
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Huis 12
Onderzoek Alle sporen zijn gecoupeerd, gedocumenteerd en afgewerkt. Er waren 

geen paalsporen geschikt voor macrobotanisch onderzoek.  

Constructie Structuur 12 bestaat uit vier paren van binnenstijlen met daarbui-
ten paren van buitenstijlen. Het is niet duidelijk of deze gepaard 
stonden, waarschijnlijk wel. Het laatste paar buitenstijlen lijkt naar 
buiten geplaatst te zijn. Dit duidt op een schilddak aan deze kant. 
Er zijn aan de noordoost zijde zeven middenstaanders, in paren van 
twee geplaatst, aangetroffen. Op de zuidoostelijke kopse kant is één 
middenstaander aangetroffen. Aan de noordoostzijde zijn naast de 
dragende constructie ook fragmentarische restanten van een binnen 
indeling aangetroffen. Zeer waarschijnlijk betreft het een huis met 
aan de noordoostzijde een driebeukig staldeel en aan de zuidwest-
zijde een tweebeukig woondeel. De ligging van de ingangen is niet 
te herkennen. De oriëntatie van de plattegrond is noordoost – zuid-
west, dit is gelijk aan de oriëntatie van de geulstructuur 6 welke ten 
zuiden is gelegen. De structuur meet minimaal 28,2 bij 8,4 meter. De 
afmetingen van de plattegrond zijn niet exact te meten, want aan de 
noordoostelijke kopse kant van de structuur wordt door een recente 
sloot doorsneden. De zuidwestelijke kopse kant is wel nog intact. Er is 
geen vondstmateriaal in de paalsporen aangetroffen. 

Ingangen Het is niet duidelijk waar de ingangen gelegen waren, hiervoor is de 
plattegrond te slecht bewaard gebleven.

Bijzondere elementen -

Reparaties -

Het verdwijnen van het gebouw
De sporen zijn verrommeld opgevuld en hebben een wijde en steile 
kant. Dit duidt er op dat de palen zijn verwijderd na de gebruiksfase. 

Oriëntatie (MI) 22

Oriëntatie  NNO-ZZW

Maatvoering

Lengte (tussen wanden) -

Lengte (dragende constructie) 25,0m

Breedte (tussen wanden) 6,7m

Breedte (dragende constructie) 6,7m

Oppervlakte gebouw 166,0m2

Aantal binnenstijlparen 4

Aantal wandstijlen 7

Aantal buitenstijlen 3

Aantal middenstijlen 3

Afstand tussen de binnenstijlparen 3,1-3,4m

Diepte binnenstijlen (min-max 7-41cm

Diepte wandstijlen (min-max) 12-45cm

Diepte buitenstijlen (min-max) 14-28cm

Diepte middenstijlen (min-max) 17-28cm

Datering

Oversnijdingen en ruimtelijke 
associaties

Aan de noordoost zijde is het niet duidelijk of er nog een gedeelte 
van het structuur onder de recente sloot ligt of dat deze gehele struc-
tuur is blootgelegd. De ligging van de ingangen is niet te herkennen. 
De oriëntatie van de plattegrond is noordoost – zuidwest, dit is gelijk 
aan de oriëntatie van de geulstructuur 6 welke ten zuiden is gelegen. 
Er is één paalspoor behorende tot de huisplattegrond die geulstruc-
tuur 6 doorsnijdt. Dit doet vermoeden dat deze geulstructuur niet of 
nauwelijks meer actief was tijdens het in gebruik zijn van het huis. Bij 
het huis zijn ook voorraadkuil 22 en 23 te rekenen. 

Vondstnummers -

Vondstmateriaal -
14C-datering -

Typologie Ondanks de ontbrekende delen is deze structuur op basis van de ori-
entatie, constructiewijze en minimale afmetingen als huisplattegrond 
te identificeren. Deze huisplattegrond is het beste bewaard gebleven 
ten opzichte van de andere aangetroffen huizen. Het huis kan tot het 
type Katwijk B gerekend worden, dit type dateert tussen 550 en 700 
n. Chr.a  Daarnaast is de plattegrond volgens de typologie van Huijts 
als een Odoorn C plattegrond te typeren. De wand van deze plat-
tegrond loopt tussen de wand- en buitenstijlen door en is dichter bij 
de wand- als buitenstijlen geplaatst. Huizen van het type Odoorn C 
dateren tussen 700 en 800 AD.b

Conclusie Er is geen vondstmateriaal aangetroffen in de sporen behorende tot 
de huisplattegrond. Aan de hand van de typologie kan de huisplat-
tegrond worden gedateerd tussen 550 en 750 AD.

a  Dijkstra 2011, 196-205.
b  Huijts 1992, 149-160.
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Huis 13
Onderzoek Alle sporen zijn gecoupeerd, gedocumenteerd en afgewerkt.  Er waren 

geen paalsporen geschikt voor macrobotanisch onderzoek.

Constructie Structuur 13 is fragmentarisch bewaard gebleven. De constructie van 
het huis wordt gedragen door midden- en wandstijlen en meet mini-
maal 27,4 bij 5,5 meter. Er zijn zes binnenstijlparen aangetroffen, deze 
staan gepaard met buitenstijlen. Aan de zuidzijde staat het laatste 
paar buitenstijlen verder naar buiten geplaatst ten opzichte van het 
bijbehorende wandstijlpaar. Dit zijn aanwijzingen voor een schilddak 
aan deze kopse kant van de constructie. Er zijn aan de noordoostelijke 
zijde van de plattegrond vier mogelijke middenstijlen aangetroffen die 
dubbel geplaatst zijn. Het is niet duidelijk of dit een volledig of deels 
driebeukige plattegrond betreft. Aan de noordoostzijde is de kopse 
kant (deels) onder de recente sloot gelegen en zijn er geen aanwijzin-
gen voor een specifiek daktype. De ligging van de ingangen is niet te 
herkennen. De structuur is noordoost – zuidwest georiënteerd, net als 
de ten noorden gelegen geulstructuur 6 en ten zuiden gelegen geul-
structuur 7. Aan de noordoostelijke kopse kant wordt het structuur 
oversneden door een recente sloot, de zuidwestelijke kopse kant is 
wel in zijn geheel bloot gelegd. Er is geen vondstmateriaal in de paal-
sporen aangetroffen. 

Ingangen Er zijn door de geringe hoeveelheid aangetroffen palen geen indica-
ties voor de locatie van de ingangen van dit gebouw. 

Bijzondere elementen -

Reparaties -

Het verdwijnen van het gebouw De sporen zijn allen heterogeen opgevuld. De palen zijn verwijderd 
en kuilen lijken te zijn dichtgegooid: het gebouw is na de gebruiksfase 
ontmanteld.

Oriëntatie (MI) 20

Oriëntatie  NNO-ZZW

Maatvoering

Lengte (dragende constructie) 26 m 

Breedte (dragende constructie) 5 m

Aantal middenstijlen 2

Aantal wandstijlparen 6

Afstand tussen de wandstijlparen 2,6–3,6m

Oppervlakte gebouw 125 m2

Diepte middenstijlen (min-max) 20-24cm

Diepte wandstijlen (min-max 5-23cm

Diepte binnenindeling (min-max) 11-20cm

Datering

Oversnijdingen en ruimtelijke 
associaties

De structuur ligt tussen twee geulstructuren (6 en 7) in en heeft 
dezelfde oriëntatie als deze geulen. Dit verklaart mogelijk ook waarom 
de sporen slecht zichtbaar zijn. Opvallend is de locatie van structuur 
15, een mogelijke voorraadkuil. Deze kuil is gelegen binnen het 
gebouw tegen de zuidwestelijke kopse kant aan. Dit doet sterk ver-
moeden dat de kuil bij dit gebouw behoort, een voorraadkuil in een 
gebouw plaatsen is praktisch. Voorraadkuil 24 ligt aan de buitenzijde 
van het huis maar kan er ook toe worden gerekend. 

Vondstnummers 130MA

Vondstmateriaal -
14C-datering -

Typologie Ondanks de ontbrekende gedeelten is deze structuur op basis van 
oriëntatie, constructiewijze en minimale afmetingen als huisplatte-
grond te identificeren. Het betreft een huisplattegrond van het type 
Katwijk A of B. Deze types dateren tussen 475 en 700 n. Chr.a  Volgens 
de typologie van Huijts is deze plattegrond als Odoorn A /-B te clas-
sificeren op basis van het ontbreken van ver naar buiten geplaatste 
buitenstijlen. Deze plattegronden dateren tussen 500 en 700 AD.b

Conclusie Er is in de paalsporen behorende bij de huisplattegrond geen vondst-
materiaal aangetroffen. Aan de hand van beide typologieën kan deze 
huisplattegrond worden gedateerd tussen 500-700 AD.

a  Dijkstra 2011, 196-205.
b  Huijts 1992, 137-148.
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Waterputten

Waterput 1
Onderzoek Waterput structuur 1, spoor 33 bevindt zich in werkput 3. Het spoor 

werd aan de noordwestzijde oversneden door een recente verstoring, 
daarom is er voor gekozen om het spoor aan die zijde te couperen. De 
coupe is noordoost-zuidwest gezet. Op een diepte van +/- 70cm onder 
het vlak is een houten paal aangetroffen. Dit stuk is handmatig verder 
verdiept en het bleek te gaan om enkele houtresten die zijn achterge-
bleven na het slopen van de waterput. Dit is handmatig bloot gelegd, 
gefotografeerd en getekend en daarna verwijderd. De coupe is door-
gezet tot de onderzijde van het spoor bereikt was. De coupe is in zijn 
geheel gefotografeerd en getekend. Er is gekozen om een zeefmonster 
te nemen van de bovenste vulling gezien de grote hoeveelheid aange-
troffen vondsten en de kans op aanwezigheid van visresten. Daarnaast 
is ook de onderste vulling van de waterput bemonsterd voor ecologisch 
of daterend onderzoek. Het spoor is machinaal afgewerkt en daarbij de 
vondsten verzameld per vulling. 

Beschrijving In het vlak is de waterput zichtbaar aan zijn ronde vorm met een 
doorsnede van 2,0m. Het heeft in het vlak een donkere kleur en bevat 
veel vondstmateriaal, dit is de nazak (vulling 1). Aan de noordwestzijde 
wordt het spoor oversneden door een recente verstoring. Bij het zetten 
van de coupe bleek dat de waterput is gesloopt en er enkele stukken 
constructiehout zijn achtergelaten. Het materiaal dat is aangetroffen 
in de bovenste vulling is kenmerkend voor de periode dat de waterput 
is gesloopt en niet de periode waarin deze is geplaatst en gebruikt. 
Vulling 2 bestaat uit natuurlijk materiaal dat in de waterput is geval-
len ten tijde van het slopen van de put. Vulling 3 is de oorspronkelijke 
bodem van de waterput en bestaat uit een vlekkerige humeuze vulling, 
natuurlijke ondergrond gemengd met humeuze resten uit de kern van 
de waterput. Deze vulling is gevormd tijdens het verwijderen van de 
houten kern. Er is in deze vulling geen vondstmateriaal aangetroffen 
wel is er een monster genomen. Vulling 4 bestaat uit de aangetrof-
fen houtresten. Het spoor had een totale diepte van 1,24 meter en de 
bodem van het spoor bevond zich op -1.42NAP. 

Beschoeiing De houten constructie van de waterput is gesloopt. Nog achtergeble-
ven waren 1 paal en een drietal planken. De oorspronkelijke constructie 
heeft bestaan uit vier hoekpalen en horizontaal of verticaal geplaatste 
planken ertussen. Zeer waarschijnlijk lukte het niet om bij het slopen 
van de constructie al het hout te verwijderen en is daarom een gedeel-
te achter gelaten. De locatie waar het hout is aangetroffen doet dit 
vermoeden. Een tweede optie is dat het hout in zo een slechte conditie 
was dat het niet meer kon worden hergebruikt en daarom is achter 
gelaten. Hierbij is te verwachten dat de constructie is verwijderd en het 
slechte hout daarna weer in het gat wordt gedumpt. Dan is de locatie 
en oriëntatie van het hout heel anders. 

Reparaties -

Het verdwijnen van de waterput De waterput is gesloopt waarbij een deel van de constructie is achter-
gelaten. De nog aangetroffen restant van de oorspronkelijke kernvul-
ling, vulling 3, heeft geen vondstmateriaal opgeleverd dus het lijkt om 
een waterput te gaan die niet als afvalkuil dienst heeft gedaan voor de 
sloop van de constructie. Na de sloop van de constructie is de natuurlij-
ke ondergrond deels in de kuil gevallen en is het gat daarna handmatig 
of gedurende de tijd opgevuld met sediment van het loopvlak. 

Maatvoering

Afmetingen 2,0 m doorsnede

Afmetingen kern -

Diepte 1,24 cm

NAP-onderkant spoor 1,42m - NAP

NAP-bovenkant beschoeiing -

NAP-onderkant beschoeiing -

Datering

Oversnijdingen en ruimtelijke 
associaties

De waterput ligt vrij gelegen en word niet door een huisplattegrond 
oversneden. Wel is ten zuiden van de waterput een geul herkent, struc-
tuur 8. Deze geul heeft waarschijnlijk ook gelopen op de locatie waar 
de waterput is aangetroffen maar is daar niet als zodanig in het vlak 
herkent. Dit betekent dat de waterput door het geulsysteem sneed en 
dat dit systeem ouder is dan de vroegmiddeleeuwse bewoning. Ten 
westen van de waterput zijn op ongeveer 17 meter afstand de restan-
ten van een huisplattegrond (structuur 10) aangetroffen, mogelijk is dit 
huis met deze waterput te associëren.

Vondstnummers 68HK, 68KER, 68ODB, 68VKL, 109BKS, 109BOT, 109KER, 109SXX, 109VKL 
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Vondstmateriaal Insteek Vulling: 2
Vondstnummers: -
Monsters: -

Kern Vulling: 3, 4
Vondstnummers: 67HT, 69HT, 71HT, 110HT
Monsters: 70MA

Nazak Vulling:1
 Vondstnummers: 68HK, 68KER, 68ODB, 68VKL, 109BKS, 109BOT, 109KER, 
109SXX, 109VKL
Monsters: -

Aardewerk Op basis van het vondstmateriaal afkomstig uit de opvulling is de put 
gedateerd tussen 575 en 750 AD. Een kanttekening bij de aardewerkda-
tering is dat deze is gebaseerd op de typologie van Van Spelde.

Dendrochronologisch onderzoek Uit deze context zijn zes stuks hout verzameld, waaronder een paal, een 
paalpunt, twee planken en twee balken. Alle stukken zijn gemaakt van 
eikenhout, met uitzondering van de paalpunt, welke van elzenhout is 
gemaakt. De paalpunt is gedateerd door middel van 14C-datering en 
dateert tussen 564 en 653 n.Chr.

14C-datering -

Conclusie datering De waterput is gesloopt, van het achtergebleven hout is door middel 
van een 14C datering de kapdatum bepaald tussen 564 en 653 AD. 
Dit betekent dat de waterput van 564 tot 703 AD in gebruik kan zijn 
geweest en dit sluit aan bij de brede aardewerk datering. 
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Waterput 2
Onderzoek Waterput structuur 2, spoor 93 bevindt zich in werkput 8. Het spoor 

wordt doorsneden door een recente drain en aan de oostzijde zijn 
spoor 95 en 117 gelegen, deze sporen zijn gecoupeerd na het docu-
menteren van de waterput. Het spoor is west-oost gecoupeerd waarbij 
de zuidzijde is afgegraven. Bij het zetten van de coupe bleek dat de 
constructie van de waterput voor een groot gedeelte is verwijderd met 
achterlating van een aantal stukken hout. De coupe kon gelijk tot de 
bodem van het spoor worden gezet. De coupe is wel en niet ingekrast 
gefotografeerd maar niet getekend. Na de documentatie zijn vulling 2 
en 5 bemonsterd. Daarna is de andere zijde van de waterput machinaal 
verdiept en zijn de vondsten en het hout verzameld. 

Beschrijving In het vlak is de waterput zichtbaar aan zijn ronde vorm met een dia-
meter van 1,8m. In het vlak zichtbaar is de nazak (vulling 1), deze is 
donker van kleur met spikkels vondstmateriaal en de insteek (vulling 
3). Het restant van de oorspronkelijke kern (vulling 2) was in het mid-
den van het spoor, onder de nazak gelegen en heeft een diameter van 
ongeveer 0,40 meter. In dit restant zijn drie planken, wat fragmenten 
hout en brokken houtskool aangetroffen. Deze waren niet meer op de 
oorspronkelijke locatie geplaatst. Het gaat mogelijk om resthout wat 
is achtergelaten na het verwijderen van het grotere constructiehout. 
In deze vulling is ook wat vondstmateriaal aangetroffen. Naast deze 
restant van de oorspronkelijke kernvulling zijn er 4 vullingen insteek 
aangetroffen (3, 4, 5 en 6), behorende bij de sloopfase van de waterput. 
Deze vullingen bestaan uit de natuurlijke ondergrond die in de water-
put is gevallen tijdens en na de sloopfase. Vulling 5 bevat ook restanten 
van de oorspronkelijke kern, te herkennen aan de donkere humeuze 
brokken. Zowel vulling 2 als 5 zijn bemonsterd. Het spoor heeft een 
totale diepte van 1,32 meter en de bodem is aangetroffen op -1,62 m 
NAP. 

Beschoeiing De houten constructie van de waterput is gesloopt en grotendeels 
verwijderd. Drie planken en wat klein resthout is achtergelaten. Hieraan 
is af te leiden dat het een constructie met hoekpalen en horizontale of 
verticale planken is geweest. Na het verwijderen van de constructie is 
de waterput dicht gegooid of mogelijk vanzelf dichtgeslibd. 

Reparaties -

Het verdwijnen van de waterput Na gebruik van de waterput is de houten constructie verwijderd. Hierbij 
zijn enkele planken, resthout, brokken houtskool en een gedeelte 
van de oorspronkelijke kernvulling achtergelaten. Deze oorspronke-
lijke kernvulling bevatte niet veel vondstmateriaal dus een secundair 
gebruik als afvalkuil voor de sloop is niet waarschijnlijk. Na het slopen 
van de waterput is de restkuil gedeeltelijk dichtgevallen met natuurlijke 
ondergrond en daarna dichtgegooid of dichtgeslibd met grond en 
vondstmateriaal aanwezig op het loopoppervlak.  

Maatvoering

Afmetingen 1,80 m

Afmetingen kern 0,40 m

Diepte 132 cm

NAP-onderkant spoor 1,62m - NAP

NAP-bovenkant beschoeiing -

NAP-onderkant beschoeiing -

Datering

Oversnijdingen en ruimtelijke 
associaties

Het spoor wordt oversneden door een recente drain. De twee naastge-
legen sporen, 95 en 117 lijken ouder te zijn dan de waterput, mogelijk 
betreffen het hier sporen die zijn ontstaan bij het plaatsen van de hout-
constructie en dus onderdeel uitmaken van de insteek. De waterput is 
zowel met huis 10 als 13 te associëren. De huizen liggen op respectie-
velijk 13 en 18 meter afstand van de waterput. 

Vondstnummers 119HT, 120MA, 121MA, 122BOT, 122KER, 122SXX, 123HT, 124HT, 125HK, 
126BOT, 126KER, 126SXX, 127HT

Vondstmateriaal Insteek Vulling: 3, 4, 5, 6
Vondstnummers: -
Monsters: 121MA

Kern Vulling: 2
Vondstnummers: 119HT, 123HT, 124HT, 125HK, 126BOT, 126KER, 126SXX, 
127HT
Monsters: 120MA

Nazak Vulling:1
 Vondstnummers: 122BOT, 122KER, 122SXX
Monsters: -

Aardewerk

Er was aardewerk in de vulling aanwezig dat tussen 610 en 670 AD te 
dateren is. Deze datering is niet aan de hand van de typologie van Van 
Spelde en kan worden aangehouden.

Dendrochronologisch onderzoek Er was geen hout geschikt voor dendrochronologisch onderzoek.
14C-datering -

Conclusie datering De waterput is gesloopt, het achtergebleven hout heeft geen geschikt 
materiaal voor een dendrochronologische datering opgeleverd. Op 
basis van het aardewerk is de waterput tussen 610 en 670 AD te date-
ren.
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Waterput 3
Onderzoek Waterput structuur 3, spoor 26 bevond zich in werkput 3. De water-

put is west-oost gecoupeerd, waarbij de zuidzijde laagsgewijs is 
weggegraven. Tijdens het verdiepen van de coupe werd op +/- 0,80 
cm diepte hout aangetroffen. Op dit niveau is het hout bloot gelegd 
waarbij bleek dat het hout nog een hoogte had van 40 cm en is de 
coupe in zijn geheel gedocumenteerd. De insteek en de kern zijn 
bemonsterd. Daarna is de noordelijke helft van het spoor tot op 
diepte van de houten constructie machinaal afgewerkt waarbij het 
vondstmateriaal per vulling is verzameld. Op dit niveau is de hout-
constructie in het vlak blootgelegd en gedocumenteerd. Daarna is 
het hout genummerd en geborgen en de kernvulling doorzocht op 
vondsten.

Beschrijving In het vlak is de waterput zichtbaar aan zijn ronde vorm met een 
doorsnede van 1,4 m. In het vlak zijn de nazak en kern zichtbaar. De 
nazak (vulling 1) is donker van kleur met veel houtskoolspikkels en 
bevat veel vondstmateriaal waaronder voornamelijk verbrande klei. 
De kern (vulling 2) is ook donker van kleur, gespikkeld door houtskool 
en bevat minder vondstmateriaal dan de nazak. De insteek (vulling 3) 
van het spoor is licht van kleur, gevlekt en bevat iets houtskoolspik-
kels. Vulling 4 is de houten constructie. De kernvullingen binnen deze 
houtconstructie zijn vulling 4 en 5. Vulling 4 is donkergrijs van kleur 
en bevat enkele houtskoolspikkels en kleine fragmentjes vondstma-
teriaal. Vulling 5 is bruin en verrommelt, dit lijkt op waterbeweging 
te duiden. Het spoor heeft een totale diepte van 1,10m en de bodem 
bevindt zich op 1,37m – NAP.

Beschoeiing De houtconstructie van de waterput bestaat uit verschillende seg-
menten van een uitgeholde boomstam die samen een ronde con-
structie vormden. Deze gedeelten van de boomstam (vnr. 26, 21, 23, 
27, 22) zijn bekapt aan de binnen en buitenzijde en doormiddel van 
twee houten pennen (vnr 20, 25) en achterliggend stuk (vnr. 24)  aan 
elkaar verbonden. Deze verbinding is aan de zuidwestzijde geplaatst. 
Het restant van de houtconstructie is 0,40 m hoog en heeft een 
dwarsdoorsnede van ongeveer 0,35m. 

Reparaties -

Het verdwijnen van de waterput De put is in een korte periode snel gevuld geraakt met sediment tot-
dat deze niet langer als waterput bruikbaar was. De put is hierbij niet 
gedempt maar geheel geleidelijk opgevuld. Er is zeer weinig materi-
aal aangetroffen dus er zijn geen indicaties dat de waterput secundair 
is gebruikt als afvalkuil. 

Maatvoering

Afmetingen 1,4 m

Afmetingen kern 0,4m diameter

Diepte 110 cm

NAP-onderkant spoor 1,37 m -NAP

NAP-bovenkant beschoeiing 1,02m - NAP

NAP-onderkant beschoeiing 1,37 m - NAP

Dateringen

Oversnijdingen en ruimtelijke 
associaties

De waterput is ten zuidoosten gelegen van geulstructuur 7. De water-
put ligt aan de noordoostelijke kopse kant van huisplattegrond 10. 
De waterput is waarschijnlijk in functie geweest voor huishoudelijk 
gebruik.

Vondstnummers 15BOT, 15KER, 15SXX, 15VKL, 16MA, 17KER, 18BKS, 18BOT, 18KER, 
18SXX, 18VKL, 18WEEF, 20HT, 21HT, 22HT, 23HT, 24HT, 25HT, 26HT, 
27HT, 28MA, 29BOT

Vondstmateriaal Insteek Vulling: 3
Vondstnummers: -
Monsters: -

Kern Vulling: 2, 4, 5, 6
Vondstnummers: 20HT, 21HT, 22HT, 23HT, 24HT, 25HT, 26HT, 27HT, 
29BOT
Monsters: 28MA (vulling 5)

Nazak Vulling: 1
 Vondstnummers: 15BOT, 15KER, 15SXX, 15VKL, 17KER, 18BKS, 18BOT, 
18KER, 18SXX, 18VKL, 18WEEF, 26HT
Monsters: 16MA
Bijzonder object is vondstnummer 17, dit betreft een fragment van 
een blauwe kraal. 

Aardewerk Het aardewerk dat in de vulling van de waterput is aangetroffen 
dateert in de vroege middeleeuwen, 550-700 AD. Er zijn echter aan-
wijzingen dat het constructiehout is hergebruikt, dit zou betekenen 
dat de waterput ook later in gebruik kan zijn geweest. Hiervoor kan 
50 jaar variatie voor worden ingecalculeerd. Dat betekent dat de 
waterput ook tussen 610 en 660 AD in gebruik kan zijn geweest.
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Dendrochronologisch onderzoek Uit spoor 26 zijn negen stuks eikenhout geborgen, die tezamen de 
bekisting van de waterput hebben gevormd. De bekisting van de 
waterput bestond uit een zeven delige boomstam, een staak en twee 
pennen/stoppen. Het is waarschijnlijk dat alle planken afkomstig zijn 
uit dezelfde boom, maar omdat de jaarringen niet voldoende zijn 
voor een dendrochronologische analyse, kan dit niet met zekerheid 
worden vastgesteld. In alle planken zijn gaten aangetroffen. Deze 
gaten waren dicht gemaakt en lijken geen functie te hebben voor 
de waterputconstructie. Het gaat hier waarschijnlijk om hergebruikt 
hout. De kapdatum van de boom waarvan het hout afkomstig is 
ligt na 545-560 AD. Door de afwezigheid van spint is er helaas geen 
nauwkeuriger datering te geven, maar deze datering is wel aan-
zienlijk eerder dan de andere gedateerde sporen op basis van hout. 
Hergebruik zou hierdoor bevestigd worden.

14C-datering -

Conclusie datering De constructie van de waterput is niet gesloopt en heeft materiaal 
geschikt voor een dendrochronologische datering opgeleverd. 
De kapdatum van het hout ligt tussen 545-560 AD. Het hout is 
waarschijnlijk hergebruikt dus is de kapdatum niet de start van de 
gebruiksfase van de waterput. Voor een hergebruikfase kan minimaal 
50 jaar bij gerekend worden. Dit maakt dat de waterput te dateren is 
tussen 610 en 660 AD. De aardewerkdatering sluit hierop aan. 
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Waterput 4
Onderzoek Waterput structuur 4, spoor 27 bevindt zich in werkput 3. De waterput 

is noord-zuid gecoupeerd waarbij de oostelijke helft is afgegraven. De 
waterput was tegen de putwand aan gelegen dus het coupegat kon 
niet erg diep worden gegraven in verband met de sloot die aan de 
andere zijde van de putwand aanwezig was. Al vrij snel werd er hout 
aangetroffen en in eerste instantie leek het om 1 fragment te gaan. 
Daarom werd er besloten om de coupe in zijn geheel tot de onderzijde 
van het spoor/houten fragment te verdiepen. Dit gedeelte van het 
spoor is gedocumenteerd en werd er gestart met het verdiepen van 
het westelijke gedeelte van de coupe. Na twee halen verdiepen werd 
door de vierkante verkleuring in het vlak duidelijk dat het om een 
vierkante bekisting ging waarvan net de hoekpaal in de eerste coupe 
zichtbaar was geworden. Dit nieuwe vlak is als vlak 2 ingemeten en de 
oriëntatie van de gezette coupe is veranderd naar noordoost-zuidwest 
zodat de vierkante bekisting met de volledige zuidoostelijke zijde in de 
coupe aanwezig zou zijn. Deze coupe is gezet tot op de onderzijde van 
het in deze coupe aanwezige hout. Dit waren de verticaal geplaatste 
planken. De ronde hoekpalen waren dieper ingeslagen dan deze coupe 
is gezet. Er is voor gekozen om de coupe niet tot de onderzijde van de 
hoekpalen te brengen in verband met de waterdruk en instortingsge-
vaar. Na het documenteren van deze zuidoostelijke zijde van de con-
structie is ook de zuidwestelijke zijde blootgelegd en gedocumenteerd. 
Daarna zijn de verticale planken van de zuidoostzijde verwijderd om 
de kernvullingen te kunnen documenteren en bemonsteren. Daarna is 
de kernvulling doorzocht op vondstmateriaal en de rest van het con-
structie hout genummerd en geborgen. 

Beschrijving Het spoor is in het vlak ovaal van vorm en meet 1,5 bij 1,1 meter. In 
het vlak waren de kernvulling, houtrestant en de insteek zichtbaar. Bij 
het graven van de waterput is eerst een groot gat gegraven waarna er 
een houtconstructie in is gezet (vulling 4). Het gat is daarna aangevuld 
tegen de constructie aan waarbij de insteek van het spoor is gevormd 
(vulling 3). De insteek was breder en vuiler aan de noordoostzijde, 
waarschijnlijk is vanaf deze zijde de waterput in elkaar gezet en in het 
gat geplaatst. Tijdens het gebruik is vulling 6 ontstaan, verrommeld 
en grijs wat duidt op het herhaaldelijk omwoelen van de bodem bij 
het scheppen van water. Na het buiten gebruik raken van de waterput 
is de kern opgevuld (vulling 1 en 5) met materiaal afkomstig van het 
loopvlak waarbij vulling 5 meer humeus is dan vulling 1. Tijdens dit 
proces is het gedeelte van de waterput constructie die boven het 
grondwaterniveau was gelegen weg gerot, dit is benoemd als vulling 
2. De waterput heeft een diepte van 1,40 m en de bodem bevindt zich 
op 1,71 m –NAP. 

Beschoeiing De houten constructie van de waterput bestaat uit een vier hoekpalen 
(vnr. 19, 37, 45 en 55). De palen zijn rond met een aangekapte punt 
en in de ondergrond gedreven. De palen zijn 30 tot 40cm dieper in 
de ondergrond gedreven ten opzichte van de planken die verticaal 
geplaatst de zijwanden van de waterput vormden. Deze planken 
zijn zowel aan de binnen als buitenzijde bekapt en hebben aan de 
onderzijde een puntige vorm. Deze punten zijn gemiddeld 10 cm 
dieper in de grond ten opzichte van de bodem van de kernvulling. 
Zeer waarschijnlijk zijn de planken ook een stuk in de grond gedreven 
om de constructie stevigheid te geven tijdens de bouw. De planken 
die de zuidoostzijde vormden zijn de vondstnummers 57, 58, 59, 60, 
61, 62. De planken van de zuidwestzijde zijn de vondstnummers 31, 
32, 33, 34, 35 en 36. Deze zijde is ondersteund doormiddel van een 
horizontaal geplaatste plank (vnr. 65), deze is op een hoogte van 30cm 
ten opzichte van de onderzijde van de verticale plankjes geplaatst. De 
planken van de noordwestzijde zijn de vondstnummers 40, 41, 42, 43 
en 44. Tenslotte de noordoostzijde is anders dan de andere drie zijdes. 
Hier zijn rond gekapte, puntige paaltjes verticaal geplaatst en vormen 
zo de zijde. Hier zijn de vondstnummers 48, 49, 50, 51, 52, 53 en 54 aan 
uitgedeeld. Mogelijk representeren deze paaltjes een herbouw fase of 
is dit de zijde die als laatste is geplaatst. 

Reparaties -

Het verdwijnen van de waterput De put lijkt een lange tijd buiten gebruik te zijn geraakt, gezien de 
dikke humeuze opvulling in de kern. Daarna is langzaam het sediment 
van de oppervlakte in de waterput terecht gekomen en is de put 
opgevuld.  

Maatvoering

Afmetingen 1,5m x 1,10m 

Afmetingen kern 1,5m x 1,10m

Diepte 140 cm

NAP-onderkant spoor 1,71 m - NAP

NAP-bovenkant beschoeiing 0,51 m -NAP

NAP-onderkant beschoeiing 1,71 m - NAP

Datering
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Oversnijdingen en ruimtelijke 
associaties

De waterput is noordoostelijk gelegen ten opzichte van huisplat-
tegrond structuur 10 en is met dit huis te associëren. Gezien de korte 
afstand ten opzichte van dit huis is de waterput gebruikt voor het 
huishouden.

Vondstnummers 19HT, 30BOT, 30SXX, 30VKL, 31HT, 32HT, 33HT, 34Ht, 35HT, 36HT, 37HT, 
38MA, 39BKS, 39BOT, 40HT, 41HT, 42HT, 43HT, 44HT, 45HT, 46MA, 
47MA, 48HT, 49HT, 50HT, 51HT, 52HT, 53HT, 54HT, 55HT, 56BOT, 56KER, 
56SXX, 56VKL, 57HT, 58HT, 59HT, 60HT, 61HT, 62HT, 63BOT, 64HT, 65HT, 
66STU

Vondstmateriaal Insteek Vulling: 3
Vondstnummers: 63BOT
Monsters: -

Kern Vulling: 1, 4, 5, 6
Vondstnummers: 19HT, 30BOT, 30SXX, 30VKL, 31HT, 32HT, 33HT, 34Ht, 
35HT, 36HT, 37HT, 39BKS, 39BOT, 40HT, 41HT, 42HT, 43HT, 44HT, 45HT, 
46HT, 48HT, 49HT, 50HT, 51HT, 52HT, 53HT, 54HT, 55HT, 56BOT, 56KER, 
56SXX, 56VKL, 57HT, 58HT, 59HT, 60HT, 61HT, 62HT, 64HT, 65HT, 66STU
Monsters: 38MA (vul. 5), 47MA (vul. 6)

Nazak Vulling: -
 Vondstnummers: -
Monsters: -

Aardewerk Er is in de vulling van de waterput ook aardewerk aangetroffen dat is 
gedateerd tussen 725 en 850 AD. Deze datering sluit echter niet aan op 
de dendrochronologische datering. De oorzaak hiervan is waarschijnlijk 
dat het aardewerk is gedateerd aan de hand van de typologie van Van 
Spelde, hierbij kan de datering 50 jaar ouder worden gezet. Dit geeft 
een datering tussen 675 en 725 AD wat beter aansluit bij de datering 
van de overige sporen op het erf. 

Dendrochronologisch onderzoek De waterput bevat een vierkante constructie bestaande uit vier hoek-
palen met daartussen verticaal geplaatste planken en ronde paaltjes. 
Vier planken waren geschikt voor dendrochronologisch onderzoek. 
Hieruit kwam naar voren dat de bomen waarvan de planken afkomstig 
zijn in 649-651 n. Chr. zijn gekapt. In één geval was het zelfs mogelijk 
om te bepalen dat dit in de herfst/winter van 651/652 is gebeurd. De 
ronde paaltjes waren helaas niet te dateren, er is dus niet uit te sluiten 
dat het hier om een herbouw fase gaat. 

14C-datering -

Conclusie datering De houten constructie is op basis van vier dendrochronologische date-
ringen en het aardewerk te dateren tussen 675 en 725 AD. 
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Waterput 5
Onderzoek Waterput structuur 5, spoor 194 bevindt zich in werkput 11. De 

waterput is zuidoost-noordwest gecoupeerd waarbij de noord-
oostelijke helft is verwijderd. De coupe is gezet tot op een diepte 
van een meter waarbij er ongeveer 40cm hout zichtbaar is in de 
coupe, dit was nog niet de onderzijde van het spoor. Gekozen 
is om eerst dit deel van de coupe te documenteren en daarna 
de zuidwestelijke helft van het spoor vlaksgewijs te verdiepen 
om zo de houtconstructie in het vlak bloot te kunnen leggen. 
Aanwezige vondsten zijn verzameld. Bij het verdiepen werd een 
ronde ring van hout in het vlak zichtbaar, dit bleek de restant 
van een houten beker te zijn. Deze vondst is gedocumenteerd 
en gelicht. Nadat de houtconstructie in het vlak was blootgelegd 
is deze gedocumenteerd. Daarna is de coupe doorgezet en zijn 
de zuidoostelijke en de zuidwestelijke zijdes ook blootgelegd en 
gedocumenteerd. De kernvulling is gedocumenteerd door het 
verwijderen van de noordoostelijke zijde van de houtconstructie. 
Daarna is de kern bemonsterd en doorzocht op vondsten en het 
restant van de houtconstructie genummerd en verwijderd.  

Beschrijving In het vlak is de waterput zichtbaar aan zijn rechthoekige vorm 
die 2,1 bij 2,0m meet. In het vlak zijn de kernvulling en de insteek 
zichtbaar. De kernvulling (1) is donker van kleur en bevat zowel 
vondstmateriaal als houtskoolspikkels. De insteek (vulling 2, 3 en 
4) is licht bruingrijs van kleur en heeft een vrij wijde vorm. Deze 
vorm is niet zodanig wijd dat er een duidelijke zijde is vanwaar de 
constructie in elkaar is gezet. De houtconstructie is vulling 5. De 
kern tussen de houtconstructie is vulling 6, deze vulling is donker 
van kleur en humeus. Tevens was er een aardige hoeveelheid 
vondstmateriaal in aangetroffen. De onderzijde van deze vulling 
is verrommeld, dit duidt op het herhaaldelijk water putten uit 
een langzaam vervuilende waterput. Het gehele spoor heeft een 
diepte van 1,14m en de bodem bevindt zich op 1,42 – NAP.

Beschoeiing De houten constructie van de waterput is vrij rommelig en scheef 
en er lijken ook onderdelen te missen. De constructie bestaat in 
basis uit vier hoekpalen (vnr. 182, 187, 196 en 205) met op de 
zijdes planken verticaal geplaatst. De hoekpalen zijn vierkant en 
aan de onderzijde schuin gekapt. De hoekpalen hebben dezelfde 
lengte als de verticale planken. De verticale planken zijn aan 
zowel de binnen als buitenzijde bekapt en aan de onderzijde 
aangepunt. De zuidwestelijke zijde lijkt compleet te zijn, de hou-
ten planken sluiten mooi op elkaar aan. De overige zijdes lijken 
allen één of meer planken te missen. De plaatsing van de planken 
is ook erg onregelmatig, dit kan mogelijk door gronddruk zijn 
veroorzaakt. In de kernvulling zijn geen planken aangetroffen 
dus de ontbrekende planken moeten zijn verwijderd of nooit 
geplaatst. Indien ze nooit geplaatst zijn moet de waterput zijn 
gedempt/verlaten voordat hij in gebruik werd genomen. De 
bodem en vulling van de waterput doet vermoeden dat de put 
in gebruik is geweest, dit maakt het meest logisch dat de houten 
planken daarna zijn verwijderd, niet geschikt genoeg werden 
geacht en de rest van de houten constructie werd achtergelaten.

Reparaties -

Het verdwijnen van de waterput De onderzijde van de waterput laat een verrommelde laag zien 
die de gebruiksfase representeert. Daarna heeft men de put wil-
len slopen, het hout was niet van goede kwaliteit of was niet te 
verwijderen waarop men de sloop niet heeft doorgezet. De put 
werd in plaats daarvan volgegooid met afval, gezien de hoeveel-
heid vondstmateriaal en egale vulling van het spoor. 

Maatvoering

Afmetingen 2,0m bij 2,1m 

Afmetingen kern 1,2m bij 1,0m

Diepte 114 cm

NAP-onderkant spoor 1,42 m - NAP

NAP-bovenkant beschoeiing 1,00 m - NAP

NAP-onderkant beschoeiing 1,42 m - NAP

Datering

Oversnijdingen en ruimtelijke associaties De waterput is te associëren met huisplattegrond structuur 11. 
Dit huis ligt ten noordoosten van de waterput op maximaal 24 
meter afstand. De waterput ligt niet dichtbij het huis dus zou de 
put gebruik op het erf zijn aangelegd. Een tweede optie is dat de 
waterput bij een huis hoort dat zowel de zuid- als oostzijde heeft 
gelegen. Aan deze beide zijdes was opgraven echter niet moge-
lijk door een waterpartij en de snelweg A44.  

Vondstnummers 174ODB, 181BOUW, 181KER, 181ODB, 181VKL, 182HT, 183HT, 
184HT, 185HT, 186HT, 187HT, 188MA, 189HK, 189ODB, 190HT, 
191HT, 192HT, 193HT, 194HT, 195HT, 196HT, 197HT, 198HT, 199HT, 
200HT, 201HT, 202HT, 203HT, 204HT, 205HT, 206Ht, 207HT, 208HT, 
209ODB
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Vondstmateriaal Insteek Vulling: 2, 3, 4
Vondstnummers: -
Monsters: -

Kern Vulling: 1, 5, 6
Vondstnummers: 174ODB, 181BOUW, 181KER, 181ODB, 181VKL, 
182HT, 183HT, 184HT, 185HT, 186HT, 187HT, 189HK, 189ODB, 
190HT, 191HT, 192HT, 193HT, 194HT, 195HT, 196HT, 197HT, 198HT, 
199HT, 200HT, 201HT, 202HT, 203HT, 204HT, 205HT, 206Ht, 207HT, 
208HT, 209ODB
Monsters: 188MA (vulling 6)
Bijzondere vondst nummer 190, houten drinkbeker.

Nazak Vulling: -
Vondstnummers: -  
Monsters: -

Aardewerk Het aardewerk afkomstig uit deze waterput is in de vroege mid-
deleeuwen te dateren, 5550 – 750AD.

Dendrochronologisch onderzoek De waterput bestaat uit een vierkante constructie van verticaal 
geplaatste, schuin aangepunte palen en planken. Het lijkt erop 
dat de jaarringpatronen op veel van de planken mogelijk hetzelf-
de zijn wat zou betekenen dat de planken uit dezelfde boom of 
bos afkomstig zijn. Op basis van dendrochronologisch onderzoek 
is de kapdatum van de planken gedateerd in de herfst/winter 
656/657 AD. 

14C-datering -

Conclusie datering De houten constructie is op basis van negen dendrochronologi-
sche dateringen minimaal te dateren is tussen 656 en 706 AD. 
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Waterput 21
Onderzoek Waterput structuur 21, spoor 137 bevindt zich in werkput 7. De 

waterput is west-oost gecoupeerd waarbij de zuidelijke helft is 
verwijderd. De coupe is gezet tot de onderzijde van het spoor 
was bereikt. De coupe en het restant van een eventuele houtcon-
structie is gedocumenteerd. Daarna is de kernvulling bemonsterd 
en doorzocht op vondsten en het restant van de houtconstructie 
genummerd en verwijderd en het spoor verder afgewerkt.

Beschrijving In het vlak is de waterput zichtbaar aan zijn ronde tot vierkante 
vorm die 1,6 bij 1,65 meter meet. Het spoor is in de coupe recht-
hoekig van vorm en heeft een diepte van 102 centimeter. Er is 
aan de oostzijde een restant van de insteek aangetroffen (vulling 
4). Aan beide zijdes van de kuil zijn onderaan verkleuringen (vul-
ling 8) aangetroffen die er op wijzen dat de houtconstructie is 
verwijderd. Er is nog één houten paal(vulling 9) aangetroffen die 
is achtergebleven bij het verwijderen van de constructie. Verder 
bestaat de kuil uit twee vullingen (vulling 6 en 7) die gespikkeld 
zijn ingevuld, dit duidt op het dichtgooien van de kuil met fijn 
verkruimelde grond. Daarna is de kuil opgevuld met grotere 
grove brokken (vulling 5). Deze laag is afgedekt met een vuilere 
vulling (3) en een op de vulling van geulstructuur 7 lijkende vul-
ling (2). Het spoor heeft geen kenmerkende donkere nazak, de 
aangetroffen nazak (vulling 1) is licht grijs en bevat houtskool-
spikkels. Tevens was er een aardige hoeveelheid vondstmateriaal 
in aangetroffen.

Beschoeiing De houten constructie van de waterput is na de gebruiksfase 
verwijderd. Hierbij is één houten paal achtergebleven (vnr. 150). 
Deze paal is van gekliefd eikenhout, aangepunt met een ijzeren 
bijl. De paal stond nog op de oorspronkelijke locatie alleen scheef 
naar het midden van de kuil gezakt. 

Reparaties -

Het verdwijnen van de waterput De onderzijde van de waterput laat een verrommelde laag zien 
die de gebruiksfase representeert. Daarna heeft men de put wil-
len slopen, dit is grotendeels gelukt op één hoekpaal na. 

Maatvoering

Afmetingen 1,6m bij 1,65m 

Afmetingen kern 1,6m bij 1,65m

Diepte 102 cm

NAP-onderkant spoor 1,34 m - NAP

NAP-bovenkant beschoeiing -

NAP-onderkant beschoeiing -

Datering

Oversnijdingen en ruimtelijke associaties De waterput is te associëren met huisplattegrond 11. De water-
put ligt op 3 meter afstand van de kopse kant van dit huis. Gezien 
de ligging op korte afstand van de kopse kant van het huis is de 
waterput waarschijnlijk gebruikt voor het huishouden.

Vondstnummers

Vondstmateriaal Insteek Vulling: 4
Vondstnummers: -
Monsters: -

Kern Vulling: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9
Vondstnummers: 149BOT, 156BOT, 157KER, 157BOT, 162KER, 
162BOT, 163BOT, 163VKL
Monsters: 154MA

Nazak Vulling: 1
Vondstnummers: 155BOT, 155KER, 161KER, 161BOT
Monsters: -

Aardewerk Deze waterput dateert op basis van een aardewerkdatering van 
725 tot 850 AD. Hierbij moet worden opgemerkt dat het een 
datering op basis van de typologie van Van Spelde betreft en het 
aannemelijk is dat de datering 50 jaar kan worden verouderd en 
op 675-725 AD uitkomt.

Dendrochronologisch onderzoek De houten paal was niet geschikt voor dendrochronologisch 
onderzoek. 

14C-datering -

Conclusie datering De waterput is op basis van het er in aangetroffen aardewerk te 
dateren tussen 675 en 725 AD.   
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Voorraadkuilen

Voorraadkuil 9
Onderzoek Voorraadkuil structuur 9, spoor 92 bevindt zich in werkput 8. 

Het spoor is oostwest gecoupeerd waarbij de noordzijde is 
verwijderd. In het vlak leek alleen een kernvulling aanwezig te 
zijn, maar bij het couperen bleek dat het spoor een hele lichte 
insteekvulling had. Daarop is besloten de coupe een flink stuk 
onder de donkere kernvulling te zetten. Dit resulteerde in een 
mooie lichte insteek ook onder de donkere kernvulling. De kern-
vulling is bemonsterd.

Beschrijving In het vlak is de kuil zichtbaar als rechthoekig tot ovaal spoor 
van 1,3 bij 1,1 m met twee vullingen. De kernvulling (1) is donker 
van kleur en bevat veel houtskoolspikkels en vondstmateriaal. 
De bodem van deze vulling is perfect horizontaal en recht. Aan 
beide zijdes is een dunne verticale strook van 2 cm breed aange-
troffen, bestaand uit houtpulp (vulling 2). Dit is vermoedelijk de 
restant van een bekisting van deze voorraadkuil. Naast de bekis-
ting is eend lichte insteekvulling (3) aangetroffen van dezelfde 
kleur als de natuurlijke ondergrond. Deze vulling is ontstaan toen 
na het plaatsen van de houten bekisting de overgebleven ruimte 
is opgevuld met de natuurlijke ondergrond. Aan de onderzijde is 
ook nog een lichte vulling aangetroffen (4). Deze is ontstaan tij-
dens het graven van de kuil, door het herhaaldelijk leegscheppen 
en terugvallen van de natuurlijke ondergrond. 

Beschoeiing De houten bekisting is aangetroffen als een smalle strook hout-
pulp. Er is geen onderzoek meer aan mogelijk. De bekisting 
lijkt een ronde vorm te hebben gehad met een vlakke bodem. 
Mogelijk is er bast gebruikt om deze bekisting te maken, wat de 
graad van verrotting kan verklaren. 

Reparaties -

Het verdwijnen van de voorraadkuil De kuil is in een korte periode snel gevuld geraakt met sediment 
totdat deze niet langer als voorraadkuil bruikbaar was. Mogelijk 
werd de voorraadkuil door een stijgend waterniveau niet meer 
bruikbaar. De bekisting van de kuil is niet verwijderd.  

Maatvoering

Afmetingen 1,3 x 1,1 m

Afmetingen kern 1,3 x 1,1 m

Diepte 61 cm

NAP-onderkant spoor 0,94 m - NAP

Datering

Oversnijdingen en ruimtelijke associaties De voorraadkuil ligt aan de korte zijde van huisplattegrond 10. 
Aan deze zijde liggen ook nog twee waterputten die ook tot het 
huis behoren. De voorraadkuil is ook met dit huis te associëren. 

Vondstnummers 117MA, 118BKS, 118BOT, 118KER, 118VKL

Vondstmateriaal Insteek Vulling: 3, 4
Vondstnummers: -
Monsters: -

Kern Vulling: 1, 2
Vondstnummers: 118BKS, 118BOT, 118KER, 118VKL
Monsters: 117MA

Nazak Vulling: -
 Vondstnummers: -
Monsters: -

Aardewerk Deze kuil is door middel van het aardewerk in de vroege middel-
eeuwen gedateerd, 550-700 AD.

Dendrochronologisch onderzoek n.v.t.
14C-datering -

Conclusie datering De voorraadkuil is op basis van het aardewerk in de vroege mid-
deleeuwen te dateren, 550 – 700 AD. 
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Voorraadkuil 15
Onderzoek Voorraadkuil 15, spoor 130 bevindt zich in werkput 7. Het spoor is 

noord-zuid gecoupeerd waarbij de oostzijde is verwijderd. Bij het 
zetten van de coupe is een grote hoeveelheid vondstmateriaal ver-
zameld, er is geen hout aangetroffen. De coupe is tot ruim onder 
de onderkant van het spoor gezet. Na het documenteren van het 
spoor zijn twee monsters genomen en is de andere kant afgewerkt. 

Beschrijving In het vlak is de kuil zichtbaar als ovaal spoor van 1,4 bij 1,1 meter 
met twee vullingen (1 en 2). De nazak (vulling 1) is donker van 
kleur en bevat veel vondstmateriaal. De kernvulling (vulling 2) lijkt 
sterk op de nazak, alleen bevat deze vulling veel grote fragmen-
ten houtskool, deze waren niet te verzamelen. De wanden van 
deze vulling zijn recht en de bodem van de vulling lijkt vrij vlak. 
Hieronder bevindt zich een donkere vulling (4) die verrommeld is 
met een enkele spikkel houtskool. Deze vulling heeft zich gevormd 
tijdens het graven van de kuil en bestaat uit erin teruggevallen 
natuurlijke ondergrond vermengd met sediment afkomstig van het 
vuile loopoppervlak. Vulling 3 is de insteek van de kuil. Vulling 5 is 
een smal strookje vulling die lijkt op vulling 4 maar net een andere 
kleur heeft. Dit behoort tot de insteek van het spoor. 

Beschoeiing Er is geen restant van de houten bekisting aangetroffen mogelijk 
was deze zo dun dat het volledig verrot is of er was geen bekisting 
aanwezig. 

Reparaties -

Het verdwijnen van de voorraadkuil
De kuil is dicht gegooid met sediment van het loopoppervlak 
mogelijk omdat de kuil door een stijgend waterniveau niet meer 
bruikbaar was.

Maatvoering

Afmetingen 1,4 x 1,1 m

Afmetingen kern 1,2 x 0,88 m

Diepte 88 cm

NAP-onderkant spoor 1,16 m - NAP

Datering

Oversnijdingen en ruimtelijke asso-
ciaties

De kuil ligt binnen de huisplattegrond 13 aan de zuidwestelijke 
kant van de plattegrond. De kuil ligt tegen de kopse kant, in het 
midden. Vlak naast de kuil aan de buitenzijde ligt ook nog een kuil, 
spoor 129, met een diepte van 36 cm. De invulling en vorm lijken 
niet op de kuil spoor 130 dus is een functie als voorraadkuil voor de 
naastgelegen kuil niet waarschijnlijk. 

Vondstnummers

Vondstmateriaal Insteek Vulling: 3, 4, 5
Vondstnummers: 169KER
Monsters: 167ME

Kern Vulling: 2
Vondstnummers: 171BOT, 171SXX, 171VKL, 166KER, 166ODB, 
166SXX, 166VKL
Monsters: 168ME

Nazak Vulling: 1
 Vondstnummers: 165BOT, 165VKL
Monsters: -

Aardewerk In voorraadkuil 15 is aardewerk daterend in de vroege middeleeu-
wen aangetroffen, 550 – 700 AD.

Dendrochronologisch onderzoek -
14C-datering -

Conclusie datering
Op basis van het aardewerk is de voorraadkuil in de vroege middel-
eeuwen te dateren, 550 – 700 AD.
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Voorraadkuil 22
Onderzoek Voorraadkuil 22, spoor 61 bevindt zich in werkput 6. Het spoor 

is noordwest-zuidoost gecoupeerd waarbij de zuidwestzijde is 
verwijderd. Bij het zetten van de coupe is een flinke hoeveelheid 
vondstmateriaal verzameld, er is geen hout aangetroffen. De 
coupe is tot ruim onder de onderkant van het spoor gezet. Na 
het documenteren van het spoor is de andere kant afgewerkt. 

Beschrijving In het vlak is de kuil zichtbaar als ovaal spoor van 2,1 bij 1,6 
meter met twee vullingen (1 en 2). De nazak (vulling 1) is grijs 
van kleur. De kernvulling (vulling 2) is licht bruin grijs en lijkt 
sterk op de natuurlijke ondergrond. De onderkant van deze vul-
ling heeft een vlakke bodem. De zijkanten van de vulling zijn 
erg rommelig en schuin. Midden onder het spoor bevindt zicht 
de derde vulling, deze is meer humeus, bruin grijs van kleur en 
sterk verrommeld. Deze vulling heeft zich gevormd tijdens de 
gebruiksfase van de kuil, waarbij voorwerpen of producten uit 
de kuil werden gehaald. De kuil lijkt met deze onder hangende 
vulling sterk op kuil 9 en 15, beide geïnterpreteerd als voorraad-
kuil. Er is hier geen rechthoekige doorsnede aangetroffen, waar-
schijnlijk is de kuil na gebruik ontmanteld en zijn de wanden 
daarom zo schuin en verrommeld. Een eventuele tweede optie 
is dat het hier een gesloopte waterput betreft, met een kleine 
boomstam of tonput houtconstructie welke er uit verwijderd 
is. De geringe diepte van de kuil pleit hier echter tegen en doet 
vermoeden dat het om een voorraadkuil gaat.  

Beschoeiing Er is geen restant van de houten bekisting aangetroffen mogelijk 
is deze na het gebruik verwijderd. Dit gezien de wijde maar toch 
platte vorm van de kernvulling.  

Reparaties -

Het verdwijnen van de voorraadkuil De kuil is dichtgeslibt met materiaal afkomstig van de natuurlijke 
ondergrond, mogelijk is de kuil door een overstroming na het 
verwijderen van de constructie opgevuld. 

Maatvoering

Afmetingen 2,7 x 1,6 m

Diepte 65 cm

NAP-onderkant spoor 1,0 m - NAP

Datering

Oversnijdingen en ruimtelijke associaties De kuil ligt binnen de huisplattegrond 12 aan de noordoostelijke 
kant van de plattegrond. De kuil ligt tegen de zuidoostelijke 
lange zijde bijna tegen de noordoostelijke kopse kant. De kuil 
oversnijdt ook geulstructuur 6 net als huis 12. 

Vondstnummers

Vondstmateriaal Insteek Vulling: -
Vondstnummers: -
Monsters:-

Kern Vulling: 2, 3
Vondstnummers: 86BKS, 86BOT, 86KER, 86VKL
Monsters: -

Nazak Vulling: 1
 Vondstnummers: 87BOT, 87KER
Monsters: -

Aardewerk Deze voorraadkuil bevatte specifiek daterend aardewerk dat 
de kuil tussen 725 en 825 AD dateert. Opmerking hierbij is dat 
dit aardewerk door middel van de typologie van Van Spelde is 
gedateerd waarbij, de 50 jaar marge in aanmerking genomen, 
ook een datering van 675-775 AD kan worden aangehouden.

Dendrochronologisch onderzoek -
14C-datering -

Conclusie datering
Op basis van het aangetroffen aardewerk is de kuil tussen 675 en 
775 AD te dateren.    
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Voorraadkuil 23
Onderzoek Voorraadkuil 23, spoor 68 bevindt zich in werkput 6. Het 

spoor is noord-zuid gecoupeerd waarbij de oostzijde is ver-
wijderd. Bij het zetten van de coupe is er geen houtconstruc-
tie aangetroffen. De coupe is tot ruim onder de onderkant 
van het spoor gezet. Na het documenteren van het spoor is 
de andere kant afgewerkt. 

Beschrijving In het vlak is de kuil zichtbaar als ovaal spoor van 2,0 bij 1,5 
meter met twee vullingen (1 en 2). De kern (vulling 1) is don-
ker van kleur en bevat houtskoolspikkels en vondstmateri-
aal. De bodem van deze vulling is vlak met schuin omhoog 
lopende wanden. Op de bodem van de vulling is de concen-
tratie houtskool het grootst. De insteek (vulling 2) is licht van 
kleur en lijkt sterk op de natuurlijke ondergrond, alleen het 
ontbreken van gelaagdheid verraad dat het tot het spoor 
behoort. Onder de kernvulling hangt nog een ronde tot 
rechthoekige vulling die sterk lijkt op de ondergrond maar 
dan volledig verrommeld. Deze opbouw van het spoor lijkt 
sterk op structuur 22, en de onderhangende vulling lijkt op 
de voorraadkuilen 9 en 15. Afwijkend ten opzichte van deze 
voorraadkuilen is het ontbreken van verticale wanden, het 
slopen van de voorraadkuil na gebruik kan hiervoor een 
verklaring zijn. Een eventuele tweede optie is dat het hier 
een gesloopte waterput betreft, met een kleine boomstam 
of tonput houtconstructie welke er uit verwijderd is. De 
geringe diepte van de kuil pleit hier echter tegen en doet 
vermoeden dat het om een voorraadkuil gaat.   

Beschoeiing Er is geen restant van de houten bekisting aangetroffen 
mogelijk is deze na het gebruik verwijderd. Dit gezien de 
wijde maar toch platte vorm van de kernvulling.  

Reparaties -

Het verdwijnen van de voorraadkuil De kuil is dicht gegooid met sediment van het loopopper-
vlak mogelijk omdat de kuil door een stijgend waterniveau 
niet meer bruikbaar was of omdat de put is gebruikt om het 
afval te dumpen. 

Maatvoering

Afmetingen 2,0 x 1,5 m

Diepte 75 cm

NAP-onderkant spoor 1,05 m - NAP

Datering

Oversnijdingen en ruimtelijke associaties De kuil ligt tussen huis 12 en 13. De kuil doorsnijdt geul-
structuur 6. 

Vondstnummers

Vondstmateriaal Insteek Vulling: 2
Vondstnummers: -
Monsters: -

Kern Vulling: 1, 3
Vondstnummers: 85BOT, 85KER
Monsters: -

Nazak Vulling: -
 Vondstnummers: -
Monsters: -

Aardewerk Deze voorraadkuil is op basis van het aangetroffen aarde-
werk vroegmiddeleeuws gedateerd, 575-700 AD.

Dendrochronologisch onderzoek -
14C-datering -

Conclusie datering
Op basis van het aardewerk is de kuil in de vroege middel-
eeuwen te dateren, 7575 – 700 AD.   
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Voorraadkuil 24
Onderzoek Voorraadkuil 24, spoor 70 bevindt zich in werkput 6. Het spoor 

is zuidwest-noordoost gecoupeerd waarbij de zuidoostzijde 
is verwijderd. Bij het zetten van de coupe is een redelijke hoe-
veelheid vondstmateriaal verzameld, er is geen houtconstruc-
tie aangetroffen. De coupe is tot ruim onder de onderkant 
van het spoor gezet. Na het documenteren van het spoor is 
er één monster genomen en is de andere kant van het spoor 
afgewerkt. 

Beschrijving In het vlak is de kuil zichtbaar als ovaal spoor van 1,8 bij 1,6 
meter met twee vullingen (1 en 2). De kern (vulling 1) is don-
ker van kleur en bevat houtskoolbrokjes en vondstmateriaal. 
De bodem van deze vulling was vlak en had schuin omhoog 
lopende wanden. De insteek (vulling 2) was alleen aan de 
zuidwestzijde zichtbaar en was licht grijs van kleur. Aan de 
onderzijde was een kleine schopsteekvormige vulling met 
éénzelfde kleur als de natuurlijke ondergrond. Deze vulling 
is sterk verrommeld en dateert waarschijnlijk uit de laatste 
periode van gebruik of de sloopfase van deze kuil. De kuil lijkt 
sterk op de kuilen 22, 23, 9 en 15. Allen hebben een vlakke 
bodem met daaronder een sterk verrommelde vulling. Ze zijn 
allen te interpreteren als voorraadkuil waarbij de eventuele 
houtconstructie bij deze voorraadkuil is gesloopt of uitgegra-
ven na het gebruik.  Een eventuele tweede optie is dat het hier 
een gesloopte waterput betreft, met een kleine boomstam of 
tonput houtconstructie welke er uit verwijderd is. De geringe 
diepte van de kuil pleit hier echter tegen en doet vermoeden 
dat het om een voorraadkuil gaat.    

Beschoeiing Er is geen restant van de houten bekisting aangetroffen moge-
lijk is deze na het gebruik verwijderd. Dit gezien de wijde maar 
toch platte vorm van de kernvulling.  

Reparaties -

Het verdwijnen van de voorraadkuil De put is dicht gegooid met sediment van het loopoppervlak 
mogelijk omdat de kuil door een stijgend waterniveau niet 
meer bruikbaar was.

Maatvoering

Afmetingen 1,8 x 1,6 m

Diepte 52 cm

NAP-onderkant spoor 0,87 m - NAP

Datering

Oversnijdingen en ruimtelijke associaties De kuil ligt tegen de noordwestelijke wand van huis 13. De kuil 
ligt aan de buitenzijde, mogelijk nog wel tussen de buitenstij-
len maar dit is uit het geringe aantal paalsporen dat bewaard 
is gebleven niet duidelijk geworden. De kuil heeft een oversnij-
ding met geulstructuur 6, deze is echter niet duidelijk.

Vondstnummers

Vondstmateriaal Insteek Vulling: 2
Vondstnummers: -
Monsters:-

Kern Vulling: 1, 3
Vondstnummers: 78BOT, 78KER, 82BKS, 82BOT, 82KER, 82SXX, 
82VKL
Monsters: 83MA

Nazak Vulling: -
 Vondstnummers: -
Monsters: -

Aardewerk Het aardewerk afkomstig uit voorraadkuil 24 dateert tussen 
675 en 750 AD op basis van de Van Spelde randtypen.

Dendrochronologisch onderzoek -
14C-datering -

Conclusie datering Op basis van het aardewerk is de voorraadkuil tussen 675 en 
750 AD te dateren.   
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Spiekers

Structuur Oriëntatie Type Aantal palen 
(n)

Aantal palen geschat 
(n)

Spoordiepte 
(cm)

Datering

14 ONO-WZW IA 3 4 14-39 VME
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Greppels

Greppel 6
Beschrijving

Oriëntatie ZZW-NNO

Maatvoering

Lengte GR01a: 103 m
GR01b: 143 m

Diepte GR01a: 32 cm
GR01b: 42 cm

Datering

Oversnijdingen en ruimte-
lijke associaties

-

Kaartmateriaal Greppel 1 is zichtbaar als een perceelsgrens op de kadasterkaart van 1811-
1832 en alle daarop volgende bonnenbladen en topografische kaarten tot op 
heden. Op de kaarten van 1962 t/m 1980 is er sprake van een pad langs deze 
grens. 

Vondstnummers GR01a: 135APH, 257MA
GR01b: 232MXX, 239BKS, 241BKS, 247BKS, 247SXX, 250SXX, 614BKS

Vondstmateriaal Uit greppel 1a zijn twee handgevormde scherven (late bronstijd-ijzertijd) 
afkomstig. Het merendeel van de vondsten is afkomstig uit greppel 1b: frag-
menten rode baksteen, steen en een kogeltje. Het baksteen is deels te dateren 
in de periode 1450-1600 en deels in de periode 1550-heden. 

14C-datering -

Conclusie NT (1500-heden). De perceelsgrens die de greppels markeren dateert in ieder 
geval in de 19e-21e eeuw. De kleur van fase a doet vermoeden dat de grens in 
oorsprong ouder is. Het vondstmateriaal lijkt ook hierop te wijzen. In de 20e 
eeuw wordt de greppel vervangen door een hek en bomenrij. 
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Greppel 7
Beschrijving

Oriëntatie ZZW-NNO

Maatvoering

Lengte GR01a: 103 m
GR01b: 143 m

Diepte GR01a: 32 cm
GR01b: 42 cm

Datering

Oversnijdingen en ruimte-
lijke associaties

-

Kaartmateriaal Greppel 1 is zichtbaar als een perceelsgrens op de kadasterkaart van 1811-
1832 en alle daarop volgende bonnenbladen en topografische kaarten tot op 
heden. Op de kaarten van 1962 t/m 1980 is er sprake van een pad langs deze 
grens. 

Vondstnummers GR01a: 135APH, 257MA
GR01b: 232MXX, 239BKS, 241BKS, 247BKS, 247SXX, 250SXX, 614BKS

Vondstmateriaal Uit greppel 1a zijn twee handgevormde scherven (late bronstijd-ijzertijd) 
afkomstig. Het merendeel van de vondsten is afkomstig uit greppel 1b: frag-
menten rode baksteen, steen en een kogeltje. Het baksteen is deels te dateren 
in de periode 1450-1600 en deels in de periode 1550-heden. 

14C-datering -

Conclusie NT (1500-heden). De perceelsgrens die de greppels markeren dateert in ieder 
geval in de 19e-21e eeuw. De kleur van fase a doet vermoeden dat de grens in 
oorsprong ouder is. Het vondstmateriaal lijkt ook hierop te wijzen. In de 20e 
eeuw wordt de greppel vervangen door een hek en bomenrij. 
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Greppel 8
Beschrijving

Oriëntatie ZZW-NNO

Maatvoering

Lengte GR01a: 103 m
GR01b: 143 m

Diepte GR01a: 32 cm
GR01b: 42 cm

Datering

Oversnijdingen en 
ruimtelijke associaties

-

Kaartmateriaal Greppel 1 is zichtbaar als een perceelsgrens op de kadasterkaart van 1811-1832 en 
alle daarop volgende bonnenbladen en topografische kaarten tot op heden. Op de 
kaarten van 1962 t/m 1980 is er sprake van een pad langs deze grens. 

Vondstnummers GR01a: 135APH, 257MA
GR01b: 232MXX, 239BKS, 241BKS, 247BKS, 247SXX, 250SXX, 614BKS

Vondstmateriaal Uit greppel 1a zijn twee handgevormde scherven (late bronstijd-ijzertijd) afkomstig. 
Het merendeel van de vondsten is afkomstig uit greppel 1b: fragmenten rode bak-
steen, steen en een kogeltje. Het baksteen is deels te dateren in de periode 1450-
1600 en deels in de periode 1550-heden. 

14C-datering -

Conclusie NT (1500-heden). De perceelsgrens die de greppels markeren dateert in ieder geval 
in de 19e-21e eeuw. De kleur van fase a doet vermoeden dat de grens in oorsprong 
ouder is. Het vondstmateriaal lijkt ook hierop te wijzen. In de 20e eeuw wordt de 
greppel vervangen door een hek en bomenrij. 




